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Regjeringens hovedmålsettinger

• Redusert ressursbruk

• Forenkling for innbyggere og næringsliv

• Styrket bekjempelse av svart økonomi

• Bedre grensekontroll



Regjeringens 8-punkts tiltakspakke

1. Flytte særavgiftsforvaltningen fra Toll- og avgiftsetaten til 
Skatteetaten

2. Flytte forvaltningen av MVA ved innførsel (++)
3. Omgjøring av årsavgift til forsikringsavgift
4. Flytte dokumentavgiften fra Kartverket til Skatteetaten
5. Færre skattekontor
6. Innlemme Statens innkrevingssentral (SI) i Skatteetaten
7. Statliggjøring av Skatteoppkreverne
8. Utrede styrking av grensekontrollen



Fastsettelse 
basert på 

egendeklarerering
Ulike prosesser for 
Motorvognavgiftene

Innkreving, 
regnskap, 

kredittadministrasjon, 
innfordring

De registrerte 
avgiftspliktige 
(majoriteten);

lagerregnskap vil 
være utgangpunkt for 

kontroll

Fastsettelse Innkreving Etterkontroll

Saksbehandling, klagesaksbehandling og sanksjoner 

En helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning

• 27 særavgifter

• ~90 Mrd NOK i proveny 

• 358 ÅV på 19 lokasjoner

• ~200 arbeidsprosesser. 

Flytte særavgiftsforvaltningen fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. 
Oppgaver for overføring pr 1. jan 2016:





1.1.2016 kom 358 ansatte fra Toll til 
Skatteetaten

02.11.2016

Bygg å sitte i

Plass å jobbe på

Klient å jobbe med

Telefon å snakke i

Fagsystemer å jobbe med

Rutiner å jobbe etter

Leder å rapportere til

Lønn for strevet



Ambisjonsnivå 02.11.201610

«Gjennomføring skal skje på en sikker og effektiv 

måte, uten tap av proveny eller vesentlige forstyrrelser 

i den løpende produksjonen. Det skal legges tilrette for 

gode prosesser mot berørte ansatte i avgivende 

etat(er) og i Skatt, og igangsettes tiltak som støtter 

opp under endringsprosessene.» 



Målbilde 1. jan 2016

• Etaten skal være operativ på nye oppgaver:

• ved at alle ansatte skal være i stand til å løse sine løpende oppgaver i sitt nye miljø fra 
første arbeidsdag i 2016

• der dette er kritisk for å opprettholde servicenivået til kundene og for å sikre provenyet

• Etaten skal kunne løse samtlige oppgaver og etaten skal ha oppnådd stabil 
driftssituasjon før utgangen av SKA-programmet 1.7.2016.

02.11.2016



Slik opplevde noen det....



Sentralt HR løp
Okt Feb Mars April Mai

Oversikt over antall årsverk 
som skal overføres

Oversikt berørte ansatte

Innplassering

Oppmøte nytt tjenestested -
opplæringstiltak

Arbeidsavtaler og 
innlegging i adm.system

Gjennomføre 
kartleggingssamtaler med 
berørte ansatte

Kartlegge personal-
adm.forhold for å avdekke 
likheter og ulikheter

Sept Nov Des Jan Juni Aug Sept Okt Nov Des Jan
2014 2016

Feb

Informasjon og kulturtiltak

Informasjon om 
organisering av 
oppgavene i Skatt

MedarbeidereLedere

Forhandl. 
org.kart

Juli
2015



Hvorfor kulturanalyse?
• Hypotese; ulikheter mellom Toll og Skatt er ikke i seg selv et problem, men det 

kan skape utfordringer i overgangen hvis det kommer «bardus på».
• Brukt riktig kan tydeliggjøring og forventningsstyring av likheter og ulikheter i 

forkant kan bidra til bedre forutsigbarhet.
• Tydeliggjøring og forventningsstyring omkring forskjeller og likheter er mulig når 

man er klar over dem og vet hva de består i. 
• Likhetstrekk kan med fordel fremheves.

• Hva er likt?
• Hvilke områder er ulike?
• Hva består forskjellene i?
• Hva kan være mulige konsekvenser hvis de forblir «uhåndtert»?
• Hvilke tiltak kan og bør utføres for å begrense negative effekter?



Hva er kultur?
• Normer
• Verdier
• Holdninger
• Atferd

Verdier i Toll (hentet fra Toll sin 
hjemmeside)

Toll- og avgiftsetaten skal være en kompetanseetat der det 
aller viktigste er å gjøre en god jobb for samfunnet.

Vi skal:
• Være en målstyrt etat med en organisasjonskultur som 

kjennetegnes av gode resultater, kompetanse og vilje til å 
gjøre en god jobb for samfunnet 

• Ha faglig kompetente, tydelige, og omsorgsfulle ledere 
• Ha dyktige medarbeidere med høy integritet 
• Ha et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde 
• Etterstrebe at etatens ansatte velger å bli lenge i toll- og 

avgiftsetaten
• Ha en etatskultur basert på inkludering, likeverd, og 

mangfold
• Bevare og utvikle etatens "sjel", stolthet og historie

Verdier i Skatteetaten
• Profesjonelle i vårt arbeid
• Imøtekommende overfor skattytere og de vi 

samarbeider med
• Nytenkende i måten vi løser oppgavene på

Samfunnsoppdrag Toll:
Vi beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter

Samfunnsoppdrag Skatteetaten:
å sikre finansieringen av 
velferdssamfunnet.



Hva bestod ulikhetene i? 2. november 2016

Organisasjon
• Størrelse på organisasjon
• Generalister versus spesialister
• Kontorfasiliteter

• Sentralt og desentralt
• Linje versus prosjektorganisering
• Hierarki

• Lønn

Retningslinjer og prosedyrer
• Karierreutvikling
• Kompetanseutvikling
• Hvordan beslutninger tas
• Faglig
• Lederskap
• Grunnutdannelse
• Medbestemmelse
• Lunsj
• Personal
• Telefon
• Goder
• Ulemper
• Sikkerhet
• Trening i arbeidstiden

Verdier og holdninger 
• Lederstil
• Språk («skatteetatsk», forkortelser...)
• Kleskoder
• Hvordan vi møter hverandre
• Møtekultur
• ePostkultur
• Kalenderbruk
• Verdier
• Samfunnsoppdragets innvirkning....
• Etatsstolthet
• Samarbeid
• Relasjoner
• Aktiviteter utenom jobben (eks. 

pensjonistklubb, fredagspils...)
• Gi og ta imot tilbakemeldinger
• Lojalitet og gullklokke



Eksempler på tiltak for å ivareta ulikhetene

• Svært godt samarbeid mellom HR i begge etater, ryddig gjennomgang av 
ansattavtaler, goder og lønn mm.

• Organisatoriske forskjeller ble konkretisert og snakket om- på agendaen på ulike 
samlinger.

• Fordeler og goder ble trukket frem.
• Besøk ved nye enheter før nyttår, arbeidsplassen stod klar, hilst på ny leder og 

kollegaer i god tid.
• Tverretatlige faggrupper beskrev alle prosessene Skatteetaten overtok, og 

grensensnittprosesser. Bli kjent gjennom oppgaveløsning. 
• God bruk av «tidligoverførte» som ambassadører. 



• For å sikre at de som ble påvirket av 
endringen var på riktig sted på 
endringskurven gjennomførte 
programmet endringsmålinger

• Etter motstand internt i Skatt, og 
etterhvert i Toll, ble målingene godkjent 
etter forankringsarbeid mot linjen

• Det ble det gjennomført fem målinger: 
• 2 før overføring i Skatt
• 1 før overføring i Toll
• 2 etter overføring i Skatt

• Endringsmålingene ble brukt for å få 
formidle den reelle situasjonen opp mot 
linjen, samt til å justere tiltak 

Endringsmålinger for å sikre effekt av tiltak

Skal din enhet overta oppgaver?

Skal din enhet (seksjon/gruppe) overta 
oppgaver eller ressurser fra Toll? • 40% sier at deres enhet ikke skal overta 

oppgaver eller er usikre på dette – til tross 
for at utvalget er basert på hvem som skal 
ta imot oppgaver og/eller ansatte

• Det kan tyde på at det er behov for mer 
informasjon om oppgavene i den enkelte 
enhet  - behov for videre analyse og tiltak 

62%
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12%
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5%
27%

12%
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20%
66%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fastsetting
Innkreving

IT
Juridisk

Kontroll-	og	Retts.anv.
Regnskap

Stab
Veiledning

Annet

Vet	ikke Nei Ja

n=443

Forståelse for oppgaver som overtas

• Svarene er helt å forvente på 
nåværende tidspunkt, men bør ha 
endret seg til vesentlig mer grønt i 
november

• I sum har respondentene bedre 
innsikt i hvordan gruppen blir 
påvirket, enn innsikt i oppgavene 
som skal overføres til deres enhet

27	%
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Jeg	har	satt	meg	inn	i	innholdet	til	de	oppgavene	som	min
enhet	overtar

Jeg	vet	hvor	jeg	finner	informasjon	om	de	nye	oppgavene

Jeg	har	tilstrekkelig	kjennskap	til	hvilke	oppgaver	min	enhet
skal	overta

Jeg	har	god	forståelse	for	hvordan	min	enhet	blir	påvirket	av
overføringen	av	ansatte	fra	Toll

Jeg	har	god	forståelse	for	hvordan	min	enhet	blir	påvirket	av
overføringen	av	oppgaver	fra	Toll

Helt	uenig Delvis	uenig Verken/eller Delvis	enig Helt	enig Vet	ikke

3,1

Gjennomsnit

3,2

2,9

2,8

2,6

n=273

Påstander:

Måling

AnalyseTiltak 

Introdusert 
til endring Tilpasset 

arbeidsmåte

Forstyrrelse

Utforsking
og aksept

Positiv

Negativ

Effekt

Tid

Kritisk 
kompetanse

1/4 - 161/12 - 155/1 - 15 30/6 - 15 1/1 - 16



Har overtakelsen gått bra?19

N=462

2,2	% 28,6	% 58,0	% 10,0	%

0,0	% 10,0	% 20,0	% 30,0	% 40,0	% 50,0	% 60,0	% 70,0	% 80,0	% 90,0	% 100,0	%

Skatteetaten	hadde	som	mål	at	overtakelsen	av	ansatte	og	
oppgaver	fra	Tolletaten	

skulle	være	en	god	prosess	for	alle	berørte	parter	samtidig	
som	stabil	produksjon	 ble	opprettholdt.	 I hvilken	grad	mener	

du	at vi har	lykkes?

I	svært	liten	grad I	liten	grad I	noen	grad I	stor	grad I	svært	stor	grad

n=462

3,7





Historien om strategi- og 
endringsprosjektet

AV2020

21

- endringsreisen som ble litt annerledes...



En gravplass for gamle 
dokumenter?

…eller en moderne dokumentasjonsforvalter som:

Verner om borgernes 
rettigheter

Sikrer demokratietVerner om borgernes 
rettigheter

Verner om borgernes 
rettigheter

Verner om borgernes 
rettigheter

Ivaretar Norges 
kulturarv

Hva er 
Arkivverkets 

rolle i 
samfunnet?

22



23

Dokumentasjon knyttet til oss som innbyggere, pasienter 
og rettighetshavere vil utelukkende eksistere i 
elektronisk form, og forvaltningen står overfor enorme 
utfordringer knyttet til bevaring av elektroniske arkiv

6% Den digitale 
arkivutfordringen

Ulike bevaringsaktuelle 
systemforekomster

12 000
Av kommuner har ikke foretatt 
uttrekk for langtidsbevaring

76%

av digitale arkiver er sikret

2%
av papirarkiver er digitalisert
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Ansettelse av 
Inga Bolstad

Rigge 
organisasjonen for 

endring

Prosjekt 
nedfelt

Iverksettelse av 
diverse analyser

Oppstart prosjekt 
«Fremtidsbilde 
2020»

Oppstart prosjekt 
for ny org. 
struktur

Oppstart prosjekt 
for virksomhets-

styring

Planlegging av løp for 
implementering av ny 
org. struktur

Oppstart av 
diverse 
delprosjekter

Okt. 2014 Jan. 2015 Apr. 2015 Aug. 2015 Nov. 2015

Reaksjoner og 
kommentarer til 
omorganiseringen blir 
publisert i diverse 
tidsskrifter 

Brudd i forhandlingene
Politisk prosess 
igangsettes

Program AV2020 - Endringsreisen

Sterk forankring i ledergruppen
Høy involvering av ansatte «Bottom

up» Støtte fra dedikert arbeidsgruppe

Saken blir behandlet i stortinget

Enighet om 
ny struktur
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«Kultur spiser strategi til frokost»



Det hele startet med 
ansettelsen av Inga…

Felles plattform i form av analyser 
bygges opp våren 2015

Prosessanalyse

Organisasjons-
analyse

IT-Analyse

Interessent-analyse Ressursanalyse

Nåsituasjons-
beskrivelse

Omverdens-analyse

Analysene viser
• Arkivverket er en fragmentert organisasjon – behov for å samles til én etat
• Mange manuelle arbeidsprosesser som utføres forskjellig på de ulike 

arbeidsstedene
• Forskjellsbehandling av brukere 
• Store utfordringer med styring og ledelse
• Dårlig samhandling både eksternt og internt
• Dårlig organisert for å håndtere den digitale fremtiden
• Liten fokus på produktivitetskravene i offentlig sektor

26
Okt. 2014 Vår. 2015
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Deretter begynte strategiarbeidet…

Utformet fremtidsbildet 
«Arkivverket 2020»

Konkretiserte fremtidsbildet ved å 
lage et strategikart

Apr. 2015 Aug. 2015 Høsten 2015

Operasjonaliserte strategien gjennom 
styringskort (mål, tiltak og 

styringsparametre)
Periode:

2016Mar
Frekvens	rapportering	av	mål,	tiltak	og	risiko:	2014	Okt a

Styringsparametre
Frekvens Tiltakseier Risikoansvarlig

Nå -1 -2 Verdi Måltall Nå -1 -2 Verdi Måltall Nå Nå -1 -2 Nå -1 -2

L1 L1 Antall	unike	besøkende	til	veiledninger	om	
slekt	og	eiendom	på	Arkivverkets	nettside

Antall L1 L1.1/L9:	Etablere	ny	nettside	for	Arkivverket TM

L2 L1 Brukertilfredshet	med	veiledninger	om	slekt	
og	eiendom	på	Arkivverkets	nettside

Score L1 L1.2/L7:	Utforme	digitalstrategi	for	Arkivverket OI

L3 L2 Antall	tilgjengeliggjorte	filer	i	Digitalarkivet		
SA

Antall M L2 L2.1:	Utvikle	felles	brukertjenester	for	digitaliserte	og	
digitalt	skapte	arkiver

OG

L4 L2 Antall	arkiver	publisert	på	Arkivportalen	SA % M L5 L5.1:	Utrede	arkivmessige	konsekvenser	for	skylagring	av	
arkiv	i	offentlig	sektor	og	foreslå	regelverk

VR

L5 L2 Antall	besøk	i	Digitalarkivet	PUB Antall L8 L8.1:	Nytt	regime	for	avlevering	av	arkiver	fra	
statsforvaltningen

OG

L6 L2 Antall	besøk	på	lesesalene	PUB Antall L8 L8.2:	SAMDOK-prosjektet VR

L7 L2 Antall	publiserte	skannede	bilder	på	
Digitalarkivet	PUB

Antall M 210	000	000 L8 L8.3:	Forvaltning	av	prosjekt-	og	utviklingsmidler VR

L8 L2 Antall	publiserte,	transkriberte	poster	på	
Digitalarkivet	PUB

Antall L8 L8.4/L9:	Arkivfaglig	premissleverandør	i	
kommunereformen

VR

L9 L2 Antall	publiserte	fotografier	i	FotoWeb	PUB Antall M RA:	(se	digitaliseringsplan	-	hvor	mye	skal	på	fotoweb?),	SA:	?? L9 L9.1:	Utvikle	en	kommunikasjonsstrategi	 TM

L10 L3 Andel	tilsyn	med	digitalt	skapte	arkiver % 10,0	%

L3 Andel	tilsyn	med	digitalt	skapte	arkiver % 10,0	%

L3 Målt	brukertilfredshet	med	gjennomførte	
tilsyn

Score

L3 Andel	tilsyn	kommunal	sektor	i	tråd	med	
felles	tilsynsmetodikk

%

L5 Antall	leverandører	som	har	tatt	i	bruk	
NOARK	5.4

Antall

L5 Antall	veiledninger	oppdatert	og	publisert	på	
våre	nettsider

Antall

L7 Andel	bevaringsinstitusjoner	som	legger	nye	
uttrekk	inn	i	et	digitalt	sikringsmagasin

Antall K

L7 Antall	skannede	bilder	fra	
bevaringsinstitusjoner	gjort	tilgjengelig	i	
brukertjeneste

Antall K

L9 Andel	interessenter	som	opplever	AV	som	
synlige	og	proaktive.	KOMM

% Å 25,0	%

L9 Antall	positive	oppslag	i	media	landet	over	
skal	økes	år	for	år	KOMM

Antall M 100,0

L10 Antall	hyllemeter	mottatt	av	offentlige	og	
private-arkiver	til	Arkivverket

K Ikke	lavere	enn	2015	nivå

L10 Andel	av	utilgjengelig	bestand	som	er	gjort	
tilgjengelig	for	publikum	

% M Redusert	omfang	der	det	kan	være	til	hinder	for	mottak	av	arkivmateriale

A1 A1 Antall	journalførte	saker	på	arkivkode	544	 % A1 A1.1:	Effektivisering	av	forespørsler	om	slekt	og	eiendom ØØ

A2 A1 Antall	brukerforespørsler	eiendom	-	etter	
dagens	metodikk	(inntil	ny	metodikk	er	på	

Antall M A1 A1.2:	Etablere	1.	linjetjeneste	for	all	direkte	kontakt	med	
omverden	

ØØ

A3 A1 Antall	brukerforespørsler	på	slekt	-	etter	
dagens	metodikk	(inntil	ny	metodikk	er	på	

Antall M A2 A2.1:	Forprosjekt:	Strategisk	samarbeid	om	it-systemer	
for	depot-	og	publikumstjenester	i	arkivsektoren

OG

A4 A2 Andel	gjennomførte	delleveranser	til	
rapporten	iht	prosjektplan	(DEPOT)

% M 100,0	% A3 A3.1:	Gjennomføre	en	pilot	for	digitalisering	for	
kassasjon

OG

A5 A3 Antall	kontaktmøter	med	KUD	der	
digitaliseringssenter	er	behandlet	(DEPOT)

Antall M Avklaring	foreligger	ved	årsslutt	2016 A5 A5.1:	eArkiv	forprosjekt VR

A6 A6 Fylkesvise	samarbeidsavtaler	for	bevaring	av	
privatarkiver

Antall A6 A6.1:	Implementere	Privatarkivstrategien VR

A7 A6 Bevaringsplaner	for	bevaring	av	privatarkiver Antall A6 A6.2:	Forprosjekt:	Bestandsforvaltning		av	privatarkiv	i	
Arkivverket

VR

A8 A6 Antall	bevarte	privatarkiver A10 A10.1:	SKATE-medlemskapet VR

A9 A6 Antall	bevarte	digitalt	skapte	arkiver Antall A12 A12.1:	Etablere	en	IT	styringsmodell OI

A10 A7 Antall	kontaktmøter	med	KUD	der	fellesdepot	
er	behandlet

Antall HÅ Avklaring	foreligger	i	2016 A12 A12.2:	Etablere	styrings-	og	oppfølgingsprosess	
(virksomhetsstyring)

GL

A11 A9 Andel	tilsyn	gjennomført	i	tråd	med	felles	
tilsynsmetodikk	SA

% M

A12 A9 Antall	pålegg	gitt	på	avvik	innefor	elektronisk	
dokumentasjonsforvaltning	og	-bevaring	SA

Antall M

A10 Etablerte	samarbeid/prosjekter	med	sentrale	
aktører

Antall

A10 Registrering	/	omtale	/	bruk	av	
"dokumentasjonsforvaltning"	(evt.	temaet	

Antall

A10 Omdømmemåling,	samarbeidspartnere Score

U1 U2 Antall	ansatte	som	deltar	kurs	innenfor	IT	og	
digitalisering,	dokumentasjonsforvaltning	og	
prosjektstyring

Antall M U1 U1.1:	Utvikling	av	ledelse,	medarbeiderskap	og	
organisasjonskultur	i	Arkivverket

GL

U2 U2 U2.1:	Etablering	av	prosjektkontor OI

Ø1 Ø1 Redusere	andel	bundet	midler	(Lønn	og	
Bygningsdrifter)	fra	xx	til	xx	ADM

% M Ø1 Ø1.1:	Sentral	eiendomsforvaltning IM

Ø2 Ø1 Redusere	antall	avtaler	fra	xx	til	xx
ADM

Antall M

Ø3

Initialer	e.g.	(IB)	er	målansvarlig	

Le
ve
ra
ns
er
	og

	br
uk
er
e

Sist	
oppdater
t	(dato)

Status	gjeldende	periode Hittil	i	år
M
å
l
n

Styringsparameter

Mål
num
mer/	
pers

Øk
on

om
i

Status

Strategikart	
2016-2018

Læ
rin

g	o
g	u

tv
ikl
in
g

Ar
be

id
sp
ro
se
ss
er

Frek-
vens

Måleenhe
t

Mar

Kvalitet	i	tjenester	og	
effektiv	drift

I	front	for	fremtidsrettet	
arkivutvikling

Synlig	og	tydelig	
samfunnsaktør

Arkivverkets	Styringskort	2016
2016

Måltall	
årsslutt	2016

Strategikart	og	strategiske	mål

Periode
Eier Frekvens

StatusAnsv
.

Strategiske	tiltak Risiko
M
å
l
n

Risikonavn

Månedlig

Navn	på	strategisk	tiltak

M
å
l
n

L1	(ØØ)
Én brukervennlig	
inngang	til	digital	
målgruppetilpass
et	informasjon	
og	veiledning

L2	(ØØ)
Brukervennlige
selvbetjenings-

løsninger	
og	etterspurt	

digitalt	
arkivinnhold

L3	(VR)
Effektiv	og	mer	
relevant	digital	
dokumentfangst		
og	forbedret	

dokumentasjons-
forvaltning

L5	(VR)
Moderne	
regelverk	

og	
standarder

L4	(TK)	Tilgang	
til	historisk	

pasientinformas
jon	fra	Norsk	
helsearkiv

L6	(OI)
Effektiv	forvaltning	og	

deling	av	arkiver	
gjennom	eArkiv	som	
felleskomponent

L8	(LW)
Arkivverket	er	pådriver	
for	å	sikre	autentisk,	
relevant	og	helhetlig	
samfunnsdokumentasj

on fra	statlig,	
kommunal	og	privat	

virksomhet

L9	(TM)
Arkivverket	er	
anerkjent	for	å	

synliggjøre	arkivenes	
betydning	

A2	(OI)
IT-systemer

videreutviket	og	
integrert

A3	(OG	og	TK)
Etablert	digitaliserings-
sentre,	helsearkivdepot	
og	Helsearkiv-registeret	

innen	2020

A10	(GL)
Leveranser	blir	realisert	
gjennom	allianser	og	
samarbeidspartnere

A12	(GL)
Forbedret	

virksomhetsstyring	
med	tydelig	
prioritering,	

koordinering	og	
oppfølging

A7	(OG)
Etablert	

fellesdepot	
innen	2020

A5	(OI)
Sikret	gjennomslag	

for	eArkiv	på	
statsbudsjettet	

2017

A9	(LW)
Proaktiv	og	tydelig	

veiledning,	
konstruktivt	tilsyn	

og	dialog
for	å	sikre	

erfaringsdeling	og	
god 'arkivpraksis'

A6	(VR)
Felles	strategier	for	
bevaring	av	privat-

arkiv	er	
implementert	i	
Arkivverket	og	
arkivsektoren	

A8	(LW)
Delta	i	høringer	og	være	

aktivt	til	stede	i	
samfunnsfora

U1	(GL)
Tydelig	ledelse	og

medarbeiderskap	 som	
skaper	resultater, i	en	

organisasjonskultur	hvor	
ønskede	 kjennetegn	

etterleves

U2	(IM)
Styrke	kompetanse	innen	

IT og	digitalisering,			
dokumentasjonsforvaltning	

og	prosjektstyring	

Ø1	(IM)
Frigjort	ressurser	og	
budjettmidler	til	

strategisk	prioriterte	
områder	
på	tvers	av	

organisasjonen

Ø2	(OI)
Enhetlige	kost-/nytte-
analyser	med	vekt	på	

effekter	
forut	for	alle	

utviklingsprosjekter

Ø3	(GL)
Sikret	rette	

rammebetingelser	og	
finansiering

L10	(OG)
Velfungerende	
løsning	for	

mottak	av	papir-
arkiv	i	statlig	
forvaltning	

A11	(GL)
Effektivisert våre
kjerneprosesser

gjennom	
automatisering	
ognkontinuerlig	

forbedring

Offentlige	og	private	
arkivskapere	opplever...

Arkivsektoren	
opplever...

Samfunnet	opplever...Alle våre	brukere	
opplever:

Strategisk
virksomhets-
styring

A1	(ØØ)
Enhetlig	og	
koordinert	
betjening	og	

veiledning	i	tråd	
med	definert	

tjenestenivå	og	i	
egnede	 kanaler

L7	(OG)
Landsdekkende	
løsninger	for	

langtidslagring	og	
tilgjengeliggjøring	 av	
digitaliserte	og	digitalt	

skapte	arkiver

A4	(OG)
Etablere	felles	mål	
og	veikart	med	
arkivsektoren	for	
løsninger	for	

langtidsbevaring	
av	digitalt	skapt	

materiale
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Nov. 2015

Medierabalder
Reaksjoner og kommentarer 
til omorganiseringen blir 
publisert i diverse tidsskrifter 

Brudd i forhandlingene
Brudd i forhandlingene med 
fagforeningene om 
organisasjonsstruktur

• Organisasjonskultur - endringsumodne
• Motstand mot endring – uvant at strategi omsettes til 

praksis
• Lav tillit til ledelsen
• Misnøye med ressursfordeling og rekruttering
• Arkivverket har ingen ”burning platform”

Hvordan havnet vi 
her?
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Bruddet...

Første forsøk

• Eierskap i ledelsen – involverende 
prosess

• Tett kommunikasjon med 
organisasjonen

• Tett samarbeid med tillitsvalgte

• Linjen var ikke vant 
til å brukes som 
kanal

• Undervurderte 
eksterne 
interessenters 
interesse 

Andre forsøk

• Fravær av ytre press
• Relasjonsbygging mellom øverste 

ledelse og medarbeidere gjennom 
dialogmøter

• Tett oppfølgning av mellomledere

Høsten 2015 Våren  2016

Var det veldig annerledes den andre gangen...?

...eller var det bare tiden som hjalp oss? 
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Hva venter oss i fremtiden?

Læringspunkter

1. Involvering, 
involvering, og 

involvering

3. Endring tar tid

4. Skape en felles 
plattform. Hvor er vi, og 

hvor skal vi?

5. Endring skjer 
gjennom god 
ledelse og 
relasjoner

2. Kultur spiser strategi til 
frokost



Historien om strategi- og 
endringsprosjektet

AV2020
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Kommunikasjon	i	endring
- ikke	bare	snakke

Christina	Rolfheim-Bye
2016



Hva	har	vi	gjort?



Prosessen

Strategi Ideer Løsning

En	prosess	med	gjensidig	læring	
• Modeller	bygget	underveis,	broer	bygget	mens	vi	gikk



Kommunikasjon

• Kommunikasjon	på	intranett
– Videoopptak	av	direktøren	ved	alle	milepæler
– Kontinuerlig	statusoppdateringer
– All	dokumentasjon	tilgjengelig
– Spørsmål	og	svar
– E-postkasse for	tilbakemelding	og	innspill

• Løpende	informasjon	
– Lederfora	
– Samarbeidsfora	med	tillitsvalgte,	vernetjenesten	og	AMU

• Høring	
– Åpen	høring	for	alle	ansatte



Gjennomføring

• Intervjuer	og	speed-dating
• Rapporter	og	presentasjoner

– 12	strategiarbeidsgrupper	
– 7	utredningsgrupper	

• Studiebesøk
– Folkehelseinstituttene	i	Sverige	og	Nederland

• Samlinger/workshops
– Strategi:	Ledersamling,	strategiforum	x	2,	strategidag	for	alle	(n>	600)
– Organiseringsprosjekt:		1	ledersamling,	4	workshops		(n>200)	
– Ledere,	medarbeidere,	tillitsvalgte	og	verneombud



Hva	kan	bidra	til	god	gjennomføring	- lederen

• Leders	troverdighet	– personlig	omdømme
• Faglig	tyngde	gir	en	del	gratis	for	gjennomføringskraft.	Hvis	du	
ikke	selv	har	det,	må	du	forstå	at	du	må	kompensere	for	det.

• Forstår	du	organisasjonen	din?	
• Snakker	du	språket	til	de	som	lytter?
• Kommuniser	hjemme	først - vær	nærmest	dine	egne.	De	er	seg	
selv	nærmest.	

• Del	problemet!	



Nærmeste	leder	– nøkkelperson	i	skvis



Forventninger	til	alle	ledere

• Tenke	helhetlig
• Bidra	til	optimal	utnyttelse	av	ressurser
• Bidra	til	aktiviteter	på	tvers
• Oppnå	resultater	i	tråd	med	strategien
• Faglig	og	personlig	integritet
• Fokus	på	arbeidsmiljø	og	faglig	utvikling
• Være	motiverende	og	samlende
• Vise	evne	og	vilje	til	samarbeid



Igjen	og	igjen

• Man	må	si	mange	ganger	og	gjøre	hele	tiden



Uro

• Oppmuntres
• Tåles
• Forventes
• I	noen	grad	besvares







Mediehåndteringspolicy
…	Statlige	virksomheter	har	også	et	ansvar	for	å	legge	til	rette	for	
– og	selv	delta	i	– en	åpen	og	opplyst	offentlig	samtale.

Målet	med	vår	policy:	
• Åpenhet	og	et	profesjonelt	møte	med	media.	
• Ivareta	befolkningens	tillit	til	instituttet	gjennom	transparente	

prosesser	og	profesjonelle	opptreden,	
• Underbygge	medarbeidernes	ytringsfrihet.

• Folkehelseinstituttets	medarbeidere	oppfordres	til	å	delta	i	
samfunnsdebatten	med	den	kunnskapen	vi	har	og	får	i	vårt	
arbeid	ved	instituttet.	

• Vi	skal	gi	alle	ansatte	et	naturlig	og	godt	rom	for	å	benytte	seg	
av	sin	ytringsfrihet	i	kontakt	med	mediene.	









OMSTILLING I DFØ
Elisabeth Ramstad

personalsjef



Temaer
• Historien  
• Gjennomføringen
• Kritiske punkter
• Utfordringer 
• Lærdommen



DFØs økonomitjenester
86 prosent av statlige virksomheter får økonomitjenester fra 
DFØ, varierende omfang av leveransene

• 205 274 lønns- og trekkoppgaver
• 920 000 fakturaer via fakturamottak 
• 45 milliarder kroner utbetalt  via lønnssystemet
• 507 milliarder kroner utbetalt via økonomisystemet

• Avvikstoleranse: null
• intern saksflyt, godkjenningsrutiner mv.
• rett beløp - til rett tid - til rett mottager, ikke data på avveie



Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester



Lokal nærhet er ikke lenger viktig



DFØs organisering

direktør

kommunikasjonsenheten

administrasjon
og anskaffelser

personal og
organisasjonsutvikling

stab

kundesenter

fakturamottak

fakturabehandling
e-handel

regnskapsbehandling

fagstøtte

applikasjonsforvaltning

stab

kundesenter

firmaforvaltning

lønnsdata

lønnskjøring

applikasjonsforvaltning

informasjonsteknologi 

konsernsystemer

statlig 
regnskapsføring 

regelverk 

styring

utredning og analyse 

strategi- og 
fellestjenesteavdelingen

forvaltnings- og
analyseavdelingenlønnsavdelingenregnskapsavdelingen

plan
og styring

departementsfellesskapet
(fra 1. juli)

departementsfellesskapet
(fra 1. juli)



I dag



Gevinstene vi så for oss
• Lik praksis i hele organisasjonen – beste praksis
• Robust organisasjon
• Spesialisering som gir:
oeffektiv ressursbruk
outviklingskraft
obedre arbeidsprosesser

• Fremtidig fleksibilitet 
• Lavere driftskostnader
• Lavere reiseutgifter



Gjennomføring
• Omstillingssekretariat, koordinerende funksjon
• Arbeidspakker
• Ledergruppen var tett på 
• Omstilling i linjen 
• Fast tema med de hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud, og AMU



Gjennomføringsplanen



Rettigheter og plikter
Prinsippet om rett og plikt til å følge oppgaven

Virkemidler – ingen sluttpakker
• Tid
• Støtte til flytting eller pendling
• Jobbsøkerkurs
• Coaching og veiledning



Resultatet for menneskene
• 136 berørte ansatte

• Flere byttet fagområde (33)
• Gikk over i pensjon (8)
• Uføre eller AAP (4)

• Ut over dette, ingen som sluttet i DFØ uten å ha noe å gå 
til.



Kritisk
• Direktør som fortalte en historie vi trodde på
• Realitetsorientering
• Ledelse som er tett på, omstilling i linjen
• God informasjon og åpenhet

• Jevnlig oppdatering av utviklingen underveis
• Nedbemanning og rekruttering

• God oversikt over ansattes situasjon
• Individuell oppfølging når det trengs (internt eller 

eksternt)



Utfordringer
• Uklarheter i flyttefritak
• Få å dele erfaringer og frustrasjon med
• NAV- ønsker et tettere samarbeid, og tidligere
• Mange søkere på samme stillinger: elefanten i rommet
• Ledere som selv er berørt



Lærdom
• Tid er det viktigste virkemidlet vi ga, det ga de ansatte 

mulighet til å modnes i sin egen prosess
• Jobbsøkerveiledningen ga konkrete verktøy som hjalp den 

enkelte å få seg ny jobb
• Coaching og individuell oppfølging gjorde at de ikke ga opp
• De svakeste fikk muligheter de ikke hatt fått om de stod 

alene
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ACMP	Norge

Endringskonferansen	
20.	Oktober	2016
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HVEM ER VI?

• ACMP	Norge	er	et	norsk	fagnettverk	som	deg	som	jobber	med	
endringsledelse.	

• Vi	er	en	del	av	den	globale	organisasjonen	Association	of Change
Management	Professionals.

• ACMP	Norge	skal	samle	og	videreutvikle	fagmiljøet	innen	
endringsledelse,	og	skape	en	arena	der	både	utøvere	i	endringsfaget,	
og	ledere	med	endringsbehov,	kan	møtes.
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INTERIMSTYRET

Karine	Rikheim
Skatteetaten

Thea	Sivertsen
Varde	Hartmark

Anders	Weamyhr
Storebrand

Stein	Petter	Aannerud
Statoil

Siri	Willadssen
Varde	Hartmark
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AKTIVITETER I ACMP	NORGE 2016- GJENNOMFØRTOG
PLANLAGT

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai
Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov
Des

20.	oktober	
Endringskonferansen

27.	September
Frokostseminar
Tema:	Endrings-
gjennomføring	Tine	

23.	november	Frokostseminar	med	tema	
«From	competitors	to	colleagues:	
embracing	change	in	the	world	of	ship	
classification.		Påfølgende	årsmøte	og	
valg

28.	oktober Frokostseminar	
Tema:	«Det	digitale	skiftet»

16.	Juni Frokostseminar	
Tema:	ACMP´s	«The	
standard»	på	norsk

17.	Februar	
Frokostseminar	Tema:	
Introduksjon	 av	«The	
Standard»	og	bruk	av	
endrings-nettverk
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Vi	trenger	deg	for	å	gå	fra	potential	chapter	til	fullgodt	chapter	ACMP	Norway

• Hva	får	du	som	ACMP	medlem?
– Konferanser:	Rabattert	avgift	til	globale	ACMP	konferanser
– Webinarer;	webmøter	bare	for	medlemmer	ledet	av	eksperter	innenfor	endringsledelse	og	dagens	«best	practice»	

og	trender.	
– Ressurser;	 tilgang	til	innovative	white	papers	innenfor	endringsledelse,	presentasjoner	fra	konferanser,	metodikk	

for	endringsledelse	(The	Standard)	og	et	vell	av	artikler.
– CCMP	TM;	rabattert	avgift	for	sertifiseringskurset	Certified	Change	Management	Practioner
– Tiltang	til	lokalt	chapter;	For	deg	ACMP	Norge- et	tilgjengelig	nettverk	for	deg,	medlemsmøter	rabattert.	
– I	USA	har	ACMP	også	et	carreer	center,	med	formidling	av	fagspesialist	kompetanse	til	virksomheter,	og	man	kan	

bidra	med	frivilig	arbeid	inn	i	ACMP.		

BLI	MEDLEM
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HTTP://WWW.ACMPGLOBAL.ORG/
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«Digitalisering	– å	realisere	endringen»

RØD TRÅD



Varde Hartmark 2016

“The transformation required in most businesses cannot any 
longer be supported by incremental moves but requires deep 
and fast shifts. The HOW is usually an unsolved issue across 
leadership teams
We will look into how an IT division moves from an asset 
driven- to a client driven company to face the challenges of 
Energy Transition”. 

Digitalisering er en av de viktigste driverne for endring! På frokostmøte med ACMP 28.10 
hos Varde Hartmark, får vi møte roboten Pepper fra IT selskapet Develop, og det 
mulighetsrommet denne teknologien representerer – og vi får besøk av det Belgia-baserte 
selskapet Nexum som vil dele sin erfaring fra endringsarbeid med en stor internasjonal 
energiaktør - nettopp forårsaket av et teknologisk skifte

Roboten Pepper introduseres av Jørn Fredriksen

Luc De Jaeger, founding partner Nexum

ACMP Frokostmøte fredag 28.10 hos Varde Hartmark
Kaffe og frokost fra 0800 og faglig program fra 08.30-10.00

Det digitale skifte
hvordan skape en kultur som håndterer raske, omfattende endringer 
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• Hold	av	datoen	19.	oktober	2017
• På	Gamle	Museet
• Arrangeres	i	regi	av	ACMP	Norge
• «Digitalisering	– å	realisere	endringen»

ENDRINGSKONFERANSEN2017


