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Tema:
• DigØk (rask repetisjon)
• Veien videre
• Tanker om SMSØs rolle

DigØk…..

Pågående initiativer…..

Ambisjoner for 2021
• Utvikle nye idéer

Veien videre
- overordnet

• Drive utprøvingsarbeid
• ..i samarbeid med etablerte satsinger
• ..på områder som andre satsinger ikke berører
• Dele kunnskaper. Påvirke internt. Tilby støtte til andre
initiativ.
• Samarbeide og påvirke eksternt:
• Relevante etater
• Relevante bransjer (arbeidsgiverarbeidstakerorganisasjoner)
• Systemleverandører

• Forankre DigØks konsept inn i etatens strategier++
• Forankre arbeidet eksternt med Samarbeid mot svart
økonomi (SMSØ)
• Arbeidet gjennomføres i samsvar med prinsippene i
Digitaliseringsstrategien og Tax administration 3.0

Avgrensning:
DigØk er hvordan
Skatteetaten skal påvirke
digital transformasjon i
risikobransjer hvor etterlevelse
er en utfordring.

Veikart DigØk 2021
2021

Idéer

Arena og kultur for nye ideer – Eksternt fokus?

20xx

2022

Bidra til økt
etterlevelse i
næringslivets systemer
og prosesser.

Deling av privat
seriøsitetsinformasjon
Bank, forsikring, sertifikater
tillatelser mv.

Virksomhetens kvalitetssystem for
fremstilling av beskatningsgrunnlag

Digital dialogbasert modul
for avslutning og
restrukturering

Forretningsmessig
utnyttelse av kjøps og
salgsmelding

Gjeldsforebygging
(en del av
innkrevingsprosjektet)

Følge opp PoC1

Avklare mulighetsrommet som ligger i digital informasjons- og kunnskapsutveksling mellom den ansatte og virksomheten.
Formål økt verifisering, økt datakvalitet og gjenbruk av data
Øke datakvalitet (for flere formål) gjennom
digitalisering av den ansattes dokumentasjon
av utførte tjenester
(ulike krav til timelisteføring). Muliggjør bruk av samme
datagrunnlag for avlønning, fakturering, HMS
prosjektregnskap etc- mye er basert på timer

Digitalisering
arbeidskontrakt

Mulighetsrom for bruk
av nasjonalt ID-kort
Bruk av verifisert
informasjon fra
vitnemålsportalen

Utprøving
•
•
•

Rådgiverfunksjon
Bygge kompetanse
Dele kompetanse
Påvirke

Dele kunnskap

Delta i referanse og
eller styringsgrupper
mv. i evt
implementeringsløp

Plan og metode for å
samarbeide med relevante
pågående initiativ og
prosjekter

Konkret leveranse for
å styrke DigØk i
prosjektene, f eks
"utarbeide DigØksjekkliste"

Forankring internt og eksternt
Sikre DigØks plass i etatens
strategiarbeid,
forretningsarkitektur og IT
arkitekturen

Forankring

Organisering
Strategisk nivå

Skatteetatens etatsledelse

Avdelingsdirektørnivå
Divisjonene

Koordineringsgruppe

Samarbeid
Mot
Svart
Økonomi

Deltakelse fra alle divisjoner

Dedikerte arbeidsgrupper
Deltakelse fra relevante divisjoner
Samarbeid med og deltakelse fra
eksterne (når relevant)

Arbeidsgruppe DigØk

Initiativ 1
Avklare mulighetsrommet
for å kunne se timelister
fakturering avlønning i
sammenheng (Handle
hvitt.no, Folio/Fiken,
andre?

Initiativ 2
Mulighetsrom for bruk av
nasjonalt ID-kort

Initiativ 3
Forankring internt og
eksternt

Annet?
Konkret leveranse for å
styrke DigØk i prosjektene,
f eks "utarbeide DigØksjekkliste"

Arbeidsprosess i DigØk
Ideer

• Enkeltstående ideer
• Arena og kultur for nytenkning i strategisk retning
• Samarbeid med eksterne aktører og internt berørte prosjekter og initiativer

(gjelder alle DigØks faser…)

• Prioriterte ideer prøves ut
•Maks 2 utprøvinger samtidig av kapasitetshensyn
• Arbeidsform og tilnærming kan variere
Utprøving •Eksperimenteringsløpet sammen med DSOP kan være aktuelt
• Arbeidet resulterer i en anbefaling til:
•Berørt initiativ, prosjekt, divisjon
•Etatsledelsen for prioriterte initiativ som ingen initiativ i etaten har eierskap til
Anbefaling •Eksterne som naturlig har ansvar for utprøvingen; eks. Systemleverandører, BR i forbindelse med POC Etablering av virksomhet

Veien
videre

• Beslutning om veien videre tas utenfor DigØk
• Videre arbeid, utvikling, implementering skjer i eget initiativ,
• Gevinstberegning og gevinstrealisering

DigØk kan delta i referansegruppe eller styringsgruppe som fagressurs.

SMSØs rolle
• Referansegruppe
• Forankring
• Arbeidstakersiden
• Arbeidsgiversiden

• Innspill til prioritering
• Bransjer
• Forslag konkrete samarbeidsparter

• Sparringspartner
• Ambassadører

• Konkret forslag veikartet
• Bransje?
• Virksomhet med systemleverandør?
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