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Norge



Kort om Skatteetaten

• 2015 – Statens innkrevingssentral

• 2016 – Oppgaver/ansatte fra 

Tolletaten

• 2017 – Beslutte ny kontorstruktur

• 2018 – NAV Innkreving

• 2019 – Ny organisering 

• 6 500 ansatte

• 550 ledere

• Gjennomsnittsalder 49,5 år

• Andel kvinner 61,8 

• Turnover 6,3 % 

Fakta Omstillinger



Teknologisk utvikling
Brukerforventninger
Internasjonalisering
Svakere offentlige finanser
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Hva har vi gjort for å komme hit?

• Tegnet ny organisasjons- og styringsmodell
• Ansatt ny toppledelse 
• Innplassert alle 550 ledere i nye lederstillinger i ny organisasjon
• Innplassert alle 6000 medarbeidere i nye stillinger i ny 

organisasjon 
• Utarbeidet oversikter for roller, ansvar, myndighet og oppgaver 

for alle nye grupper 
• Gjennomført et flytteløp for alle relevante lokasjoner, unntatt Oslo



54% av medarbeiderne 
får ny nærmeste leder 

som følge av 
innplasseringen

80% av gruppene er 
sammensatt av to eller 
flere enheter fra dagens 

organisering

Endringsomfanget var stort



Endringsledelse



Aktiv bruk av endringsmåling
• Målinger som viser hvor organisasjonen befinner seg på 

endringsreisen, og hvilke tiltak som vil være relevante å iverksette
• Metode: elektronisk spørreundersøkelse, anonymisert

Måling 1 
Oktober 2016
Kontorstruktur

Måling 2 
Mars 2017

Kjennskap til 
forslag ny 

organisering

Måling 3 
Februar 2018

Organisering og 
lokalisering 

ledere nivå 2+3
Ny styringmodell
Oppgaveløsning

Måling 4 
Mai 2018
Detaljert 

organisering og 
lokalisering på 

alle nivåer

Måling 5 
Oktober 2018

Innplassering av 
medarbeidere

Måling 6 
Mars 2019

Gjennomført 
opplæring

Ny organisasjon 
og ledelse 

etablert



Virksomhetsforståelse
Organisering, styring- og prosessforståelse

Ledelse og endringskompetanse
Å lede og stå i endring

Kritisk opplæring fag og system

Ledersamlinger og ledergruppeutvikling

Tiltak gjennom året

Kompetanse og ledelse i prosjektet



Hva ønsket vi?
• Bidra til positivitet og fellesskap på tvers 

av etaten
• Alle skal få en god start i nye grupper
• Alle skal bygge en felles kultur i det nye
• Ledere skal få verktøy til å jobbe med 

sine grupper



Løsningen



Praktisk gjennomføring



Ledersamlingen
• Innhold fra K

• Rapport



E-læring med filmer

https://samarbeid-sikker.skead.no/omrader/NyeSkattOD/Nye%20Skatt/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/omrader/NyeSkattOD/Nye%20Skatt/07%20Endringsledelse/05%20Kompetanse/09.%20En%20ny%20start%20for%20alle/Trykking%20til%20HR-samlingen&FolderCTID=0x0120000B261DAF79F0A547B1DC0FAF21A6A0C1&View=%7b2A4CEAC1-B118-4B28-B023-390B9D824970%7d


En introduksjon til samspillet



Hva er Samspillet?
En selvforklarende diskusjonsløype som 
loser deltakerne gjennom ulike oppgaver 
og temaer 

Hva er hensikten?
Sette gruppen og bli kjent – «en ny start 
for alle»

Enes om noe konkret for å 
få til et godt samspill



VI VARMER OPP!

Ta ett kort hver fra bunken midt på duken

Snu dere sammen to:

Still spørsmålet på kortet dine til den andre
Bytt på etterpå, slik at begge har fått stilt ett spørsmål hver

1



VI DISKUTERER DILEMMAER

Del ut en bunke tallkort til hver deltaker
Les oppgaven på duken høyt i gruppen

Vent på at dilemmaene kommer opp på skjermen

6



Stikker av med æren
Du har strukket deg langt for å levere på en arbeidsoppgave som har vært krevende, 
men spennende. Kollegaen du har jobbet med har til tider vært et irritasjonsmoment, 
siden han ikke har levert på sine deloppgaver. Nå sitter du i et gruppemøte og opplever 
at kollegaen tar æren for hele oppgaven. Du kjenner at temperaturen stiger ...

Hva gjør du?

1. Sier ifra der og da om at han legger det frem på en uheldig måte.
2. Tar det opp med ham i etterkant og sier tydelig ifra både om innsatsen 

underveis og måten han la det fram på.
3. Ingenting, men bestemmer deg for å gi mye tydeligere tilbakemeldinger 

fra starten av neste gang.
4. Tar det opp med felles leder under fire øyne.
5. Jeg har mitt eget forslag til løsning.



Kulturskatten
Hva slags kultur har vi 

- og hva trenger vi?

https://samarbeid-sikker.skead.no/omrader/NyeSkattOD/Nye%20Skatt/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/omrader/NyeSkattOD/Nye%20Skatt/07%20Endringsledelse/05%20Kompetanse/09.%20En%20ny%20start%20for%20alle/Trykking%20til%20HR-samlingen&FolderCTID=0x0120000B261DAF79F0A547B1DC0FAF21A6A0C1&View=%7b2A4CEAC1-B118-4B28-B023-390B9D824970%7d


Hensikten med 
«kulturskatten»

• Diskutere kultur på en konkret 
og engasjerende måte

• Få innspill og konkretisere
forbedringer og tiltak

• Bygge fellesskap



Noen læringspunkter
• Forankring:

Topplederforankring og tett samarbeid med 
linjen og eksisterende nettverk

• Innsikt:
Aktiv bruk av endringsmålinger og klare for å 
endre retning når nødvendig

• Fokus:
Menneske og kultur
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