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Nyttestyring i 
smidig prosjekt-
samarbeid på 
tvers av etater
Lill Kristoffersen, prosjektleder Skatteetaten
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• Fra fysisk oppmøte til selvbetjening
• Sammenhengende tjeneste levert 

av Vegvesenet og Skatteetaten
• Sømløs overgang mellom løsninger
• Trinnvis implementering
• Løpende realisering av gevinster

Det skal handle 
om omregistrering 
av bil
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• For deg og meg, i form av spart tid
• Slippe oppmøte
• Omregistrere og betale samtidig
• Automatiske fritak

• For staten, i form av effektivisering
• Enklere saksbehandling
• Økt kvalitet
• Fleksibilitet

Det er penger å 
spare
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• To etater, to departementer
• To smidige prosjekter i ulik takt
• Overlappende gevinstberegninger
• Nye relasjoner
• Mye på spill

Utfordringen

"Men jeg forstod også igjen at løsningen her 
trolig var å prøve å få disse etatene til å snakke 
sammen."
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• Tidlig enighet mellom etatene om 
overordnede prinsipper (ikke 
løsninger)

• Møteplasser på flere nivåer
• Transparens

Det starter med 
tillit

5

• Brukerbehov i sentrum
• Vegvesenet og Skatteetaten vet 

mye om deg og kjøretøyet. Det kan 
brukes til å automatisere fritak fra 
avgift

• Mål: 90% av fritakene innvilges 
automatisk

Det opplagte først
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• Takle individuelle planer
• Mellomløsninger som gir opplevd 

verdi for brukeren
• Felles innføringsløp

I utakt, men ikke 
taktløst

2018 2019

Omreg 
avgift

Tilpasning/ 
forbedring

Tilpasning/ 
forbedring

Nettbetaling 
omreg

Omreg
BransjeTilpasning TilpasningOmreg

Privat
Omreg

komplett

2017

Avgifts-
kalkulator
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• Samfunnsøkonomiske gevinster -
greit å enes om

• Effektiviseringsgevinster i annen 
etat - en forhandlingsak

• Det samme gjelder kostnader

Min kostnad, din 
gevinst?
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• 99% velger nå digital løsning
• Intern effektivisering og fleksibilitet 

oppnådd
• Tilfellet Ole-Thomas vil ikke kunne 

oppstå

Resultater 
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Og til slutt -
brukeropplevelsen

HADELAND
"Statens vegvesen sin selvbetjeningsløsning 
var rett og slett en fryd å bruke. Ikke et 
sekund savnet jeg en ekstra tur til 
trafikkstasjonen i Hunndalen, Hønefoss eller 
Jessheim for den saks skyld. Så tro det eller 
ei: Verden går framover. Fremtiden er her 
allerede - og den er digital!"
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