
Organisering og gjennomføring av et 
stort innføringsprosjekt

Anne Karin Jeppesen og
Astrid Nyeng



Rammebetingelser

SKARP prosjektet skal utvikle, forberede og stå for 
landsdekkende innføring av en ny systemløsning for 
skatteinnkreving - SOFIE

Tid

Kvalitet, 
omfang

Kr

Budsjettramme 
1055,5 mill Varighet > 10 år



En ubestigelig topp?



Innføringsstrategi



Fokus på utstyr og teknikk



Farten øker



Masseinnføring



Evaluering og forbedring



Evaluering og forbedring

• Pilot – fokus på teknikk
• Innføringspiloter – fokus på innføringsrutiner

• En kontrollert konverteringsprosess
• Teknikk og rutiner sett i sammenheng
• Avstemmingsuke

• Pulje 1 – bedre støtte i oppstartsperioden i SOFIE
• To brukerstøtte-team: konverteringsstøtte + operasjonssenter
• Fortsatt sentralt støttet innføring

• Pulje 2 – alle store + erfaring med masseinnføring
• Forbedret ytelse på konvertering
• Stort datavolum og mange kontorer

• Pulje 3 – masseinnføring / fadderkontorer / desentral 
innføring

• Regional støtte under konvertering og oppstart



Forventningsstyring

Konverteringen 
er en krevende 

jobb

Oppstartsperioden 
kommer til å være 

vanskelig...

Pulje 3 kommer i 
4. kvartal høsten 

2007
Dere kommer til å 
være frustrerte...

Det er 
Skatteoppkrevers 
ansvar å innføre 

SOFIE



Organisering

http://xp1nt03/skarp/Bilder/Persongalleri/bendiksen_norvald.doc
http://xp1nt03/skarp/Bilder/Persongalleri/solum_cecilie.doc


Samarbeid og kommunikasjon

Region Øst

OPPLAND

Vestre TotenLillehammer

Gjøvik
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Nord-Fron Gausdal

Sør-Fron

Ringebu

Østre Toten Søndre Land

Øyer

Innføringspilot
Lørenskog

Nordre Land og 
Vestre Slidre

Gran
Jevnaker

LunnerSamarbeid Hadeland

Sør-AurdalVang

Øystre Slidre

Nord-Aurdal

Etnedal

Samarbeid ValdresLesja

Dovre

Sel

Vågå

Lom

Skjåk

Samarbeid N-Gudbr.dal



Litt moro skal vi ha det… ☺

Fra: 
Sendt: 15. august 2007 12:06 
Til: Skarp Konvertering 
Emne: Ad: Rapporten Aktør Detaljer

hei, nå skjønner jeg ingen ting, nå får jeg 
tilbake denne forbanna lista som er ryddet 
opp i standard skatt og til den 
kommunen Evenes som skal ha denne 
arbeidsgiveren. 
Nå gir jeg f....... i heile listen hilsen …..

Hei

Hvorfor i innerste 
h... bruker du Jesper 
database når uttrekk 2 
ligger i Kasper ? 

mvh Rolf

hei å hå, sånn skal det låte, 
solen skinner og skuta går. 

kasper er jaggu også blå. hilsen 
…



Strukturert innføringsprosess





Konvertering



Opprydding i 
dagens 

skatteregnskap

SKO kvitterer 
for utført

RK kontrollerer

Uttrekk 1

ok
Ikke 
ok

Tilgang til Kasper
Manuell håndtering

Kvittering 
for
utført

Uttrekk 2

SKR
stenger
Lister tas ut

Sofie
åpner

Lister
tas ut

Avstemming
Konvertering
i SOFIE

Godkjent
konvertering

Kontroll i
KASPER

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Kasper

Konvertering



Omstillingsfokus

Holdninger - endringsvilje

Fra ildsjeler til nettverk
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