Prosessledelse og virksomhetsarkitektur

Statens innkrevingssentral (SI) utfører
innkrevingsoppgaver på vegne av staten
og statlige oppdragsgivere.
Det har vært satset betydelig på
digitalisering av innkrevingen og flere
elektroniske tjenester til innbyggerne og
oppdragsgiverne.

Styringsmodell BPM

Ledergruppen

BPM ansvarlig
•

•

Innspill

VURDERER INNSPILL,
PRIORITERER OG
BESLUTTER

Koordinere, styre
og prioritere
prosessforbedrings
-arbeidet
Mål og visjoner
med BPM

Legge frem
utfordringer, status,
forslag til prioritet,
Si om dette kan
gjennomføres?

Strategisk
BESLUTTER
BPM-Råd
Kjenne forretningen - styre og evaluere
prosessarbeidet - foreslå prioritet på prosessarbeid Påse gevinstrealisering

Taktisk
Prosesseier

BPM-Team
•
•
•
•

Støtte prosesseier
Modelleringskompetanse
Måle og analysekompetanse
Statistikk/rapportering

•
•
•
•

Implementere endringer
Gi tilbakemeldinger på
prosessarbeid
Operativ prosessledelse
Dokumentere gevinst

OPERASJONELT

Strategisk styring:
• De langsiktige prosessstrategiske forholdene
• Målbilder og
beslutninger om
prosjekter/prosesser
som skal gjennomføres

Taktisk styring:
•
Gjennomføring av de
initiativ og prosjekter
som er prioritert og
besluttet
•
Realiseres i et tett
samarbeid mellom
forretning,
prosessansvarlige, DS
og kompetansemiljøer i
stab og linje
Operasjonell styring:
Daglige styring og
håndtering av
prosessutvikling,
modellering etc.
• Foregår fortløpende i
organisasjonen.

•

BitStream case

Til SI

• Besluttet prosess «Henvendelsesprosessen»

• Kostnader, ressursbruk, krav til «digitalt førstevalg»

Case:
Prosessutvikling (digitalisering av) henvendelsesprosessen

Viktigste flaskehals ble identifisert som:
– Postgang mellom SI og skyldner/arbeidsgiver

Prosessutvikling i henvendelsesprosessen - Formål digitalisering
Videre arbeid ble delt i tre områder for forbedring av prosessen:
Elektroniske skjema
Skjema med Økonomiopplysninger
Mulig besparelse: 40 000 brevhenvendelser.
Innsparing i saksbehandlingstid ved å automatisere behandlingen av opplysningene.

Chat
En chat-løsning vil øke servicen betraktelig.

Altinn
Kommunikasjon med arbeidsgivere om lønn og utleggstrekk.
Mulig besparelse: 47 000 brev
Innsparing i saksbehandlingstid

Gevinstrealisering
Gevinster ved digitalisering av prosessen:
– Reduksjon i årsverksforbruk på 20,5 årsverk
– Besparelse på ca. 10 millioner kroner, eller alternativt en
inntektsøkning på 40 millioner kroner ved reallokering av
ressurser
– Besparelser ved færre brevutsendinger på ca. 0,5 millioner
kroner

Forretning og IT

