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Eksempel

En snekker sin hverdag i 

bygg- og anleggsbransjen 



En snekker sin kjerneoppgave er å …

snekre



Snekkeren har i tillegg andre arbeidsoppgaver og er 
i andre prosesser

Inngå avtaler

Skaffe seg og 

virksomheten 

rettigheter og 

kvalifikasjoner

Rekruttere og 

ansette

Levere 

skattemelding

Føre regnskap

Sende inn 

årsrapport

Betale OTP for 

egne ansatte

Utbetale lønn

Sette opp 

personal- / 

mannskapslister

Sikre at ansatte 

har lønn etter 

tariffavtale

Føre oversikt 

over arbeidstid 

og tidsbruk

Tegne forsikring 

for egne ansatte

Fakturere 

kunder

Bestille varer og 

tjenester

Tegne forsikring 

på firmaet

Betale for varer 

og tjenester

Sørge for at 

arbeidstids-

bestemmelser 

blir fulgt

snekre
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i andre prosesser



snekre

|

Snekkerens økosystem



…snekre!

Stadig flere oppgaver utføres i ulike digitale 
prosesser og systemer

Inngå avtaler

Skaffe seg og 

virksomheten 

rettigheter og 

kvalifikasjoner

Rekruttere og 

ansette

Levere 

skattemelding

Føre regnskap

Sende inn 

årsrapport
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bestemmelser 
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Altinn

Regnskaps-

system

Lønns-

system

Mannskaps-

listesystem

Faktura-

system

Tidførings-

system

AA-

registeret

Nettbank

Bestillings-

system



• Nye måter å støtte snekkeren til å etterleve plikter

• I snekkerens egne systemer og prosesser

• Ved hjelp av økosystemet

• Krympe handlingsrom for useriøse og kriminelle = mer 

rettferdig konkurransevilkår for de seriøse

• Uten ekstra byrder for de seriøse



Hva må til:

 Tenk som og involver brukeren

 Visjonær leder

 Fokus på effekt – ikke løsning

 Våg å utfordre det etablerte

 Våg å stå i transformasjonen





Takk for oppmerksomheten!
ChristelIrenTennfjord.Halsen@skatteetaten.no




