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Helt kort om DFØ 

 

 

 

 

bedre styring i 

staten 

 

 

 

 

hensiktsmessige 

fellesløsninger i 

staten 

effektiv 

ressursbruk i 

staten 

Tjenester og produkter brukereffekter samfunnseffekt 

Tilby lønnstjenester 

Tilby regnskapstjenester 

Forvalte statsregnskapet og 

konsernkontoordningen 

Utvikle metode og formidle kompetanse 

Forvalte økonomiregelverket 



 

En beskrivelse av en fremgangsmåte for å 
løse en oppgave 

 
«sånn gjør vi det hos oss» 

 

 

Hva er en prosess? 



VEIEN MOT PROSESS-
ORGANISERING 

 



Spredt kontorstruktur medførte 
forskjellsbehandling 

 

LØNN 

REGNSKAP 

FORVALTNING 

ADMINISTRASJON 



Samlokalisering ga bedre mulighet til å 
organisere etter en prosesstankegang 

direktør 

kommunikasjon 

administrasjons- og  

IT-avdelingen 

forvaltnings- og 

analyseavdelingen 
lønnsavdelingen regnskapsavdelingen 

seksjon for  

plan og styring 

seksjon for administrasjon 

og anskaffelser 

seksjon for personal og 

organisasjonsutvikling 

seksjon for  

konsernsystemer 

seksjon for statlig 

regnskapsføring 

seksjon for regelverk  stab 

kundesenter 

elektronisk  

fakturabehandling 

fakturabehandling 

e-handel 

regnskapsbehandling 

fagstøtte 

applikasjonsforvaltning 

departementsfellesskapet 

stab 

kundesenter 

tid og reise 

lønnsdata 

lønnskjøring 

firmaforvaltning 

applikasjonsforvaltning 

departementsfellesskapet 

seksjon for  

informasjonsteknologi  

seksjon for  

styring 

seksjon for  

utredning og analyse 



Prosesstilnærming har gitt verdi for 
DFØ 

Bedre kvalitet 

• Felles standard – én praksis 

• Verktøy for opplæring av nyansatte 

• Systematisk ivaretakelse av kundenes behov 

• Kontinuerlig forbedring 

• Styringsinformasjon 

• Etterlevelse av krav 

 

Økt produktivitet 

• Produktivitetstall knyttet til prosessene 

• Grunnlag for automatisering og robotteknologi 

• Kontinuerlig effektivisering 

 



Prosessene går på tvers av linjen og viser hva 
vi gjør for å løse vårt samfunnsoppdrag 

Strategi, styring og ledelse 

Forvalte økonomiregelverket, utredningsinstruks og SØA 

Utvikle regelverkene Behandle henvendelser 

Levere fellesløsninger til statlige virksomheter 

Forvalte  
konsernkontoordningen 

Levere  
lønnstjenester 

Levere regnskapstjenester 
Levere  

statsregnskapet 

Bygge kompetanse i statlige virksomheter 

Utvikle faglig 
standpunkt 

Levere analyser og 
utredninger 

Formidle 
kompetanse 

Levere 
veiledere 

Drive  
fagnettverk 

Støtteprosesser og felles rammeverk 

Administrasjon Kundekommunikasjon Prosjektstyring Prosesstyring IT-styring Tjenesteutvikling 



Lønnsprosesser 



Lønnskjøringer 



Arbeidsflyt reise- og utgiftsrefusjoner 





ERFARINGER 

 



Vertikal vs horisontal organisering 

Prosesseier 

 

Faglig ansvar for sin del av 
prosessen 

 

Ansvarlig for at prosessen 
fungerer optimalt for sitt formål 

 

Ansvar for dokumentasjon av vår 
beste praksis for prosessen 

 

 

«slik gjør vi det i DFØ» 

 

 

 

 

 

 

Linjeleder 

 

Ansvar for personal og budsjett – 
sørger for at ressursene blir 
brukt riktig, slik at vi utfører 
arbeidet i henhold til gjeldende 
praksis. 

 

Ansvar for tjenester 

 

 

 
ledelse og styring 

 



Arbeidet med prosesser har også 
noen utfordringer 

 
•Tid 
 
•Ressurser 
 
•Modning 
 
•Noen prosesser er vanskeligere enn 
andre 
 
 

 
 

 




