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DFØs oppdrag

Visjon
• Effektiv ressursbruk i staten

Mål
• DFØs samfunnsmål er god styring i staten og at staten oppnår stordriftsfordeler 

og synergieffekter.

• Våre brukermål er:

- DFØs kunder har effektiv økonomistyring og kan frigjøre ressurser.

- Statlige virksomheter bruker beslutningsgrunnlag av god kvalitet.

- Styring i staten er tilpasset egenart og rettet mot overordnede mål og effektiv 
ressursbruk.

- Offentligheten har enkel og god tilgang til informasjon om statlig ressursbruk.

- Statlige virksomheter er effektivt organisert og ledet.



DFØs transaksjonsvolumer

88 prosent av statlige virksomheter får 

økonomitjenester fra DFØ, varierende omfang av 

leveransene

• 213 000 lønnsmottakere

• 800 000 reiseregninger

• 1 000 000 fakturaer via fakturamottak 

• 49 milliarder kroner utbetalt  via lønnssystemet

• 507 milliarder kroner utbetalt via økonomisyste



DFØ jobber med en forbedring av vår eksisterende 
virksomhetsstrategi.

Bakgrunn for ny strategi 

• Økte krav til effektivisering

• Nye teknologiske muligheter

• Kundenes og brukernes

forventninger øker 



• Heldigital prosesstøtte fra A til Å

• Brukervennlig, intuitivt og effektivt 

tjenester 

• Ny teknologi, mer bruk av data

• Minst mulig hands on, raskt . Behov 

løst enklest og  raskest mulig

Digitalisering i DFØ 



Digitalisering i DFØ
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DFØ vil levere en heldigital løsning for lønn- og HR-
prosesser

Selvbetjening: mobil (DFØ-app) og nett

Lønn Tid Reise

Masterdata: data registreres/innhentes en gang, og forvaltes et sted

Chatbot: rådgiver, assistent 

Automatisering: RPA, AI, maskinlæring
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Integrasjoner: andre statlige felleskomponenter, kundespesifikke løsninger
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samtale 

(karriereutvikling)

Kompetanse 

/ læring

Forha

ndling

Org. 

kart

Styringsinformasjon: beslutningsstøtte

Digital arbeidsflyt: ansatt/honorarmottaker, leder, HR, lønn



Veikart

2020 2026

Digitalisere prosesser

Økt datakvalitet

Økt gjenbruk av 

data/masterdata

Beslutningsinformasjon 

i sanntid

Forberede avansert 

bruk av kunstig 

intelligens

Kunstig intelligens og 

statistikk i 

beslutningsstøtte

Avdekke potensielle 

avvik

Forslag til løsninger

Flere digitale prosesser 

hos kunden og hos DFØ

Data flyter på tvers av 

systemer og 

vedlikeholdes ett sted

Brukeren får presentert 

informasjon tilpasset rolle

Utvidet bruk av 

maskinlæring

Beslutningstaker får 

presentert avvik i 

leveransene

Beslutningstaker får 

presentert potensielle 

avvik og forslag til 

løsninger

• Digitale inn- og utdata

• Chatbot og RPA

• GDPR / sikkerhet

• Rapportløsning for 

lønnsdata

• Bildetolkningsteknologi

• Turnusløsning

• Lønnsforhandlings-

modul

• Tilsetting med 

arbeidskontrakt

• Prosjektøkonomi

• Nytt system bestilling til 

betaling

• Felles dataregister

• Hendelsesbaserte 

oppdateringer av data

• API-register

• Tilskuddsregister

• Kunnskapsdokumenter 

i offentlig sektor

• Rolletilpasset portal 

(leder prosjektleder, 

fagbruker)

• Aktiv kommunikasjon til 

brukeren gjennom 

systemene

• Masterdataløsning

• Strukturering og 

avansert analyse av 

data 

• Hendelsesdrevne 

løsninger og/eller 

statistiske analyser av 

dataflyt

• Kognitiv intelligens for 

datapresentasjon

DFØ vurderer utvikling av tjenestetilbudet løpende. Veikartet er en enkel framstilling av DFØs ambisjoner for utvikling av tjenestene, og med vekt på 

stadig økt digitalisering. Jo lengre ut i tid, desto større usikkerhet.
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1B. Transformerte data

1A. Rådata

Kildesystemer i 

DFØ

HR

Regnskap
Ledelse

Faktura

Tilgang til egne rådata og 

transformerte (bearbeidede) data, for 

bruk i egne styringssystemer.

2. Aggregering for 

sammenligning

3. Aggregerte data som er 

relevant for innsyn

4. Komplette datasett, men 

fullstendig anonymiserte

Innkjøp

Anskaffelser

Utredninger

Datagrunnlag for startups, 

leverandører, akademia, studenter

Data for offentlig bruk. F.eks utvidet 

statsregnskapet.no

Aggregerte data for bruk til 

sammenligning i forvaltningen. F.eks

sammenligning av nøkkeltall. 

Andre registre

Enhetsregistret

Folkeregistret

ID-porten

Altinn

Forvaltningens register for ledelse, lønn, HR, innkjøp og økonomi 

DFØSky med alle data

= Tilgjengelig kun i forvaltningen

= Offentlig tilgjengelig

Lønn

Analyser

Pilot 2021



Tekniske krav

Digitaliseringsdirektoratets føringer/ 

prinsipper

❑ Tjenesteorientert: Integrasjoner skal 

utformes gjennom løse koblinger slik 

at tjenester og bakenforliggende 

systemer kan byttes med mindre 

risiko og kostnader

❑ Tilgjengelig: Autorative data skal 

tilbys gjennom åpne grensesnitt.

Eier har ansvar for at data som flere 

har behov for tilgjengeliggjøres.

❑ Effektiv: Tjenestebuss skal forhindre 

dobbeltarbeid.

Eier forholder seg kun til 

tjenestebuss – ikke alle konsumenter

Må gjøres hendelsesbasert 

og tilgjengelig gjennom 

åpne grensesnitt
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Integrasjon og autorative data

Hendelsesbasert integrasjon
• Ved endringer i autorative data skal eier av 

disse sende en «hendelse» eller message 
til en meldingskø (tjenestebuss). 

• Krav om at dette er lettbent (AMQP/MQTT)
• Konsument kan abonnere på denne 

«kanalen» og motta disse hendelsene
• Konsument (applikasjon) kan be om 

dataelementet gjennom et API-kall

• Hva med datautrekk? Hvordan styre 
belastning i forhold til eiers produksjon eller 
konsumentens behov?

• Behov for deling av data for analytiske 
formål
• Data skal tilgjengeliggjøres for konsumenter 

slik at disse kan lage sine egne analytiske 
løsninger (datavarehus)

• Rådata må replikeres fortløpende til et 
rådatalager

• Hvilket nivå? Tabeller (kildens datamodell)? 
Datadefinisjoner som er DFØ sine egne?

• Noe midt imellom?
• Stabilitetskontrakter?



Utfordringen med operasjonelle 
applikasjoner

• Er ikke hendelsesorienterte (noen er)

• Har sin egen mekanisme for integrasjon

• Skal ivareta egen (eiers) produksjon

• Tabeller representerer ikke informasjonsmodellen
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DFØ plattform for integrasjon og datautveksling

Systemer i DFØ

HR

Regnskap
Ledelse

Faktura

Innkjøp

Anskaffelser

Utredninger

Lønn

Analyser

SAP Data Intelligence

Tjenestebuss

Rådatalager

(HANA)



DFØ plattform for integrasjon og datautveksling

Systemer i DFØ

HR

Regnskap
Ledelse

Faktura

Innkjøp

Anskaffelser

Utredninger

Lønn

Analyser

SAP Data Intelligence

Tjenestebuss

Rådatalager

(HANA)



DFØ plattform for integrasjon og datautveksling

Systemer i DFØ

HR

Regnskap
Ledelse

Faktura

Innkjøp

Anskaffelser

Utredninger

Lønn

Analyser

SAP Data Intelligence

Tjenestebuss

Rådatalager

(HANA)

API’er (HANA XSA)



DFØ plattform for integrasjon og datautveksling

Systemer i DFØ

HR

Regnskap
Ledelse

Faktura

Innkjøp

Anskaffelser

Utredninger

Lønn

Analyser

Replikering 

(SLT) SAP Data Intelligence

Tjenestebuss

Rådatalager

(HANA)
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