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DFØ HR
FELLES HR-SYSTEM FOR STATEN



Hvem er DFØ

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten 

gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, 

rådgivning og fellestjenester.

DFØ er underlagt Finansdepartementet.



Shared-servicesenter for staten

frivillig å benytte seg av med 90% markedsandel av statlige 

virksomheter

• Systemleveranse og vedlikehold

- Vedlikehold og tilpasninger av systemet til statlige behov, 

regelverksendringer, satser o.l.

• Systemutvikling

• Informasjon, brukerstøtte, kurs

• Tjenester i systemene

- Lønnstjenester

- Regnskapstjenester

- Nytt! DFØ HR og DFØ lokale forhandlinger

Hovedleveranse fra DFØ

Nøkkeltall

• Ca. 600 ansatte

• 88 prosent av alle statlige 

virksomheter bruker våre lønn- og 

regnskapstjenester.

• 213 000 lønnsmottakere

• 800 000 reiseregninger

• 530 milliarder kroner utbetalt 

via økonomisystemet

• 52 milliarder kroner utbetalt 
via lønnssystemet

• 1 007 128 behandlede fakturaer



Bakgrunn for prosjektet

En HR-systemløsning fra DFØ - Hvorfor gjør vi dette?

• Stor etterspørsel etter systemstøtte for strategisk HR

• Naturlig utvidelse av våre tjenester på lønn

• Større mulighet for utvikling ved bruk av skyløsninger

• Bedre kvalitet på data og bedre bruk av data

Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) samfunnsoppdrag 

er å være pådriver for god styring, organisering og ledelse i staten, gode 

beslutningsgrunnlag for statlige tiltak og for at staten skal oppnå 

stordriftsfordeler og synergier i egen drift. Vi skal bidra til effektiv 

ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester

og utvikling av metoder og verktøy.



Prosjektet frem til nå

Oppstart utredning

Mars 2019

Beslutning om at DFØ skal
tilby felles HR system for 
staten

Juni 2019

Konkurranse utlyst

November 2019

Kontraktinngåelse og oppstart
prosjekt med NTT data

Juni 2020

Konfigurasjon
HR kjerne og Rekruttering

September 2020

Akseptansetest

April 2021



Konseptutredning

• Kartlegging av behov gjennom 

spørreundersøkelser og workshops

• Representanter fra 36 ulike virksomheter 

• Ønske om systemstøtte som dekker hele 

livsløpet til en ansatt 

• Ønske om å gjenbruke data

• Ønske om at nytt system skal inngå sømløst 

med eksisterende løsninger fra DFØ
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• NTT DATA bistår oss i 

implementeringen

• Vi setter opp en tett integrasjon 

mot SAP HCM

• Vi setter opp integrasjon mot 

arkivsystem 

• Etablerer statens standard 

(DFØ HR) og tilbyr systemet 

som en ny tjeneste fra DFØ

• Systemet vil potensielt brukes 

av over 200 000 ansatte i 

staten.

Implementering av DFØ HR

20.05.2021

Rekruttering Onboarding Læring Prestasjon 
& mål

SAP lønnssystem (ECC)

HR analyse

Ansattdata

Stillingsdata

Organisasjonsdata

HR-kjerne

Kostnadssted



Etablering av statens standard

Mål om å konfigurere SuccessFactors til å ivareta statlige 

behov og etablere statens standard av systemet.

Konfigurerer systemet i tett samarbeid med faglig ekspertise 

fra våre samarbeidskunder.

Felles workshoper med NTT DATA, DFØ og 

samarbeidskundene

Benytter NTT DATAs ready2run® metodikk



Hva er ready2run®?

20.05.2021 NTT DATA  Business Solutions AG10

Rask implementering i skyen, 

med et minimum av teknisk innsats 

fra deres prosjektteam.

Fokus i workshop er å lære og forstå 

løsningen, med «hands-on» erfaring og 

mulighet til å klikke rundt i systemet fra 

dag én.

100% av felter og prosesser er 

klare – dere har innflytelse på 

tilpasninger (footprints).

Et rammeverk med akselleratorer

som hjelper dere implementere 

SuccessFactors raskt.

Tilgang til materiale fra 

SAP/SuccessFactors, som hjelper 

med trening og egenlæring.

Implementering med standard 

oversettelser.

Et system som er pre-konfigurert 

basert på 20+ års erfaring med 

HR systemer og Best Practice.



Workshops og hjemmelekser

Uke I 

Workshop & 
avklaringer

Uke II 

Prøve og teste

Uke III 

Konsolidering

Uke IV 

Konfigurering



Erfaringer

Konfigurering av Rekruttering og HR-kjerne –

September 2020 til mai 2021

• Tidkrevende å få beslutningene som kreves i 

metodikken med så mange involverte

• Vi har lykkes i å sette opp en felles konfigurasjon 

av modulene (statens standard) som i stor grad 

dekker behovene i staten.

• Dataflyten mellom HR-kjerne og lønnsystemet 

fører til store konsekvenser for lønnsystemet

- DFØ måtte bruke mye tid på å kartlegge konsekvensene 

og ta de rette beslutningene for oppsettet i HR-kjerne



TEKNISKE 
UTFORDRINGER



Ansettelse Stillingsendring Persondataendring

Organisasjonsendring
Fratredelse og 
pensjonering

Påvirkning på eksisterende lønnssystem



Organisasjonsstruktur

Personaldata

Stillingsstruktur

Lønnsdata

Personalia 

Familie/kontaktpersoner
Bankkonto
Utdanning

Arbeidserfaring
Tilknyttet HTA

Kontaktinformasjon
Adressedata
Arbeidsland

Spesielle betingelser
Portaltilgang

Virksomhetsstruktur (org. enheter)

Organisasjonskart
Kostnadssted
Matrisetilknytninger

Stillinger

Stillingskode
Yrkeskode
Lokasjon (PDO)

Konteringsstreng på org. enheter

Tilknytning og opprettelse av DBH avdelinger

Fast lønn

Variable og faste tillegg og trekk
Bonuslønn
Fremmøte

Sykefravær
Fraværskvoter 

Fravær / permisjoner
Aktivitet med høyere lønn
Reiser / reiseordning

Arbeidsplan

Avvikende kostnadstilordning

Stillingskategori



Oppdatering av konfigurasjon mellom SF instanser

Hver kunder må ha sin egen SuccessFactors instans. DFØ må derfor forvalte svært mange instanser på sikt.

For å lykkes med både initielt oppsett og forvaltning av disse, blir det essensielt med automatisering.

Standardisering av løsningen vil være svært viktig.

• Testing, support og forvaltning.



VIDERE UTRULLING



Videre fremdriftsplan

• Videre arbeid med å etablere en statens standard av resterende moduler høsten 2021

• De første samarbeidskundene vil starte implementering av systemet høsten 2021

• Parallelle implementeringsprosjekt for flere kunder fra 2022

2020 

Q3 Q4

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

2022

Q1 Q2 Q3 …

Etablere 

DFØ HR

Pilot

Utrulling

Læring, prestasjon og mål 

og onboarding

Pilot

Utrulling

HR-kjerne og rekruttering

Utrulling

...

Utrulling

Utrulling

...



Implementering for kunder

• Et dedikert og standardisert implementeringsprosjekt for hver kunde

• Parallelle kundeprosjekt med koordinerte aktiviteter

• Syklus med to bølger årlig med faste go-live tidspunkt

• Foranalyse med Gap-analyse

• DFØ vil gjøre mer og mer av dette selv

Gap-analyse

Mobilisering og 

prosjektetablering

Implementering

Modulopplæring og tilpasnigner
Testing Go-live

Foranalyse

~2 mnd

Implementering

~5 mnd



Spørsmål?


