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Samfunnsoppdraget
Statens ekspertorgan for styring
DFØ skal, med utgangspunkt i regelverket for
økonomistyring, legge til rette for god styring i
staten
Visjon
Effektiv ressursbruk i staten

Hovedområder
Forvalte økonomiregelverket
og utredningsinstruksen

Utvikle metode og formidle
kompetanse

FIN

DFØ

Statlige
virksomheter

Effektiv
ressursbruk
i staten

Forvalte statsregnskapet og
konsernkontoordningen

Tilby regnskapstjenester

Kunder
Tilby lønnstjenester

Strategi 2018-2021
• Samfunnets beste
• Et tydelig ekspertorgan
• Brukeren i fokus
• Digitalt førstevalg
• Samarbeid og deling

Digitalt førstevalg
• Vi skal bruke ny teknologi og være innovative
for å levere bedre og mer effektive tjenester.
• Vi skal legge til rette for at kunder og brukere
velger digitale tjenester og digitale kanaler.
• Vi skal publisere veiledere, informasjon og
kunnskap på digitale flater. Vi bruker bare
fysiske formater når det øker verdien for
brukerne.

Veikart

Hvordan

Hva

2018

2025
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

•
•
•
•
•

• Bildetolkningsteknologi
• Turnusløsning
• Lønnsforhandlingsmodul
• Forenkling av
integrasjoner
• Tilsetting med
arbeidskontrakt
• Prosjektøkonomi
• Tilskuddsregister
• Nytt system bestilling til
betaling

• 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

•
•
•
•
•
•

RPA
Standard øk.mod
Økt nytte SRS
Økt bruk av app
Digital løsning
lønnslån/forskudd
Kunstig intelligens
Digitale inn- og utdata
Chatbot
GDPR / sikkerhet
Ny lønnsportal
Rapportløsning for
lønnsdata

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.

