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1 SAMMENDRAG 

Denne mulighetsstudien viser at HR-området i sektoren har et potensial for videre utvikling 

sammenlignet med både privat og offentlig sektor, og sammenlignbare militære organisasjoner. 

Gjennom sentralisering, digitalisering og utsetting av de transaksjonelle HR-tjenestene er det 

mulig å oppnå både forenkling, forbedring og fornying av HR-området.  

 

Mulighetsstudien viser at gevinstpotensialet er betydelig. De kvalitative gevinstene kan 

imidlertid kun oppnås ved at brukerne settes i sentrum for den videre utviklingen av HR-

området. Forsvarssektoren har mange ulike brukergrupper som skal betjenes profesjonelt - 

ledere, medarbeidere, reservister, soldater inne til førstegangstjeneste, elever (inkludert 

lærlinger), veteraner og innleid personell. Brukerne må få en opplevelse av at sektoren er en 

moderne og framtidsrettet kompetansevirksomhet som tilbyr stor grad av digitale løsninger som 

er mobile og tilgjengelige hele døgnet. HR må derfor levere sømløse tjenester som gir rask, riktig 

og relevant informasjon. Mange av de transaksjonelle HR-tjenestene må derfor være 

heldigitaliserte. Det vil redusere tid brukt på transaksjonell HR, og gi brukere mulighet til å 

jobbe mer med verdiskapende arbeid. HR-medarbeidere i etatene kan dermed dreie kompetanse 

og kapasitet mot mer rådgivende og strategisk HR.  

 

De kvantitative gevinstene er beregnet til omtrent 96 – 164 mill. kroner1 og oppfattes som 

realistiske på sikt. Sentralisering og digitalisering har et større kvantitativt gevinstpotensial enn 

utsetting, og den største gevinstdriveren er årsverksforbruk innen personellforvaltningen i 

Forsvaret.  På sikt kan det også være lønnsomt å sette ut enkeltfunksjoner innen transaksjonell 

HR. For eksempel viser beregningene at det er mulig for sektoren å redusere kostnadene knyttet 

til lønnsprosessen med ca. 10 mill. kroner per år ved utsetting til DFØ2. 

 

Selv om sentralisering, digitalisering og utsetting av transaksjonell HR har et stort 

gevinstpotensial, må gevinstene hentes ut gradvis mot 2025, fordi det er en rekke hindringer som 

begrenser mulighetene på kort sikt. Det finnes hindringer både innen teknologi, prosess, 

organisasjon og kompetanse som må adresseres raskt. Blant annet finnes det ikke en felles IT-

strategi for sektoren, og det er liten grad av samkjøring i valg av systemer og stor grad av 

skreddersøm i systemene i hver etat. Det er problematikk knyttet til brannmurer, dataflyt mellom 

graderte nettverk og graderingsnivåer og ivaretakelse av informasjonssikkerhet. 

Kostnadskontrollen over systemer er lav i dag. Videre er det komplekse regelverk, ulik utførelse 

av verdivurderinger og lite samarbeid mellom etatene innenfor HR.  

 

For å nå målbildet i 2025 anbefales det tiltak innenfor sentralisering og samlokalisering, 

digitalisering og utsetting, og at Forsvarssjefen gis et tydelig ansvar i å realisere målbildet. Det 

anbefales at HR i forsvarssektoren organiseres etter en tredelt leveransemodell med et felles senter 

for transaksjonell HR og enkelte spesialiserte tjenester. Den strategiske og den rådgivende 

funksjonen bør fortsatt ligge i etatene. HR i etatene skal dermed fokusere mer på det strategiske. 

Etatsledelsen vil være premissgiver for de tre områdene i HR-modellen, og vil beholde 

arbeidsgiveransvaret fullt og helt. 

 

                                                 
1 Se Mulighetsstudie for videre utvikling av HR i forsvarssektoren (Sopra Steria, 2018) 
2 Se Vedlegg A 



 
 

HR-SEKTORPROSJEKTET 2019 5 

2 OM PROSJEKTET 

Forsvarsdepartementet har det siste året gjennomført en mulighetsstudie i to faser i samarbeid 

med etatene i sektoren. Målet med HR-sektorprosjektet har vært å øke kvaliteten på og 

effektivisere HR-tjenestene i forsvarssektoren. Prosjektet har blant annet vurdert sentralisering, 

samlokalisering, digitalisering og utsetting av HR-tjenester som virkemidler for å oppnå målet. 

Med HR-tjenester menes administrative og transaksjonelle HR-tjenester som er generiske og 

repetitive oppgaver av relativt lav kompleksitet og ofte høyt volum. Enkelte ekspertoppgaver har 

også blitt vurdert.  

 

Fase 1 ble avsluttet før sommeren 2018. I denne fasen ble eksterne konsulenter fra Sopra Steria 

benyttet som rådgivere. Konsulentfirmaet leverte en sluttrapport i juni 2018 -  Mulighetsstudie 

for videre utvikling av HR i forsvarssektoren. Rapporten ble sendt på høring i juni til etater, 

avdelinger i FD og arbeidstakerorganisasjoner. 

  

Fase 2 av HR-sektorprosjektet bygde videre på fase 1 og de mottatte høringsinnspillene. Målet 

med denne fasen var å anbefale retningen for den videre utviklingen av HR i sektoren og 

identifisere det overordnede gevinstpotensialet, herunder både kvalitative og kvantitative 

gevinster. Dette innebar å vurdere sluttrapporten fra Sopra Steria, gjøre supplerende 

kartlegginger og vurderinger og fremme en anbefaling om mål, retning og tiltak med trinnvis 

implementering.  

 

Prosjektet har i fase 2 hatt et tydeligere fokus på digitalisering og anvendelse av teknologi med 

«brukeren i sentrum», i tråd med regjeringens IKT-politikk3. Ved i større grad å utnytte 

potensialet som ligger i dagens teknologi antas det at HR kan levere langt bedre tjenester for 

brukerne. Eksempler på «brukere» er ledere, medarbeidere, reservister, soldater inne til 

førstegangstjeneste, elever (inkludert lærlinger), veteraner og andre eksterne som for eksempel 

innleid personell.  

 

Retningsvalget for fase 2 bygde på to ankepunkter ved Steria-rapporten: For det første at den i 

liten grad rettet oppmerksomheten mot brukeren og HR-miljøenes evne til å levere 

brukertilpassede, profesjonelle tjenester med god kvalitet og tilfredsstillende servicenivå. For det 

andre at rapporten hadde en ensidig vektlegging av effektivisering som reduksjon i antall årsverk 

med utgangspunkt i komparativt materiale.    

 

Prosjektet har vært styrt av sjef FD V som prosjekteier. Prosjektstyret har i tillegg bestått av HR-

sjefene i etatene, FST/Plan/IKT og FD III2. 

 

Arbeidstakerorganisasjonene har blitt informert om prosjektet i kontaktforum og vært 

høringsinstans. 

 

                                                 
3 Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge 
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3 BAKGRUNN FOR VIDEREUTVIKLING AV HR-
FUNKSJONEN 

3.1 Nåsituasjonen: HR i forsvarssektoren i dag 

3.1.1 Funn fra fase 1 av mulighetsstudien 

Fase 1 av mulighetsstudien ble gjennomført våren 2018. Hensikten med fase 1 var blant annet å 

utarbeide en oversikt over dagens situasjon innen transaksjonell HR i forsvarssektoren, utarbeide 

gevinstrealiseringsplaner og å gjennomføre en prising av HR-tjenestene. Gjennom studiet ble det 

avdekket en del utfordringsområder knyttet til dagens HR-funksjon samt muligheter for 

forbedring. Ett av funnene er tydelig siloorganisering og lite strukturert samarbeid i HR på tvers 

av etatene. Dette medfører at arbeidsoppgaver og kompetanse overlapper i de ulike HR-områdene, 

og vanskeliggjør spesialisering og effektivisering. Sektoren er også fragmentert med hensyn til IT-

systemer for å understøtte HR-prosesser. Det benyttes heller ingen brobyggende teknologi mellom 

de ulike ERP-systemene eller de ulike systemene som har samme funksjon, eksempelvis 

Easycruiter og Webcruiter innen rekruttering. Det er høy ressursbruk på transaksjonell HR i 

sektoren, spesielt innen personellforvaltningen i Forsvaret. Det brukes 663 årsverk på 

transaksjonelle HR-tjenester, noe som utgjør 3,4% av alle årsverk. Dette er høyt sammenlignet 

med privat og offentlig sektor, som bruker omtrent 1% av alle årsverk på transaksjonell HR, og 

sammenlignbare militære organisasjoner4. 

 

Mulighetene som ble avdekket gjennom studien viser at de fleste transaksjonelle HR-tjenestene 

egner seg for sentralisering, digitalisering og/eller utsetting. Dersom sektoren kan standardisere 

flere tjenester, vil det skape bedre forutsetninger for digitaliseringen. Det er store variasjoner i 

kartlagt modenhet i etatene, herunder i hvor stor grad prosesser er dokumentert, bruk av KPIer, 

kvalitet på systemstøtten, tydelighet i roller og ansvar og organisering av brukerstøtte. Det ligger 

et klart potensial i å løfte de minst modne fagområdene og etatene. Det ble anbefalt å sentralisere 

transaksjonelle HR-tjenester i et felles senter og digitalisere tjenestene gradvis. Det ligger et 

betydelig gevinstpotensial i å opprette en tredelt leveransemodell for HR, der FPVS leverer de 

transaksjonelle tjenestene for hele sektoren.  

 

De kvantitative gevinstene er beregnet til omtrent 96 – 164 mill. kroner, der den største 

gevinstdriveren er årsverksforbruk innen personellforvaltningen i Forsvaret. Digitalisering og 

sentralisering har et større kvantitativt gevinstpotensial enn utsetting, men lønnsprosessen kan 

potensielt settes ut på sikt. Gevinstene oppfattes som realistiske å oppnå på sikt. 

3.1.2 Funn fra fase 2 av mulighetsstudien 

Fase 2 av mulighetsstudien ble gjennomført høsten 2018. Hensikten med fase 2 var blant annet å 

bygge videre på funnene fra fase 1 og finne ut mer om potensialet i digitalisering og utsetting av 

transaksjonelle HR-tjenester. For å øke kunnskapsgrunnlaget ble det gjennomført en 

konseptutredning knyttet til bruk av DFØs lønnstjenester, med hovedfokus på mobile løsninger 

for registrering av tid, fravær og reise. DFØ tilbyr mobile tjenester til en rekke virksomheter i 

Staten, blant annet til Politiet, noe etatene i forsvarssektoren i større grad ønsker å tilby til sine 

                                                 
4 Uavhengig om man regner inn tilsatte i HV og vernepliktige. 
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brukere. Forsvarsdepartementet har allerede tatt i bruk basistjenester fra DFØ og har god erfaring 

med dette.  

 

En av de første utfordringene som ble tydelig var problematikken knyttet til at graderte nett i 

sektoren er sikret med brannmur, noe som hindrer automatisk dataflyt mellom sektorens ERP-

systemer og DFØ. Videre har hver enkelt etat bindinger til sine ulike ERP-systemer som bidrar til 

at det ikke uten videre lar seg gjøre å overføre deler av HR-prosessene til DFØ. Ved utsetting til 

DFØ må dermed HR masterdata ligge i to systemer, både etatens eget ERP-system, og hos DFØ. 

Dette kompliserer synkronisering av data. I tillegg er det ikke alle data som kan registreres hos 

DFØ, herunder informasjon om personell, aktiviteter og steder som er gradert. Det ble utarbeidet 

et business case for den mulige utsettingen, og det ble konkludert med at utsetting til DFØ ikke er 

et positivt business case på kort sikt5. Dette skyldes først og fremst at det er for krevende å sette 

opp og vedlikeholde grensesnitt mellom DFØ og sektorens ulike systemer på ulike 

graderingsnivåer. Når disse hindringene er overvunnet, vil det imidlertid være mulig og lønnsomt 

å sette bort hele lønnsprosessen til DFØ. Beregningene viser at det er mulig for sektoren å redusere 

kostnadene med ca. 10 mill. kroner per år. Konseptutredningen har dermed påvist at det er et 

potensial for å sette ut og digitalisere enkeltfunksjoner innenfor transaksjonell HR. 

 

Konseptutredningen har vært nyttig for etatene på flere måter. Blant annet ble det gjennomført en 

verdivurdering av personelldata som resulterte i at etatene nå erkjenner at store deler av dataene 

er ugraderte og dermed kan benyttes i tjenester på internett. Dette utvider handlingsrommet for å 

levere mobile tjenester til brukerne.  

3.2 Eksterne og interne drivere for videreutvikling 

Det er flere eksterne og interne drivere som peker på at forsvarssektoren må videreutvikle HR-

funksjonen. Det må til for at HR skal kunne levere effektive prosesser og tjenester, gode 

brukeropplevelser, et digitalisert grensesnitt mot brukere og økt kvalitet på beslutninger og 

kompetanse. Politiske føringer, den generelle samfunnsutviklingen og forventninger til å være en 

attraktiv arbeidsplass anses å være eksterne drivere. Forsvarets digitaliseringsstrategi, som nå 

gjelder for hele sektoren, og behovet for kontinuerlig forbedring av forsvarssektoren, er interne 

drivere.  

3.2.1 Eksterne drivere 

Det offentlige Norge må effektivisere forvaltningen og rette fokus mot brukerne6. Det er klare 

politiske føringer om at digitalisering skal benyttes for å bidra til effektiv ressursbruk og 

tilgjengeliggjøring av tjenester for innbyggerne. Forsvarssektoren har et stort potensial for 

digitalisering. Det bør opprettes sektorfelles løsninger, og utvikles teknologi som muliggjør 

automatisering av administrative og repetitive oppgaver. Dette gjelder spesielt transaksjonelle HR-

oppgaver, og gjenbruk av data gjennom datadeling og grenseoverskridende tjenester. Ved bruk av 

digitale løsninger er det imidlertid kritisk å ivareta sikkerhetsperspektivet, herunder sikker lagring 

og behandling av personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Gjeldende politikk 

                                                 
5 Se vedlegg A 
6 Granavolden-plattformen, Digitaliseringsrundskrivet, Avbyråkratiserings- og effektivitets-reformen, Meld. St. 27 (2015-2016): Digital agenda 

for Norge og Meld. St. 14 (2012-2013): Kompetanse for en ny tid 
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innebærer også en forventing om at offentlig sektor i større grad samarbeider med næringslivet der 

privat sektor har kapasitet og kompetanse til å bidra med nye løsninger og bedre tjenestetilbud.  

 

Den generelle samfunnsutviklingen er preget av den hurtige utviklingen av og konsekvensene 

knyttet til bruk av ny teknologi. Den digitale medarbeider har høye krav til arbeidsgivere om at 

teknologien de bruker på jobb skal være minst like god som teknologien de bruker hjemme. 

Forsvarssektoren må tilpasse seg denne utviklingen for å være konkurransedyktig. Den 

demografiske utviklingen vil forsterke dette behovet som følge av økt konkurranse om kvalifisert 

arbeidskraft. På bakgrunn av de teknologiske endringene som skjer i samfunnet, er det viktig å 

tilby livslang læring i arbeidslivet og at medarbeidere skal kunne opparbeide seg ny kompetanse 

etter ansettelse. Dette må HR-funksjonen ta tak i for at forsvarssektoren skal utvikle seg i takt med 

samfunnet. En trend i dagens samfunn er å sette brukeren i sentrum, noe som også er relevant for 

forsvarssektoren. I den danske forsvarssektoren er for eksempel et av de førende prinsippene for 

HR-funksjonen å ha brukeren i fokus og utvikle HR-tjenester basert på brukernes behov. 

 

Arbeidstakere i dagens samfunn stiller høye krav til virksomheter for å være en attraktiv 

arbeidsplass. For at forsvarssektoren skal tiltrekke, rekruttere og beholde de gode medarbeiderne, 

må det tilbys tjenester også utover det som den nye generasjonen opplever som en selvfølge. Dette 

medfører blant annet at HR-tjenester må være mer mobile og tilgjengelige når brukerne trenger 

det. I tillegg må brukerne gjennom digitale grensesnitt kunne få tilgang til både 

kompetansehevende aktiviteter og gode rådgivningstjenester. I Meld. St. 14 (2012-2013) står det 

blant annet at «når nye generasjoner skal velge arbeidsgiver, vil organisasjonene som satser på 

kompetanse og utvikling av hver enkelt medarbeider være mest attraktive».  

3.2.2 Interne drivere 

Forsvarets digitaliseringsstrategi har en klar ambisjon om at digitalisering skal understøtte og sikre 

økt operativ evne gjennom informasjonsoverlegenhet og raskere beslutningsprosesser. Videre skal 

digitalisering bidra til bedre effektivitet gjennom ressursfrigjøring og økt kvalitet. For å nå den 

digitale ambisjonen må det blant annet etableres en mer omforent virksomhetsarkitektur. Den 

digitale kompetansen i sektoren må også forbedres. Videre skal digitalisering sørge for at brukerne 

får tilgang til riktig informasjon, raskt og der de er. Samtidig skal utvalgte manuelle prosesser 

automatiseres. Smarte systemer skal forbedre den operative evnen gjennom bedre 

beslutningsstøtte, autonome brukertjenester og optimalisering av verdikjeder. For at HR-

funksjonen skal støtte opp om satsningsområdene må HR i sektoren videreutvikles. 

 

Forsvarssektoren må kontinuerlig arbeide for å forbedre seg. Innen den transaksjonelle delen av 

HR-tjenestene er det et stort behov for profesjonalisering, eksempelvis gjennom flere 

standardiserte HR-prosesser, heldigitaliserte grensesnitt og raskere formidling av riktig 

informasjon. Videre er det nødvendig å frigjøre kapasitet til mer strategisk HR og spisset 

fagkompetanse og å opparbeide bedre datagrunnlag for nye satsningsområder. Det er også behov 

for bedre kostnadskontroll innad i HR-funksjonen. For å kontinuerlig forbedre HR-funksjonen er 

det essensielt at sektoren benytter en mer agil arbeidsform og øker leveransetakten, eventuelt 

samarbeider med strategiske partnere. 
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3.3 Gevinstpotensial ved videreutvikling av HR-funksjonen 

Gevinstpotensialet ved videreutvikling av HR-funksjonen i sektoren er betydelig. Av kvalitative 

gevinster vil blant annet brukeropplevelsen til alle brukergruppene i forsvarssektoren kunne 

forbedres betydelig ved å tilby mer mobile og tilgjengelige HR-tjenester gjennom et heldigitalisert 

grensesnitt. Eksempelvis vil brukere kunne bruke app på mobilen eller PC hjemmefra for å 

registrere timer eller melde fra om fravær. Gjennom sentralisering og digitalisering av HR-

tjenestene vil HR kunne levere sømløse tjenester som gir rask, riktig og relevant informasjon, og 

tjenestene vil være tilgjengelig fra ett kontaktpunkt. Gjennom en «Min Side»-tilnærming kan 

brukerne finne data knyttet til transaksjonelle HR-oppgaver de må gjennomføre. Slike tiltak vil 

føre til redusert tidsbruk på å registrere informasjon og motta svar, samt på å forstå regelverk og 

rutiner knyttet til HR. Dette bidrar til en enklere og mer ryddig kontakt med HR. På denne måten 

kan brukerne frigjøre kapasitet og benytte en større del av arbeidsdagen til verdiskapende arbeid. 

HR-medarbeidere kan prioritere rådgivende og strategisk HR for å tilrettelegge for utvikling, 

kompetanseheving og merkevarebygging. Gjennom digitalisering av tjenester og dataanalyser vil 

HR også kunne fange opp nye satsningsområder HR bør strekke seg etter for å styrke 

virksomheten. Videre vil brukere få en økt opplevelse av informasjonssikkerhet, da alt finnes 

innenfor én innloggingsside og data om en selv lagres og brukes på en trygg måte. Brukerne kan 

også lettere bidra til å registrere og kvalitetssikre egne data.  

 

Av kvantitative gevinster ble det i fase 1 anslått en besparelse på 96 – 164 mill. kroner ved 

digitalisering, sentralisering og/eller utsetting. Gevinstene oppfattes som realistiske å oppnå på 

sikt. Digitalisering og sentralisering har større gevinstpotensial enn utsetting, men lønnsprosessen 

er en potensiell kandidat for utsetting på sikt. For eksempel viser beregningene fra fase 2 at det er 

mulig for sektoren å redusere kostnadene knyttet til lønnsprosessen med ca. 10 mill. kroner per år 

ved utsetting til DFØ7. Gevinstpotensialet fra fase 1 og fase 2 må imidlertid raffineres og 

verifiseres ytterligere i gjennomføringsfasen. 

 

En vurdering av strategisk samarbeid8 for anskaffelse, innovasjon og utvikling av HR-teknologi 

har ikke vært en del av fase 1 eller 2 av mulighetsstudien. Dette er likevel et virkemiddel som bør 

vurderes i den videre utviklingen av HR, jf. Granavolden-erklæringen og Forsvarets 

digitaliseringsstrategi. Mulige gevinster er økt kvalitet og leveransetakt, reduserte kostnader og 

mer fokus på kjernevirksomheten. 

 

For å kunne realisere gevinstpotensialet må det imidlertid gjøres en rekke tiltak for å redusere eller 

fjerne de hindringene som er identifiserte (se for øvrig 5.2). Det er derfor nødvendig å se 

utviklingen av HR-området i et 2025-perspektiv. 

 

Utfordringene kan i store trekk kategoriseres som hindringer innen prosess, teknologi, 

organisasjon og kompetanse. I takt med at hindringene reduseres, vil sektoren kunne realisere det 

fulle gevinstpotensialet. Det er likevel mulig å realisere enkelte gevinster allerede fra 2019 

gjennom blant annet digitalisering og automatisering av enkelte prosesser. Et konkret eksempel er 

bruk av RPA (roboter) på lønnsprosessen i Forsvaret, slik som beskrevet i rapporten fra fase 1. 

                                                 
7 Se Vedlegg A 
8 Dette må ikke forveksles med utsetting av selve tjenesteleveransen, eksempelvis ved å bruke DFØ innen lønn. 
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4 HR I FORSVARSSEKTOREN I 2025 

4.1 Generelt fremtidsbilde for Norge 

 
Figur 1: Norge i 2025 

 

Et av de sentrale trekkene for Norge i 2025 er at brukeren er i sentrum. Løsninger utvikles for å 

styrke brukerne, og arbeidsmetoder er basert på brukerinvolvering og iterasjoner for å utvikle 

konsepter som brukerne faktisk trenger og vil ta i bruk. Brukerne i 2025 har høye forventninger til 

arbeidsplasser og teknologien de kan tilby. Brukerne skal kunne jobbe på farten og alltid være 

tilkoblet, få avkastning på sin tid ved at løsninger og prosesser er effektive, og motta riktig og 

relevant informasjon. Brukerne registrerer samme type informasjon kun én gang, og mottar alltid 

personalisert og relevant informasjon tilbake. I bakgrunnen deles og gjenbrukes data om brukere 

av flere systemer og tjenester på en sikker måte, noe som ivaretar brukernes krav til høy grad av 

informasjonssikkerhet og personvern. I 2025 opplever brukeren et heldigitalisert grensesnitt som 

er sømløst på tvers av arbeidssted, arbeidsverktøy og kanaler. 

 

I 2025 er mye av teknologien som blir utviklet, testet og implementert i dag, godt etablert i Norge. 

Informasjonssikkerhet er et hovedfokus, da konsekvensen av cyberangrep har økt. Følgelig 

oppleves det som førsteprioritet å hindre at uvedkomne får tilgang til systemer og sensitiv 

informasjon, samt å sørge for at systemer kan fungere i ustabile tider. Eksempelvis går selskaper 

fra å benytte serverparker som lagringsplass til å ta i bruk sikre skytjenester for både å være mer 

robuste i ustabile tider, men også for å møte brukernes behov for fleksibilitet. Tjenestene ny 

teknologi tilbyr gir en bedre brukeropplevelse for brukere på begge sider av løsningene. Prosesser 

og tjenester er forenklet ved bruk av blant annet RPA, chatbots og kunstig intelligens, og dataflyten 

er automatisk mellom systemer. I 2025 er teknologien sikker og sømløs, og det oppleves som et 

hjelpemiddel for å videreutvikle samfunnet. 
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HR i 2025 er tilpasset den digitale medarbeider. Transaksjonell HR er samlet i et tjenestesenter 

med digitaliserte og automatiserte tjenester. Virksomhetene har dreid fokus mot rådgivende og 

strategisk HR for å styrke ansatte. Rutiner og prosesser er forenklet for både HR-medarbeidere og 

sluttbrukere. Ansatte bruker dermed mer tid på verdiskapende arbeid i kjernetiden. Det er ett 

kontaktpunkt inn mot HR, og i større grad samarbeid om systemer, som muliggjør bedre datafangst 

og analyse. Grunnlaget for eksempelvis rekruttering og HMS er forbedret slik at HR kan levere 

tjenester som gir merverdi. I 2025 har HR mer kapasitet til å opprettholde en attraktiv arbeidsplass 

og godt omdømme i samfunnet.  

 

Det offentlige Norge i 2025 følger kravet om digitalisering, effektivisering og samarbeid på tvers 

av sektorer. Det er utviklet felles innloggingsløsninger, der relevant data om brukere deles, 

gjenbrukes og viderebrukes mellom de offentlige aktørene, og datautvekslingen er automatisert. 

Det fokuseres på tjenestekjeder, og offentlige tjenester utformes i stor grad i sammenheng med 

hverandre. Dette bidrar til effektivitet og forenklede brukeropplevelser for brukere på begge sider 

av tjenestene. Offentlig sektor samarbeider med næringslivet der privat sektor har kapasitet og 

kompetanse til å bidra med nye løsninger og bedre tjenestetilbud. I 2025 opplever brukere at det 

offentlige Norge tar i bruk teknologi som muliggjør sømløse løsninger. Dette har økt kvaliteten i 

brukeropplevelsen, beslutningsprosesser og kompetanse, samt effektiviteten i prosesser og 

tjenester som blant annet HR leverer. 

4.2 Målbildet for HR i forsvarssektoren 

 
Figur 2: Målbilde for HR i forsvarssektoren 

 

Figur 2 illustrerer et målbilde for hvordan HR-funksjonen bør se ut i 2025. Fundamentet i målbildet 

er at HR-funksjonen og alle HR-prosesser og leveranser i 2025 må både fungere i krise og krig og 

møte sikkerhetsbehov. I tillegg legges det til grunn at HR organiseres med en tredelt 
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leveransemodell for at det skal være mulig å nå målbildet. Målbildet tar hensyn til alle brukerne i 

forsvarssektoren, herunder HR-medarbeidere, ledere og medarbeidere, reservister, soldater, elever 

(inkludert lærlinger), veteraner og eksterne. Målet er at disse menneskene skal oppleve økt kvalitet 

i brukeropplevelsen knyttet til HR-tjenester, og at HR-tjenester skal bli mer effektive. For å 

forbedre kvaliteten i brukeropplevelsen må HR i sektoren følge noen overordnede føringer. Disse 

er å ha fokus på mennesker, møte brukerbehov, bidra til verdiskapning og skape identitet og 

avdelingsfølelse. For å øke effektiviteten i HR-tjenestene er føringene at det må foretas høy grad 

av digitalisering og redusering av kompleksitet i forvaltningen, samt at informasjonsflyt må gå 

sømløst og at brukeres tidsbruk på HR-oppgaver må reduseres. 

 

I målbildet ligger det fire fokusområder, herunder brukeren i sentrum, attraktiv arbeidsplass, 

smarte og sikre løsninger, og effektive HR-leveranser. Disse fire fokusområdene er avhengige av 

hverandre. Å ha brukeren i sentrum er en forutsetning for å være en attraktiv arbeidsplass, og for 

å være en attraktiv arbeidsplass kreves det smarte og sikre løsninger, noe som fører til effektive 

HR-leveranser. Som illustrert i figur 3 ligger det flere punkter under hvert fokusområde som 

understøtter retningen av målbildet. 

 

4.2.1 Eksempel på deler av en brukerreise 

 
Figur 3: Eksempel på deler av en brukerreise i 2025 

 

Hovedmålene for HR i forsvarssektoren er å øke kvaliteten i brukeropplevelsen, og ha effektive 

HR-leveranser. Med utgangspunkt i at disse målene oppnås, er det blitt utarbeidet et eksempel på 

hvordan brukerne vil oppleve grensesnittet mot HR i 2025. Denne er illustrert i figur 3. For brukere 

som benytter seg av HR-tjenester, vil de enkelt forholde seg til en innloggingsside, «Min Side», 

som er tilgjengelig på både PC og mobil. Når brukere logger inn i HR-portalen vil de blant annet 

kunne fylle ut og endre skjemaer, føre timer, levere reiseregninger, melde fra om fravær, få push-

varsler for oppgaver de må huske, se informasjon om egen lønn og pensjon, melde seg på og av 
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kurs og se hvilke kurs som er obligatoriske for seg, samt stille enkle spørsmål til chatbots eller 

kompliserte spørsmål til HR-medarbeidere med rett kompetanse.  

 

For brukere som arbeider i HR-funksjonen, vil prosessene for å følge opp og besvare oppgavene 

oppleves langt mer brukervennlig og effektive. Mye av det repetitive og manuelle arbeidet gjøres 

gjennom digitale og automatiserte prosesser, og mange enkle spørsmål besvares av chatbots. HR-

medarbeidere som jobber i det transaksjonelle tjenestesenteret fokuserer på å oppdatere verktøy 

og administrere løsningene, opprette påminnelser gjennom push-varsler, og å gjøre enklere 

analyse- og innsiktsarbeid. Ved behov besvarer tjenestesenteret mer kompliserte spørsmål, der 

spørsmålene er rutet inn mot den spesifikke HR-medarbeiders kompetanse.  
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5 TILTAK FOR VIDEREUTVIKLING AV HR-FUNKSJONEN 

5.1 Tredelt leveransemodell 

 
Figur 4: Tredelt leveransemodell 

 

For å realisere målbildet anbefales det en tredelt leveransemodell for HR-funksjonen, visualisert i 

figur 4 ovenfor. Den tredelte leveransemodellen bygger på Dave Ulrich sin klassiske HR-modell. 

Den ene delen av leveransemodellen består av et felles tjenestesenter for transaksjonell HR, der 

også enkelte spesialisttjenester ligger. Den andre delen av leveransemodellen består av HR-

rådgivningsfunksjonen i hver etat. Den tredje delen av leveransemodellen består av den strategiske 

HR-funksjonen i etatsledelsen. Her vil det normalt også ligge noen spesialisttjenester som blant 

annet er knyttet til arbeidsgiverfunksjonen. Etatsledelsen vil fortsatt være premissgiver for alle de 

tre områdene i HR-modellen og ivareta arbeidsgiveransvaret i egen etat. 

 

Et felles tjenestesenter for transaksjonell HR i sektoren vil ivareta de administrative, enkle og 

repetitive HR-oppgavene. HR-senteret vil standardisere og forenkle prosessene. Dette gir grunnlag 

for digitalisering og automatisering. HR-senteret vil dermed levere mer strømlinjeformede HR-

prosesser ved bruk av eksempelvis RPA, chatbot og kunstig intelligens. Mange av tjenestene vil 

derfor være tilgjengelig for brukerne i forsvarssektoren hele døgnet. Ved siden av transaksjonelle 

HR-tjenester, vil senteret også kunne gi spesialisttjenester og råd innen enkelte fagfelt som går på 

tvers av sektoren. Siden tjenestesenteret er sentralisert er det viktig at det digitale grensesnittet er 

brukervennlig og tilgjengelig der brukeren er. Det er viktig at HR-senteret har tilstrekkelig 

kompetanse til å understøtte virksomhetene i sektoren, men det er HR i virksomhetene som skal 

være ekspertene på virksomhetenes behov. Hver etat skal fortsatt kunne profilere seg og 

opprettholde egen identitet i HR-prosessene, for eksempel i forbindelse med utlysning av stillinger. 

Dette må HR-senteret tilpasse i henhold til etatenes behov. 

 

Når HR-senteret leverer på et tilstrekkelig nivå vil etatene (og DIFene i Forsvaret) kunne frigjøre 

ressurser og fokusere mer på rådgivningstjenestene. HR-rådgiverne vil levere rådgivning, 

lederstøtte, analysearbeid og jobbe med organisasjonsutvikling, samt støtte virksomheten og bidra 
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til å videreutvikle forsvarssektoren (for eksempel i forbindelse med implementering av reformer 

som ordning for militært tilsatte (OMT) og Utdanningsreformen).  

 

Den anbefalte leveransemodellen innebærer at forsvarssektoren samles om ett felles senter for 

levering og digitalisering av transaksjonelle HR-tjenester, samt bistand i enkelte spesialiserte 

tjenester. Tjenestesenteret for transaksjonell HR skal levere tjenester på tid, kost og kvalitet, enten 

internt eller i samarbeid med en ekstern leverandør. Tjenestesenteret skal fortløpende vurdere 

utsetting til eksterne leverandører som et ledd i å forbedre tjenestene. Tid, kost og kvalitet på 

tjenestene senteret skal levere, reguleres gjennom en tjenesteleveranseavtale mellom leverandør 

(felles senter) og kunde (etatsledelsen). Etatsledelsen har fortsatt arbeidsgiveransvaret, og følgelig 

vil ikke det transaksjonelle HR-senteret påvirke etatsjefens rolle. Alle brukergrupper vil motta 

tjenester fra det transaksjonelle HR-senteret, og kan også gjennomføre mange tjenester selv 

gjennom selvbetjeningsløsninger. Relasjonen mellom partene er visualisert i figur 6 under. 

 

 
Figur 6: Relasjonene til transaksjonelt HR-senter 

 

5.1.1 FPVS som felles senter for transaksjonelle HR-tjenester 

FPVS kan levere en stor bredde av transaksjonelle og spesialiserte tjenester til alle etatene. Dette 

øker leveranseevnen og servicegraden til etatene, og muliggjør en dreining av ressurser og 

oppgaver til strategisk HR og andre prioriterte formål. Samarbeid om tjenester ut over dette kan 

vurderes over tid. 

 

Ved å la FPVS være tjenestesenteret for transaksjonell HR i sektoren, vil de levere de generiske 

og repetitive tjenestene som de leverer til både Forsvaret og FMA i dag, til de etatene som har 

behov for det. Dette er blant annet administrasjon knyttet til militær disponering, lønn og 

rapportering, bistand knyttet til reise, flytting, refusjon og utgifter, sykefravær og refusjon relatert 

til NAV, reservistforvaltning, rekrutteringsstøtte og tilsetting, samt registrering av sluttrutiner. Av 

mer spesialiserte tjenester leverer FPVS tjenester av denne art til Forsvaret i dag, men det kan 

utvides gjennom tjenesteleveranseavtaler med de øvrige etatene. Spesialiserte tjenester innebærer 

rådgivning knyttet til blant annet omstilling, forvaltning av personell i utlandet, kurs, tjenester 

knyttet til militære lærlinger, juridisk støtte i vanskelige personalsaker og avskjed, samt 

styrkedisponering. På sikt kan etatene selv vurdere om de ønsker å overføre flere av HR-tjenester 
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som normalt ligger i etatene til FPVS. Slike tjenester kan blant annet være regelverksutvikling, 

lønn og insentiver, lederutvikling, merkevarebygging, rekrutteringsstrategier, kompetanseanalyser 

og –strategi. Et argument for å velge dette kan være å benytte seg av sterke fagmiljøer i HR-

senteret.  

5.1.2 Overordnet SWOT-analyse for etatene ved å ha et felles HR-senter 

For å få overblikk over fordelene og ulempene ved å sentralisere transaksjonelle HR-tjenester i et 

felles senter i sektoren, har det blitt utarbeidet en overordnet SWOT-analyse sett fra etatenes 

ståsted. Til tross for at etatene vil kunne se både svakheter og trusler knyttet til et felles HR-

senter i sektoren, veier styrkene og mulighetene med en slik modell opp for det.  

 

In
te
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e 

fa
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o
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r 

Styrker 

 Økt servicegrad og leveranseevne 
 Bedre brukeropplevelse gjennom 
heldigitalisering 
 Bedre forutsetninger for forenklede 

prosesser og leveranser 
 Redusert kompleksitet ved standardiserte 
løsninger 
 Økt robusthet i fagmiljøer 
 Frigitt kapasitet til å utvikle kompetanse 
mot operasjonelle og strategiske oppgaver i 
etaten 
 HR har utviklet god kjennskap til hele 
sektoren, og kan utnytte styrker på tvers 

Svakheter 

 Redusert kontroll over hvordan HR-
tjenester utføres i hver etat 
 Redusert fleksibilitet til å gjøre lokale 
tilpasninger i prosesser og tjenester 

 For mye standardisering kan redusere 
brukeropplevelsen 
 Antatt økt koordineringsbehov mellom 
etat og felles HR-senter 
 Et mulig omstillingsløp kan skape 
usikkerhet og frustrasjon hos brukerne 

 

Ek
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e
rn

e 
fa

kt
o
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Muligheter 

 Tydeliggjøre bl.a. roller, ansvar og 
myndighet, samt krav til kvalitet, service og 
leveranser gjennom 
tjenesteleveranseavtale (SLA) 
 HR-senteret er ansvarlig for digitalisering 
av HR-tjenestene de yter 
 Underbygge føringer fra Meld. St. 14 
(2012-2013) om sektorfelles løsninger 

Trusler 

 Ulik begrepsforståelse, regelverk og 
kultur i etatene 
 Manglende kunnskap i HR-senteret om 
lokale forhold og utfordringer 
 Beslutninger tatt i Forsvaret kan påvirke 
kvalitet, servicegrad og leveranseevne på 
HR-tjenestene som leveres til alle etater 
 Mangelfull SLA 

 

5.2 Hindringer som må løses 

Funn fra fase 1 og 2 i mulighetsstudien pekte på at det er flere hindringer forsvarssektoren må 

løse for å kunne nå målbildet i 2025. Det er viktig å forstå disse hindringene og adressere de 

tidlig i det videre arbeidet. Hindringene er kategorisert i fire grupper som utdypes i dette 

kapittelet. 

5.2.1 Hindringer knyttet til teknologi 
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En av hindringene innen teknologi er at det ikke finnes en felles IT-strategi på tvers i sektoren og 

at det dermed er liten grad av samkjøring i valg av systemer og teknologier for å understøtte HR. 

Det er også stor grad av skreddersøm i de ulike systemene innad i hver etat. Videre er det per i dag 

kun manuell dataflyt mellom graderte nettverk og graderingsnivåer, og det finnes ingen 

brobyggende teknologi som kan lette sammenstillingen av datagrunnlag. Brannmurer rundt 

graderte nett forhindrer automatisk dataflyt, og graderte nett er koblet til lokale servere. ERP-

systemene som benyttes i dag er store og lite fleksible. De ulike etatene benytter også to ulike 

ERP-system, der Forsvaret og FMA benytter SAP, og FB og FFI benytter Agresso. Det er også 

andre tilfeller der det tas i bruk ulike systemer som har samme funksjon, eksempelvis Easycruit 

og Webcruiter for rekruttering. I dag er det lav kontroll over systemkostnader. Videre er det 

hindringer knyttet til ivaretakelse av informasjonssikkerhet, for eksempel tilgangskontroll. 

5.2.2 Hindringer knyttet til prosess, organisasjon og kompetanse 

Av hindringer knyttet til prosess, organisasjon og kompetanse pekes det blant annet på et 

komplekst regelverk som skal følges og forvaltes, og at det kan forhindre smidige arbeidsmåter i 

HR. Brukere må i stor grad vite hvor de finner kompetanse for å kontakte den rette HR-

medarbeideren direkte. Det er avdekket at det er lite tverretatlig samarbeid innenfor HR i dag, og 

at arbeidsoppgaver og kompetanse er både fragmentert og overlappende. Videre bør den digitale 

mestringen i forsvarssektoren økes. Dette går på å øke medarbeideres forretnings- og 

teknologiforståelse, samt deres vilje og evne til å ta del i en digital transformasjon. Manglende 

forståelse for teknologiske drivere blant ledere og øvrige brukere har medført at det ikke finnes en 

tydelig retning som skaper engasjement, innovasjon og utvikling for sektoren. I tillegg er det ulike 

tilnærminger til hvordan verdivurderinger av HR-data utføres på, noe som gjør at enkelte etater 

velger å skjerme informasjon som ikke er gradert. Det er en kultur for å gradere noe informasjon 

strengere enn nødvendig, noe som dermed hindrer deling av data og bruk av tjenester på internett. 

5.3 Veikart for videreutvikling av HR-funksjonen 

For å oppnå målet om økt kvalitet i brukeropplevelsen og effektivitet i HR-tjenestene i 2025, er 

det utarbeidet et overordnet veikart. Veikartet tar utgangspunkt i de fire fokusområdene fra 

målbildet, som er brukeren i sentrum, attraktiv arbeidsplass, smarte og sikre løsninger, samt 

effektive HR-leveranser. Veikartet består av to faser i nær fremtid, der mer konkrete delmål er 

definert, og en fase som omfatter det HR i forsvarssektoren ønsker å oppnå på lengre sikt. Veikartet 

er visualisert i figuren under. 
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Figur 7: Illustrasjon av veikart 
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6 KONSEKVENSER FOR ETATENE 

Med utgangspunkt i målbildet for 2025 og det overordnede veikartet, er det avdekket noen 

konsekvenser for etatene i sektoren. Konsekvensene per etat er detaljert i tabellen under. I korte 

trekk vil etatene ivareta arbeidsgiverrollen, samt strategisk og rådgivende HR, selv om det 

opprettes et felles tjenestesenter for transaksjonell HR. Fokuset i etatene blir dreid fra forvaltning 

til strategisk rådgivning. Forsvaret får et spesielt ansvar for å utvikle FPVS til å bli et felles senter 

for transaksjonell HR i hele sektoren. Etatene kan inngå tjenesteleveranseavtale med FPVS etter 

hvert som tjenestene fra senteret er utformet, testet og fungerer godt. Etatene må bidra med utfasing 

av egne systemer og prosesser etter hvert som FPVS overtar leveransene, og må avvente med eller 

koordinere innkjøp eller prosjekter som vil gjøre det vanskelig å oppnå gevinstene av et felles 

tjenestesenter. Forsvaret er ansvarlig for å kartlegge gevinster for hele sektoren, men hver etat har 

ansvar for å bidra med å identifisere og realisere gevinster i egen etat. Ved å opprette samspill 

mellom etatene og jobbe smartere, vil det heve kvaliteten på HR-tjenestene etatene både mottar og 

leverer. Dette vil bidra til at brukere kan utnytte kapasiteten sin bedre i kjernetiden.   

  
Forsvaret Forsvarsmateriell Forsvarsbygg FFI 

Rolle, ansvar, 

myndighet 

• Som øvrige etater +: 

• Opptrer på vegne av 
alle etatene i dialog 
med FD og eksterne 
partnere 

• Arbeidsgiverrolle 

• Strategisk HR i egen 
etat 

• «HR-Business 
Partner» i egen etat 

• Må bidra med 
virksomhetsforståelse 
fra egen etat til FPVS 

• Må definere behov og 
stille krav til Forsvaret 
mht felles tjenester 

• Må stille krav til 
effektivitet og kvalitet 
gjennom SLA 

• Arbeidsgiverrolle 

• Strategisk HR i egen 
etat 

• «HR-Business 
Partner» i egen etat 

• Må bidra med 
virksomhetsforståelse 
fra egen etat til FPVS 

• Må definere behov og 
stille krav til Forsvaret 
mht felles tjenester 

• Må stille krav til 
effektivitet og kvalitet 
gjennom SLA 

• Arbeidsgiverrolle 

• Strategisk HR i egen 
etat 

• «HR-Business 
Partner» i egen etat 

• Må bidra med 
virksomhetsforståelse 
fra egen etat til FPVS 

• Må definere behov og 
stille krav til Forsvaret 
mht felles tjenester 

• Må stille krav til 
effektivitet og kvalitet 
gjennom SLA 

Digitalisering • Blir lokomotivet på 
digitalisering av HR i 
sektoren 

• Må utarbeide en plan 
for å realisere 
målbilde 2025 som 
involverer de øvrige 
etatene 

• Må koordinere 
utvikling/utfasing av 
egne prosesser og 
systemer fram mot 
2025 med Forsvaret 

• Må koordinere 
utvikling/utfasing av 
egne prosesser og 
systemer fram mot 
2025 med Forsvaret 

• Må koordinere 
utvikling/utfasing av 
egne prosesser og 
systemer fram mot 
2025 med Forsvaret 

Sentralisering/ 

samlokalisering 

• Må utvikle en plan 
for utvikle FPVS til å 
bli et felles HR-senter 
for sektoren 

• Må utvikle robuste 
SLA mot øvrige etater 

• Må vurdere 
samlokalisering av 

• Benytter allerede 
FPVS som 
tjenesteleverandør 

• Videreutvikler dagens 
SLA for å få et større 
tjenestetilbud fra 
FPVS 

• Må etablere SLA med 
FPVS og lage en plan 
for overgangen 

• Omstiller egen 
organisasjon mot mer 
strategisk arbeid etter 
hvert som FPVS kan 
levere 

• Må etablere SLA med 
FPVS og lage en plan 
for overgangen 

• Omstiller egen 
organisasjon mot mer 
strategisk arbeid etter 
hvert som FPVS kan 
levere 
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fagmiljøer som i dag 
er spredt (for 
eksempel 
Ansattsenteret og 
PLA i Harstad ) 

• Omstiller egen 
organisasjon mot mer 
strategisk arbeid etter 
hvert som FPVS kan 
levere 

Utsetting • Må utarbeide en 
strategi for utsetting 
av tjenester (for 
sektoren) 

• Må fortløpende 
vurdere utsetting av 
konkrete tjenester til 
strategiske 
samarbeidspartnere 
(på vegne av 
sektoren) 

• Må utfordre Forsvaret 
på alternative måter å 
levere tjenestene på 
ifm forhandling av SLA 

• Må utfordre Forsvaret 
på alternative måter å 
levere tjenestene på 
ifm forhandling av SLA 

• Må utfordre Forsvaret 
på alternative måter å 
levere tjenestene på 
ifm forhandling av SLA 

Gevinstrealisering • Ansvarlig for å 
kartlegge gevinster i 
sektoren 

• Må bidra til å 
identifisere og 
realisere gevinster i 
egen etat 

• Må bidra til å 
identifisere og 
realisere gevinster i 
egen etat 

• Må bidra til å 
identifisere og 
realisere gevinster i 
egen etat 
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7 ANBEFALING 

Målbilde 2025, tredelt leveransemodell og veikart legges til grunn for videre utvikling av 

transaksjonell HR i sektoren. Det anbefales å gjøre grep innenfor sentralisering og samlokalisering, 

digitalisering og utsetting, og at forsvarssjefen gis et tydelig ansvar for å realisere målbildet. 

 

 
 

Figur 8: Punkter til beslutning 

 

Forsvarssjefen gis i oppdrag å etablere et felles tjenestesenter for transaksjonell HR i sektoren og 

utarbeide en gjennomføringsplan i dialog med etatene. Føringer for oppdraget er at sentralisering 

av HR-ressursene til et felles tjenestesenter for sektoren i skjer i faser, etter hvert som FPVS kan 

levere. I tillegg skal kun samlokalisering av HR-ressurser gjennomføres der det kan påvises 

gevinster. Det forutsettes at HR-senteret er i stand til å levere tjenester før etatene realiserer kutt i 

årsverk innenfor transaksjonell HR. 

 

Forsvarssjefen gis videre i oppdrag å utarbeide en gjennomføringsplan for digitalisering av HR 

fram mot 2025. Føringene for det oppdraget er at gjennomføringsplanen skal være brukerorientert, 

«Min Side» må etableres som portal for alle brukere i sektoren, det må etableres pilot på RPA på 

lønnsprosessen i løpet av 2019 (i henhold til funn fra fase 1), det må etableres pilot på automatisk 

datautveksling mellom begrenset og ubegrenset nett i løpet av 2019 (i henhold til funn fra fase 2), 

og sektoren må konvergere mot en felles ERP-portefølje snarest mulig og senest innen 2025. 

 

Forsvarssjefen gis også i oppdrag å identifisere potensial for utsetting av HR-tjenester (prosess, 

teknologi, organisasjon) for sektoren i henhold til målbilde 2025. Føringene for et slik oppdrag er 

at offentlig sektor skal samarbeide med næringslivet der privat sektor har kapasitet og kompetanse 

til å bidra med nye løsninger og bedre tjenestetilbud, men at utsetting kun skal benyttes der det 

kan påvises gevinster og dersom det ikke går på bekostning av datasikkerhet. Løsningene må 

fungere i krise og krig ved utsetting til leverandører. Det skal særskilt vurderes å tidlig etablere et 

strategisk samarbeid med partner(e) for anskaffelse, innovasjon og utvikling av HR-teknologi i 

24

Målbilde 2025, tredelt leveransemodell og veikart legges til grunn for videre utvikling av transaksjonell HR i sektoren

 Gi FSJ ansvar for digitalisering av HR i sektoren og et 
oppdrag om å utarbeide en gjennomføringsplan for 
digitalisering av HR fram mot 2025.

 Føringer:
 Gjennomføringsplanen skal være brukerorientert
 Etablere «Min Side» som portal for alle brukere
 Etablere pilot på RPA på lønnsprosessen ila 2019 (iht

funn fra fase 1)
 Etablere pilot på automatisk datautveksling mellom B 

og U i løpet av 2019 (iht funn fra fase 2)
 Konvergere mot en felles ERP-portefølje for sektoren i 

2025

DIGITALISERING

 Gi FSJ i oppdrag å etablere et felles tjenestesenter for 
transaksjonell HR i sektoren og utarbeide en 
gjennomføringsplan med gevinstbeskrivelser i dialog 

med etatene.

 Føringer:
 Sentralisering av HR-ressursene til et felles 

tjenestesenter for sektoren skjer i faser (etter hvert 
som FPVS kan levere)

 Samlokalisering av HR-ressurser gjennomføres der 
det kan påvises gevinster

 Kutt i årsverk innenfor transaksjonell HR i etatene 
realiseres først når FPVS kan levere

SENTRALISERING OG SAMLOKALISERING

 Gi FSJ i oppdrag å identifisere potensial for:
 Utsetting av HR-tjenester (prosess, teknologi, 

organisasjon) for sektoren i henhold til målbilde 2025

 Etablering av strategisk samarbeid med partner(e) for 
anskaffelse, innovasjon og utvikling av HR-teknologi i 
den hensikt å øke kvalitet og leveransetempo, 
redusere kostnader og fokusere på 
kjernevirksomheten. 

 Føringer:
 Offentlig sektor samarbeider med næringslivet der 

privat sektor har kapasitet og kompetanse til å bidra 
med nye løsninger og bedre tjenestetilbud

 Utsetting skal benyttes der det kan påvises gevinster
 Utsetting skal ikke gå på bekostning av datasikkerhet
 Løsninger skal fungere i krise og krig

UTSETTING

Fungere i krise og krig

Møte sikkerhetskrav

Tredelt leveransemodell
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den hensikt å øke kvalitet og leveransetempo, redusere kostnader og fokusere på 

kjernevirksomheten. 

 

Forsvarssjefen skal på vegne av forsvarsdepartementet utarbeide en helhetlig gjennomføringsplan 

for videre utvikling av HR i sektoren. Planen skal inneholde en gevinstrealiseringsplan og et 

budsjett for gjennomføringsfasen fram mot 2025. I tillegg skal det framkomme hvordan 

endringsprosjektet skal styres og ledes på tvers i etatene. Planen skal være forankret hos øvrige 

etatssjefer. Fristen for utarbeidelse av planen fastsettes i den videre prosessen. 
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8 OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID 

Eksterne og interne drivere peker på at HR i sektoren må videreutvikles. Av eksterne drivere 

vektlegges det blant annet politiske føringer om at det offentlige Norge må effektivisere 

forvaltning gjennom digitalisering, automatisering og sektorfelles løsninger, og ha mer fokus på 

brukere. Det er anbefalt at offentlig sektor inngår samarbeid med privat sektor, der næringslivet 

har kapasitet og kompetanse til å forbedre tjenester. Forsvarssektoren må holde følge med den 

generelle samfunnsutviklingen og ta hensyn til ny teknologi, digitale medarbeidere, demografisk 

utvikling og trender i andre militære organisasjoner. I tillegg stilles det strengere krav fra 

arbeidstakere om at virksomheter må være en attraktiv arbeidsplass for å være konkurransedyktige. 

Av interne drivere er blant annet Forsvarets digitaliseringsstrategi, som allerede er gjort gjeldende 

for hele sektoren. Videre er kontinuerlig forbedring av forsvarssektoren, der forenkling av 

prosesser, profesjonalisering av transaksjonell HR og å frigjøre kapasitet til mer strategisk og 

rådgivende HR viktig. HR i Forsvaret må opparbeide en mer agil arbeidsform og hurtig 

leveransetakt, eller inngå strategisk samarbeid for å øke kvalitet, redusere kostnader og fokusere 

mer på kjernevirksomheten. 

 

Sentralisering, digitalisering og utsetting av transaksjonelle HR-tjenester har et stort 

gevinstpotensial. Både kvalitative og kvantitative gevinster må hentes ut gradvis mot 2025. Blant 

de kvalitative gevinstene pekes det på en forbedret brukeropplevelse til brukergruppene i 

forsvarssektoren. Kvaliteten vil økes fordi brukere kan benytte HR-tjenester hvor og når de vil, 

gjennom ulike kanaler. Brukeren vil kunne forholde seg til HR gjennom ett kontaktpunkt ved å 

benytte én innloggingsside, «Min Side». Dette vil også øke brukerens opplevelse av 

informasjonssikkerhet. HR vil levere sømløse tjenester som gir rask, riktig og relevant 

informasjon. Brukerne vil bruke kortere tid på å registrere informasjon, motta svar og forstå 

regelverk og rutiner knyttet til HR. Slik kan brukerne få frigjort tid til verdiskapende arbeid. HR-

medarbeiderne kan også dreie kapasitet mot mer rådgivende og strategisk HR. De kvantitative 

gevinstene på lengre sikt beregnes til mellom 96 – 164 mill. kroner, der den største gevinstdriveren 

er årsverksforbruk innen personellforvaltningen i Forsvaret. Gevinstene oppfattes som realistiske 

å oppnå på sikt. Digitalisering og sentralisering har et større kvantitativt gevinstpotensial enn 

utsetting. På sikt kan det også være lønnsomt å sette ut enkeltfunksjoner innen transaksjonell HR. 

For eksempel viser beregningene at det er mulig for sektoren å redusere kostnadene knyttet til 

lønnsprosessen med ca. 10 mill. kroner per år ved utsetting til DFØ9.  

 

For å oppnå gevinstene må de identifiserte hindringene innen teknologi, prosess, organisasjon og 

kompetanse adresseres raskt. Av teknologiske hindringer pekes det på at det ikke finnes en felles 

IT-strategi for sektoren, og at det dermed er liten grad av samkjøring i valg av systemer og stor 

grad av skreddersøm i systemene i hver etat. Det er problematikk knyttet til brannmurer og at det 

kun er manuell dataflyt mellom graderte nettverk og graderingsnivåer, samt ivaretakelse av 

informasjonssikkerhet. Kostnadskontrollen over HR-systemer er lav i dag. Hindringene knyttet til 

prosess, organisasjon og kompetanse er blant annet relatert til komplekse regelverk og hvordan 

verdivurderinger utføres i dag. Videre er det vanskelig for brukerne å vite hvem de skal kontakte 

når de trenger hjelp, og det er lite samarbeid på tvers av HR i etatene i dag. Lav digital kompetanse 

og tidligere feilgrep innen digitalisering kan være med på å skape lavere vilje til endring blant 

brukere i forsvarssektoren. 

                                                 
9 Se Vedlegg A 
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For å nå målbildet i 2025 anbefales det at HR i forsvarssektoren organiseres etter en tredelt 

leveransemodell, der det er ett felles senter for transaksjonell HR og enkelte spesialiserte tjenester, 

mens den strategiske og den rådgivende funksjonen fortsatt er i etatene. HR i etatene skal dermed 

fokusere mer på det strategiske. Etatsledelsen vil være premissgiver for de tre områdene i HR-

modellen, og vil beholde arbeidsgiveransvaret fullt og helt. 

8.1 Videre arbeid 

Tabellen nedenfor viser de viktigste gjenstående aktivitetene/milepælene før endringsprosjektet 

kan iverksettes formelt.  

 

Når Hva 

26.februar Forankre anbefalingen i prosjektstyret (alle HR-sjefer i sektoren) 

8.mars Rapporten sendes på høring (høringsfrist ut mars) 

Mars/april Orientering for FSJ  

Mars/april Orientering for alle etatssjefene  

Mars/april Beslutningsnotatet sendes frem med anbefaling om tiltak og prosess 

ENO Planleggingssoppdrag gis til FSJ (og øvrige etater) 

ENO Plan for gjennomføring etablert 
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VEDLEGG A - BUSINESS CASE DFØSammendrag 

 
I forbindelse med konseptutredningen av tid, fravær og reise er det utarbeidet et business case 

som ser på to ulike leveransemodeller innen lønnstjenester fra DFØ: basis og fullservice. 

Fullservicemodellen innebærer at DFØ utfører de fleste lønnsaktivitetene. Til sammenligning 

omfatter basismodellen noe færre system- og tjenesteleveranser. Tilnærmingen i business caset 

er basert på en forenklet samfunnsøkonomisk analyse, hvor de ulike alternativene for forvaltning 

av lønnsfunksjonen vurderes opp mot hverandre på bakgrunn av kvalitative og kvantitative 

vurderingskriterier. Business caset sammenligner altså etatens eksisterende lønnsfunksjon med 

DFØs basis- og fullservicemodell. Det er utført et business case for hver enkelt etat 

(Forsvarsbygg, FFI, FMA og Forsvaret) og et for sektoren som helhet. 

 

Basert på en totalvurdering av brukervennlighet, fleksibilitet, servicenivå, datakvalitet og 

økonomi fremstår fullservicemodellen til DFØ som det beste alternativet på sikt. 

Forsvarssektoren vil få tilgang til et høyteknologisk og moderne lønnssystem med tilhørende 

forsystemer og et stort fagmiljø. I tillegg vil etatene få mulighet til å etablere gode og fleksible 

løsninger til det beste for etatenes brukere og deres særskilte behov. Samtidig er overgangen 

forventet å gi en fremtidig, årlig innsparing på 23 millioner kroner. Det er imidlertid viktig å 

presisere at fullservicemodellen for FFI og FMA er økonomisk ulønnsom. Dette skyldes at de 

økonomiske besparelsene forbundet med fullservicemodellen er for lave til å veie opp for 

økningen i årlige driftskostnader. Alternativet innebærer altså kostnader som ligger over dagens 

kostnadsnivå. Den positive økonomiske effekten for Forsvaret er likevel mer enn stor nok til å gi 

inndekning for økte driftskostnader hos FFI og FMA. Sett under ett vil altså forsvarssektoren ha 

mye å tjene på å sette ut drift og forvaltning av lønnsfunksjonen gjennom kjøp av en fullservice 

tjenestemodell hos DFØ. 

 

1.2. Innledning 

 
I forbindelse med konseptutredningen av tid, fravær og reise er det utarbeidet et business case for 

hver enkelt etat10 (Forsvarsbygg, FFI, FMA og Forsvaret). Business Caset sammenligner to ulike 

leveransemodeller innen lønnstjenester fra DFØ med etatens eksisterende lønnsfunksjon. Innen 

lønnsområdet tilbyr DFØ enten en basis- eller en fullservicemodell. I basismodellen inngår 

leveranser som forvaltning av IKT-applikasjonen, utføring alle operasjoner som krever 

systemadministrasjon, samt hovedprosessen rundt lønnskjøring og offentlig rapportering. I et 

fullservice-kundeforhold overtar DFØ i tillegg oppgaven som 1. godkjenner for reise- og 

utgiftsrefusjoner, og det inngår utvidet brukerstøtte og virksomhetsspesifikke kurs eller 

opplæring. 

 

DFØ tilbyr også regnskapstjenester, men disse er ikke vurdert ettersom regnskapsfeltet faller 

utenfor HR-området, og således utenfor prosjektets avgrensning. Lønns- og regnskapsfunksjonen 

er imidlertid tett sammenkoblet, og det anbefales derfor at det i videre arbeid undersøkes om 

                                                 
10 NSM er tatt ut av analysen ettersom de er overført til Justis- og Beredskapsdepartementet 
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også regnskapstjenestene kan utsettes til DFØ. Dessuten foreligger det en større mulighet for 

økonomiske besparelser ved at hele fremfor deler av prosessen settes ut. 

 

Vedlegget er videre organisert som følger: i del 1 presenteres metoden som er benyttet og de 

forutsetninger som ligger til grunn for resultatene i analysen. Videre presenteres analysen i del 2 

før det oppsummeres og konkluderes i del 3. 

 
1.2.1. Metode og forutsetninger 

 

Tilnærmingen i Business Caset er basert på en forenklet samfunnsøkonomisk analyse, hvor de 

ulike alternativene for forvaltning av lønnsfunksjonen vurderes mot hverandre på bakgrunn av 

kvalitative og kvantitative vurderingskriterier. De kvalitative vurderingskriteriene gir uttrykk for 

kvalitetsegenskaper ved en tjeneste. Kvantitative vurderingskriterier kan tallfestes og benyttes i 

beregninger for å si noe om økonomisk lønnsomhet.  

 
Kvalitative vurderingskriterier 
 
Brukervennlighet 

Løsningen for fremtidig organisering av lønnsfunksjonen skal oppleves som brukervennlig av 

både brukere av fagsystemer (lønnsmedarbeidere) og sluttbrukere (alle ledere, honorarmottakere 

og ansatte i etatene). En løsning med høy grad av brukervennlighet har for eksempel intuitive 

brukergrensesnitt, single sign-on (SSO), tilgjengelighet av løsning på mobile enheter (mobil, 

iPad, laptop) og enkel systemadministrasjon. En brukervennlig løsning skal ha minimale behov 

for manuelle tilleggsrutiner.  

 
Fleksibilitet 

Løsningen for fremtidig organisering av lønnsfunksjonen må oppleves som fleksibel og smidig 

ovenfor etatenes særskilte behov. Det er derfor foretatt en vurdering av DFØ og deres systemers 

evne til å tilpasse seg de spesielle avtalene og ordningene etatene måtte ha, eksempelvis ulike 

særavtaler og antall nivåer for aktivitetsbasert tidsregistrering.  

 

Servicenivå for brukerne 

Med servicenivå menes den opplevelse sluttbrukerne i etatene vil ha av ny løsning. I dette ligger 

tilgjengelighet av brukerstøtte og kvalitet på denne, samt hvor lang tid det tar fra utfylling av 

reiseregning til utbetaling. Opplevelsen av servicenivå vil også ha sammenheng med graden av 

brukervennlighet, men analysen vil se disse sidene separat.  

 

Datakvalitet 

Løsningen for fremtidig organisering av lønnsfunksjonen i etatene må sikre god datakvalitet. 

God datakvalitet kan måles langs flere dimensjoner, men handler i korte trekk om å gi korrekt, 

komplett, konsistent og tidsriktig informasjon. I denne sammenheng handler det om i hvilken 

grad HR-data fungerer som en pålitelig og egnet kilde for lønnsfunksjonen i etatene. 

 

 

 

Kvantitative vurderingskriterier 
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Kostnader 
Økonomisk lønnsomhet er en viktig faktor i vurderingen av løsning for fremtidig organisering av 

lønnsfunksjonen i etatene. For å si noe om lønnsomheten ved de ulike leveransemodellene, 

sammenlignes kostnadene ved de ulike alternativene. Dette gjøres ved hjelp av nåverdimetoden, 

der periodiserte kostnader danner en kontantstrøm, og det benyttes et avkastningskrav (4 prosent 

for offentlige prosjekter) for å beregne netto nåverdi (NNV) på kort (5 år) og lang (20 år) sikt. 

 
Forutsetninger 

Det knytter seg enkelte forutsetninger til både kostnads- og årsverksestimatene for de ulike 

alternativene. Kostnadsberegningene er basert på tall innhentet fra Sopra Steria-rapporten11, tall 

oppgitt fra etatene selv, samt prisestimater fra DFØ. Sistnevnte tar utgangspunkt i et pristilbud 

fremsendt FD i juni 2018. Det må bemerkes at det ikke er forhandlet med DFØ om pris. 

 

Årlige driftskostnader avhenger av valg av tjenestemodell. Summen av årlige driftskostnader og 

lisenskostnader er høyest for fullservicemodellen, dernest for basismodellen og lavest for dagens 

løsning. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til de årlige drifts- og forvaltningskostnadene 

forbundet med dagens løsning. Dette gjelder spesielt for Forsvaret og FMA, hvor kostnadene 

som er oppgitt er basert på et uttrekk av diverse kostnader fra Cyberforsvaret. Dette uttrekket 

beløper seg til 14 600 000 kr, hvorav 90 prosent antas fordelt på Forsvaret og 10 prosent på 

FMA. Tilskrivningen av kostnader baserer seg på forholdet mellom totalt antall ansatte i de to 

etatene. I pristilbudet fra DFØ oppgis årlige driftskostnader med et spenn for Forsvarets del. 

Kostnadene vil avhenge av antall eksterne/honorarmottakere som får gjentatte utbetalinger i 

lønnssystemet i løpet av et år. Basert på grunnlagstall for Forsvaret mener DFØ at antallet 

eksterne er relativt lavt. Beregningene baserer seg derfor på kostnadsestimatet som ligger mot 

nedre del av spennet.  

 

Det er knyttet stor usikkerhet til omfanget av utviklings-/tilpasningskostnader, og DFØ har 

derfor ikke gjort et kostnadsoverslag for denne kostnadsarten. Kostnadene vurderes imidlertid 

som lave til moderate for FB og NSM, og moderate til høye for FFI, Forsvaret og FMA. Dette 

skyldes at det må gjøres svært mange tekniske tilpasninger for FFI, Forsvaret og FMA som følge 

av sikkerhetsmessige hensyn. Valg av tjenestemodell vil derimot ikke påvirke denne 

kostnadsarten i særlig stor grad. 

 

Årsverksbehovet internt i etatene vil avhenge av valg av tjenestemodell. Ifølge DFØ vil man som 

basiskunde ha behov for et tilsvarende antall årsverk innen lønn som ved dagens løsning. Dette 

fordi det fortsatt vil eksistere et behov for intern kompetanse i virksomheten. Ved overgang til 

fullservice tjenestemodell rapporterer DFØ at det normalt vil være behov for et halvt 

lønnsårsverk per 500 ansatte. I analysen er det derfor lagt til grunn en reduksjon i årsverk utover 

dette. Det er imidlertid lagt inn en buffer for FFI og Forsvarets del, da de trolig vil ha behov for 

noen ekstra årsverk som kan håndtere lønnsprosessen på innsiden av brannmuren. Dette er 

nødvendig fordi det knytter seg helt spesielle sikkerhetshensyn til enkelte medarbeidere, 

eksempelvis i E-tjenesten.  

 

                                                 
11 Tallene fra Sopra-Steria rapporten er verifisert av etatene 
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Når det gjelder periodiseringen av årsverksrelaterte økonomiske besparelser er det forutsatt at 

disse gir full effekt etter ett år. Videre forutsettes det at driftskostnadene12 ved dagens løsning 

ikke forsvinner ved overgang til basismodellen, da man fortsatt vil ha behov for å drifte eget 

masterdatasystem. Ved overgang til fullservicemodellen antas det at denne systemavhengigheten 

faller bort etter fem år. 

 

Videre er levetiden for prosjektet satt til 20 år13. Det er knyttet en betydelig usikkerhet til dette, 

som følge av usikkerhet omkring teknologisk utvikling. Eksempelvis er det er vanskelig å vite 

med sikkerhet når løsningen utdateres og det er behov for reinvestering. For å skille på 

lønnsomhet på kort og lang sikt er det lagt inn en beregning som viser alternativenes nåverdi 

etter 5 år.  

 
1.2.2. Analyse 

 
1.2.2.1.  Forsvarsbygg  

 
Kvalitative vurderingskriterier 

Det er forventet at medarbeidere, ledere og fagbrukere i Forsvarsbygg vil oppleve økt 

brukervennlighet ved overgang til DFØ. Majoriteten av Forsvarsbyggs ansatte har i dag tilgang 

til en hjemmekontorløsning via nettbrett. Likevel fremstår DFØ-applikasjonen mer intuitiv mht. 

brukergrensesnitt enn Agresso Web. Det er også ventet at servicenivået vil bedres ved utsetting 

av lønnstjenesten. Eksempelvis får etaten tilgang til en chatbotløsning gjennom DFØ. Denne kan 

svare på generelle spørsmål om bruk av løsningen og regelverk, noe som vil kunne medføre en 

reduksjon i at antall henvendelser til Forsvarsbyggs interne ansattsenter. Dette kan igjen bidra til 

en bedret brukeropplevelse for fagbrukere, ledere og medarbeidere. Videre fremstår DFØ som 

fleksible mht. til å møte etatens særskilte behov, og har et solid fagmiljø som er opptatt av å sikre 

god datakvalitet. 

 

Kvantitative vurderingskriterier 

                                                 
12 Drift- og forvaltningskost (lisens, support, videreutvikling, etc.) 
13 20 år for IKT-prosjekter benyttes også i Sopra Sterias analyser 

Kostnadsart Dagens løsning Basis DFØ Fullservice DFØ 

Utvikling/tilpasninger - X* X*  
Innføringsprosjekt - 500 000 500 000 
Lisenskostnad investering - 1 217 708 1 199 930 

Sum investeringskostnad 0 1 717 708 1 699 930 

Lønnsmedarbeidere 4 315 000 4 315 000 1 294 500 
Interne IKT-ressurser - - - 
Konsulenter og lisenser - 444 100 437 481 
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Tabell 1 - Business Case for Forsvarsbygg 
* Ukjent beløp 

 

Tabellen under viser at det på kort sikt er mest lønnsomt for Forsvarsbygg å fortsette med dagens 

løsning fremfor å gå over som basis- eller fullservice-kunde av DFØ. På lengre sikt vil imidlertid 

fullservicemodellen være det beste alternativet med en besparelse på 12 millioner kroner over 20 

år. 
 

Konklusjon 

En overgang til DFØ vil gi flere positive, kvalitative effekter både for basis- og 

fullservicemodellen. Isolert sett taler dette for å bli kunde hos DFØ. Dette forsterkes ytterligere 

av en positiv nåverdiberegning på lang sikt for fullservicemodellen. Basismodellen er imidlertid 

ikke et godt alternativ, da den ikke gir noen økonomiske besparelser. Dessuten blir 

driftskostnadene dyrere ved overgang til basismodellen enn de er ved drift av dagens løsning. 

Ettersom Forsvarsbygg i dag opererer på ubegrenset nett, er det rimelig å anta at kostnadene 

forbundet med utvikling og tilpasninger vil være lave til moderate, og dermed ikke påvirke 

resultatene fra analysen i særlig stor grad. Positive kvalitative og kvantitative effekter på lang 

sikt gjør at fullservicemodellen anbefales for Forsvarsbygg. Det er imidlertid viktig å presisere at 

Forsvarsbygg kan få tilgang til en app for registrering av tid, fravær og reise gjennom Agresso. I 

videre arbeid bør derfor dette vurderes som et tredje alternativ før endelig beslutning tas. 

 
1.2.2.2.  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 

 
Kvalitative vurderingskriterier 

Hos FFI skjer all registrering av tid, fravær og reise for den ansatte på Nasjonalt HEMMELIG 

nett (NHN). Dette innebærer at verken medarbeidere, ledere eller fagbrukere har tilgang til 

masterdatasystemet fra mobile enheter utenfor kontoret. DFØ-applikasjonen muliggjør 

registrering av arbeidstid, samt søking og registrering av fravær direkte på mobiltelefonen 

og/eller nettbrett. Det samme gjelder for registrering og godkjenning av reiseregninger og 

utgiftsrefusjon. Utsetting av lønnstjenester til DFØ vil dermed gi en betydelig forbedring innen 

brukervennlighet og servicenivå relativt til dagens løsning. Når det gjelder fleksibilitet og 

datakvalitet scorer DFØ noenlunde likt sammenlignet med dagens interne forvaltning av 

lønnstjenesten. 

 

Driftskostnader 1 248 000 1 400 000 2 300 000 

Sum årlige driftskostnader 5 563 000 6 159 100 4 031 981 

Diskonteringsrente: 4 %       
NNV 5 år -24 MNOK -33 MNOK -26 MNOK 
NNV 20 år -73 MNOK -98 MNOK -61 MNOK 

Kostnadsart Dagens løsning Basis DFØ Fullservice DFØ 

Utvikling/tilpasninger - X* X*  
Innføringsprosjekt - 500 000 500 000 
Lisenskostnad investering - 555 153 548 753 

Sum investeringskostnad - 1 055 153 1 048 753 

Lønns-/regnskapsmedarbeidere 1 553 400 1 553 400 621 360 



 
 

HR-SEKTORPROSJEKTET 2019 30 

Tabell 2 - Business Case for FFI 

* Ukjent beløp 

Kvantitative vurderingskriterier 

Av tabell 2 fremkommer det at dagens løsning vil være mest lønnsom både på kort og lang sikt. 

Dette skyldes at FFI har relativt få lønnsmedarbeidere sammenlignet med Forsvarsbygg, hvilket 

betyr at det ikke vil være store økonomiske besparelser å hente ut ved en overgang til 

fullservicetjenesten hos DFØ. Som basis- eller fullservicekunde vil FFI tape hhv. 15 eller 8 

millioner kroner over en 20 års sammenlignet med å videreføre dagens lønnsfunksjon. Videre 

antas utviklingskostnadene å være svært høye for FFIs del, ettersom lønnsfunksjonen i dag 

befinner seg på NHN, bak en brannmur. Dette vil trolig gjøre resultatene fra analysen mer 

negative. 

 
Konklusjon 

En lønnstjeneste levert av DFØ vil gi store kvalitative forbedringer for FFI. Isolert sett taler dette 

for å bli kunde av DFØ. Nåverdiberegningene viser imidlertid at det vil være mest lønnsomt for 

FFI å fortsette med dagens løsning. Frem mot 2025 er det likevel rimelig å anta at enkelte 

tekniske barrierer vil kunne overkommes. En annen mulighet er at FFIs HR-data i 2025 ikke 

lenger vil være å anse som sikkerhetsgradert informasjon iht. Sikkerhetsloven, slik at 

lønnsprosessen kan flyttes over på ugradert plattform. Dette vil kunne bidra til at kostnadene 

relatert til utvikling og tilpasninger blir lavere enn forventet. Samlet trekker de kvalitative og 

kvantitative vurderingskriteriene i motstridende retning, og nettoeffekten er dermed usikker. 

 
1.2.2.3.  Forsvarsmateriell (FMA)   

 
Kvalitative vurderingskriterier 

Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) står for forvaltning og drift av lønnsfunksjonen i FMA. 

Lønnstjenesten er kun tilgjengelig på begrenset nett, og det er derfor ikke mulig å tilby de ansatte 

mobile løsninger for registrering av tid, fravær, håndtering av reiseregninger og utgiftsrefusjoner. 

Som kunde av DFØ vil FMA få tilgang til systemer og tjenester som gjør det mulig å foreta slike 

operasjoner via mobile plattformer. Dette vil skape en stor kvalitetsheving innen 

brukervennlighet og servicenivå for medarbeidere, ledere og fagbrukere i FMA. Når det gjelder 

fleksibilitet og datakvalitet er det ingen merkbare forskjeller mellom DFØs tjenestemodeller og 

FLAs interne forvaltning av lønnstjenesten. 

Interne IKT-ressurser - - - 
Konsulenter og lisenser - 198 390 196 007 
Driftskostnader 263 250 900 000 1 500 000 

Sum årlige driftskostnader 1 816 650 2 651 790 2 317 367 

Diskonteringsrente: 4 %       

NNV 5 år -8 MNOK -14 MNOK -12 MNOK 
NNV 20 år -24 MNOK -39 MNOK -32 MNOK 

Kvantitative vurderingskriterier 



 
 

HR-SEKTORPROSJEKTET 2019 31 

 

 

Som det fremgår av tabell 3 er dagens løsning det mest lønnsomme alternativet for FMA både på 

kort og lang sikt. Dette skyldes at FMA i utgangspunktet har svært få lønnsmedarbeidere, noe 

som gjør det vanskelig å hente ut økonomiske besparelser innen dette området. Over en periode  
 

Tabell 3 - Business Case for FMA 

* Ukjent beløp 

på 20 år vil FMA kunne spare 24 millioner kroner ved å fortsette med dagens løsning fremfor å 

kjøpe en fullservicetjeneste hos DFØ. 

 

Konklusjon 

En overgang til DFØ vil gi store forbedringer innen brukervennlighet og servicenivå. 

Nåverdiberegningene viser imidlertid at det vil være mest lønnsomt for FMA å fortsette med 

dagens løsning. Dette følger av at de årlige besparelsene ved overgang til en av DFØs 

tjenestemodeller ikke er nok til å veie opp for økningen i årlige driftskostnader. Samlet trekker 

de kvalitative og kvantitative vurderingskriteriene i motstridende retning, og nettoeffekten er 

dermed usikker.  

 
1.2.2.4.  Forsvaret14 

 
Kvalitative vurderingskriterier 

                                                 
14 Analysen er basert på et pristilbud for antall faste årsverk, hvilket innebærer at Heimevernet (HV) ikke inngår i analysen for 

Forsvaret. 

 

Kostnadsart Dagens løsning Basis DFØ Fullservice DFØ 

Utvikling/tilpasninger - X* X*  
Innføringsprosjekt - 500 000 500 000 
Lisenskostnad investering - 1 359 414 1 354 081 

Sum investeringskostnad - 1 859 414 1 854 081 

Lønns-/regnskapsmedarbeidere 1 294 500 1 294 500 1 165 050 

Interne IKT-ressurser   - - 
Konsulenter og lisenser   327 636 325 651 
Driftskostnader 1 460 000 1 460 000 2 500 000 

Sum årlige driftskostnader 2 754 500 3 082 136 3 990 701 

Diskonteringsrente: 4 %       
NNV 5 år -12 MNOK -21 MNOK -25 MNOK 
NNV 20 år -36 MNOK -61 MNOK -60 MNOK 
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FLA har ansvaret for å gjennomføre lønnsprosessen for Forsvaret. Dette innebærer at de 

kvalitative forbedringene nevnt i delen som omhandler FMA også vil gjøre seg gjeldene for 

Forsvaret dersom de velger å sette ut lønnsfunksjonen til DFØ. På vurderingskriteriet fleksibilitet 

scorer imidlertid FLA bedre enn DFØ. FLA er nemlig tilpasset Forsvarets særegne og komplekse 

behov. DFØ er riktignok svært åpne og fleksible når det gjelder utvikling av løsninger tilpasset 

Forsvarets behov, men det er fare for at DFØ ikke evner å utvikle en lønnsprosess som fullt ut 

ivaretar sektorens spesifikke innretning. Alternativt må Forsvaret foreta en forenkling av eget 

regelverk som gjør det mulig å ta i bruk standardiserte løsninger fra DFØ. Videre scorer DFØ og 

FLA nokså likt på vurderingskriteriet datakvalitet. 

 

Kostnadsart Dagens løsning Basis DFØ Fullservice DFØ 

Utvikling/tilpasninger - X* X*  
Innføringsprosjekt - 3 250 000 3 250 000 

Lisenskostnad investering - 23 236 473 22 973 359 

Sum investeringskostnad - 26 486 473 26 223 359 

Lønnsmedarbeidere 63 862 000 63 862 000 15 965 500 

Interne IKT-ressurser - - - 
Konsulenter og lisenser - 6 545 268 6 447 306 
Driftskostnader 13 140 000 19 000 000 31 500 000 

Sum årlige driftskostnader 77 002 000 89 407 268 53 912 806 

Diskonteringsrente: 4 %       
NNV 5 år -330 MNOK -464 MNOK -312 MNOK 
NNV 20 år -1 006 MNOK -1 366 MNOK -786 MNOK 

 Tabell 4 - Business Case for Forsvaret 

* Ukjent beløp 

Kvantitative vurderingskriterier 

For Forsvarets del knytter det seg et stort innsparingspotensial til reduserte lønnskostnader ved 

overgang til DFØs fullservicemodell. Dette skyldes at Forsvaret har svært mange ansatte innen 

lønnsområdet sammenlignet med de andre etatene. Beregningene i tabell 4 reflekterer også dette, 

med et potensial for årlig besparelse i lønnskostnader på om lag 75 prosent ved kjøp av 

fullservictjenesten hos DFØ. Videre viser nåverdiberegningene at det er lønnsomt å bli 

fullservicekunde hos DFØ både på kort og lang sikt. Den totale økonomiske effekten er estimert 

til 220 millioner kroner over 20 år, altså 11 millioner kroner per år. 

 

Konklusjon 

I sum anses de kvalitative effektene forbundet med utsetting av lønnstjenesten til DFØ å være 

positive. Isolert sett taler dette for at Forsvaret bør bli kunde av DFØ. De kvantitative effektene 

er også positive, da en overgang til DFØs fullservicemodell er ventet å gi store økonomiske 

innsparinger. Basismodellen fremstår imidlertid ikke som et godt alternativ rent kvantitativt. 

Som nevnt i delen om forutsetninger og metode er det knyttet stor usikkerhet til 

utviklingskostnadene, og for Forsvarets del er disse antatt å være spesielt høye. Dette skyldes at 

det må utvikles flere spesialtilpassede, tekniske løsninger for at utsetting til DFØ skal være 

mulig. Konsekvensen er at den totale økonomiske effekten trolig ligger lavere enn det som 

fremkommer i denne analysen. Dessuten vil ikke en overgang til DFØ være teknisk 

gjennomførbar på kort sikt, som følge av hindringene knyttet til automatisk dataflyt mellom 
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sektorens ERP-systemer og DFØ. Det er likevel rimelig å anta at det kan tilkomme teknologiske 

nyvinninger frem mot 2025 som vil gjøre en overgang mer sømløs. På sikt anbefales det derfor at 

Forsvaret går over til å bli fullservicekunde hos DFØ. 

 

1.3.  Oppsummering og konklusjon (analyse av sektoren som helhet) 

 
Kvalitative vurderingskriterier 

Basert på en totalvurdering av brukervennlighet, fleksibilitet, servicenivå, datakvalitet og 

økonomi fremstår fullservicemodellen til DFØ som det beste alternativet på sikt. 

Forsvarssektoren vil få tilgang til et høyteknologisk og moderne lønnssystem med tilhørende 

forsystemer og et stort fagmiljø. I tillegg vil etatene få mulighet til å etablere gode og fleksible 

løsninger til det beste for etatenes brukere og deres særskilte behov. 

 
 

Kostnadsart Dagens løsning Basis DFØ Fullservice DFØ 

Utvikling/tilpasninger - X* X*  

Innføringsprosjekt - 4 750 000 4 750 000 
Lisenskostnad investering - 26 368 748 26 076 122 

Sum investeringskostnad - 31 118 748 30 826 122 

Lønnsmedarbeidere 71 024 900 71 024 900 19 046 410 
Interne IKT-ressurser - - - 
Konsulenter og lisenser - 7 515 395 7 406 445 
Driftskostnader 16 111 250 22 760 000 37 800 000 

Sum årlige driftskostnader 87 136 150 101 300 295 64 252 855 

Diskonteringsrente: 4 %     
NNV 5 år -373 MNOK - 533 MNOK -374 MNOK 

NNV 20 år -1 139 MNOK - 1 564 MNOK -939 MNOK 
Tabell 5 - Business Case for sektoren som helhet 

* Ukjent beløp 

Kvantitative vurderingskriterier 

Tabell 5 viser beregninger for forsvarssektoren som helhet. På kort sikt er det små forskjeller i 

mellom dagens løsning og DFØs fullservicemodell. På lengre sikt vil imidlertid 

fullservicemodellen være det mest lønnsomme alternativet for forsvarssektoren, med en 

besparelse på 200 millioner kroner over 20 år. Dette tilsvarer en årlig innsparing på 10 millioner 

kroner. 

 
1.3.1. Konklusjon 

En overgang til DFØ vil gi flere positive kvalitative effekter både for basis- og 

fullservicemodellen. Isolert sett taler dette for at forsvarssektoren bør inngå et kundeforhold med 

DFØ. Basismodellen er imidlertid ikke et godt alternativ, da den ikke gir noen økonomiske 

besparelser. Forskjellen i årlige driftskostnader mellom dagens løsning og fullservicemodellen er 

derimot 23 millioner kroner for forsvarssektoren som helhet. Innsparingen kan først hentes ut 

fem år etter overgang til fullservicemodell. Nåverdiberegningen angir et årlig 

innsparingspotensial på 10 millioner kroner for sektoren som helhet. En overgang til DFØ er som 
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nevnt ikke mulig på kort sikt, som følge av hindringene knyttet til brannmur og automatisk 

dataflyt mellom sektorens ERP-systemer og DFØ. Det er likevel rimelig å anta at det kan 

tilkomme teknologiske nyvinninger i årene fremover, og med positive kvalitative- og 

kvantitative effekter anbefales det derfor at forsvarssektoren setter ut lønnsfunksjonen til DFØ på 

sikt.  
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VEDLEGG B – ERFARINGER MED KONSEPTUTREDNING 
REISE- TIDSAPPLIKASJONSTJENESTE FRA DFØ 
 

1.1. Bakgrunn 

 Konseptutredning/pilot for reise- og timeregistrering i Forsvarssektoren ble valgt ut basert 

på flere faktorer: 

 Mulighet for å teste ut tjeneste fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som 

mange andre virksomheter i staten bruker. (Inkludert FD, og Politiet) 

 Mulighet for å levere administrative tjenester for personell på farten som 

Forsvarssektoren har begrenset erfaring med. 

 En tjeneste levert på mobiltelefon som etatene har liten erfaring med. 

 Mulighet for å vurdere hvilke data etatene kan gjøre tilgjengelig på ugraderte 

plattformer. 

 Muligheter for overføring av data mellom graderingsnivåer 

  

1.2. Erfaringer 

 For etater hvor verdivurderingen viser at alle data er ugraderte (NSM), og det er mulighet 

til å få levert hele tjenesten for reise/tid er dette en god mulighet. 

 For etat har et integrert ERP system som de ønsker å beholde, data er ugradert og 

tilgjengelig fra internett vil en raskere løsning være å levere en app direkte fra ERP 

leverandøren. (FB og Agresso) 

 Dersom en etat kun ønsker å bruke DFØ appen er dette en utfordring, og medfører at DFØ 

må levere en spesialtilpasset tjeneste. 

 Selv om det store flertallet av personellet kan bruke ugraderte reise- 

tidsregistreringstjenester, så gjelder det ikke alle. Det er fortsatt behov for å ha graderte 

tjenester.  

 Komplekst regelverk og ulike definisjoner av data (kodeverk) medfører mye arbeid, og 

behov for å oppdatere både i DFØs og Forsvarets systemer for å få løsningene til å fungere. 

At det ikke er effektive synkroniseringsmuligheter mellom DFØs og forvaltningssystemene 

i Forsvaret/FMA gjør at regelverket må oppdateres to steder. Hadde kommunikasjonen 

vært til stede, kunne DFØ app ha "spurt" FMA/Forsvarets forvaltningssystem om å gjøre 

beregninger basert på gjeldende regelverk. 

  

1.3. Muligheter 

 Verdivurderingen av data som er gjennomført medfører potensiale for videre arbeid med 

tilgjengeliggjøring av tjenester på ugraderte systemer. Dette gir et potensiale for å kunne 

søke på militære stillinger på en effektiv måte over internett, levere en rekke tjenester som 

en del av "Digital soldat" på en "Min side" løsning. Kurs/Edutech, søknader, innsyn i 

personopplysninger, kommunikasjon med Forsvaret, karriere og tjenesteplaner (stillinger 
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etc), digital postboks, kalenderfunksjoner, digital signatur.). Dette er en tjeneste som kan 

leveres til alt personell i Forsvarssektoren.  

 Det er gjort en grovvurdering om gruppe 1 offiserer i Forsvaret kan bruke DFØ appen, da 

regelverket for dette personellet er lett å implementere. Ulempene er at dette personellet 

fortsatt må bruke FIF til det personellet som ikke kan bruke tjeneste fra DFØ, og at vi må 

få levert en spesialtilpasset tjeneste fra DFØ dersom vi ikke kan få levert hele 

lønnstjenesten for dette personellet fra DFØ. 

 Det er gjort en grovvurdering på potensialet for å få levert DFØ tjeneste for avlønning av 

personell som er inne til øvelse i HV. Potensialet her er at de ikke har gode systemer for 

denne registreringen i dag, da personellet ikke har tilgang til Forsvarets FIF 

forvaltningssystem. Utfordringene knyttet til oppfølgingen av dette personellet går på å 

forbedre hele prosessen fra innkalling, oppmøte, og avlønning. En tjeneste fra DFØ vil 

sannsynligvis bare kunne dekke deler av prosessen. Her ser vi fortsatt et potensiale for å 

kunne undersøke mulighetene ytterligere, da vi vet at det DFØ og Sivilforsvaret er i dialog 

for å finne løsninger for Sivilforsvarets behov. Dette arbeidet kan kanskje vise seg å gi 

muligheter for vårt personell. 
 

1.4. Foreløpig vurdering fra Cyfor 

Foreløpig vurdering av å ta i bruk DFØ-app for Forsvaret og FMA 

 Forsvaret ønsker en løsning for datafangst, mens DFØ tilbyr løsning for hele 

lønnsprosessen 

 DFØ bruker selv Wintid som forsystem til SAP for datafangst av tid-data. 

 Høy kompleksitet på SAP-implementasjonen både hos Forsvaret og DFØ 

 Krever mye tilpasning i begge løsninger 

 SAP-løsningene er på flere områder satt opp forskjellig 

 Forsvarets særegenhet 

 Svært mange særregler som må ivaretas 

 Løpende oppdateringer av organisasjonsstrukturen (stort volum av strukturendringer) 

 Pr nå er det ikke identifisert hvilke data som er skjermingsverdige (graderte) 

 Graderte data er ikke merket i FIF, og det er følgelig ikke mulig å automatisere 

uttrekk av data som ikke er gradert 

 Forvaltning av skjermet personell/ikke skjermet personell og personell som på et tidspunkt 

er skjermet og et annet tidspunkt ikke, er en utfordring 

 Det anses derfor ikke som hensiktsmessig å gå videre med dette alternativet for Forsvaret 

og FMA pt. 

  

1.5. Tid - utfordringer 

 Forvalting av Forsvarets regelverk i tid-løsningen 

 Forsvarets regelverk på tid (ATF/VOF) er omfattende og komplekst 

 Rapportering  
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 Sammenstilling av data for hele Forsvaret ved flere løsninger – skal data være 

tilgjengelig begge steder? 

 Aktivitetsbasert tidsregistrering (ATR) med Kostnadselementer (kostnadssted, 

arbeidsordre, WBS og internordre) og egen kostallokeringsmodell 

 Både positiv og negativ tidregistering i Forsvaret/FMA 

 De 2 løsningene har ulik kostallokeringsmodell og er ikke kompatible med hverandre 

 Kodeverk  

 Kvoter, Fremmøte/Fraværstyper, arbeidsplaner, MG/MUG avviker fra tilsvarende hos 

DFØ og må eventuelt håndteres 

  

1.6. Reise - utfordringer 

 Forvalting av Forsvarets regelverk som pt ikke finnes i DFØs løsning 

 Forsvaret benytter flere konteringsdimensjoner på reise enn DFØ har i sin løsning 

 To løsninger for reise, på grunn av Forsvarets egne reiser (regelverk) og skjermet 

personell/struktur 

 Gjør grensesnittet svært utfordrende. Når endringer i reise gjøres ett sted – bør det 

fremkomme begge steder, og transaksjoner må dermed flyte mellom. 

  

1.7. Tiltak som bør iverksettes 

 Forenkling og standardisering av regelverk 

 Få på plass løsning for automatisert informasjonsutveksling mellom BEGRENSET og 

Ugradert 

 I dag MÅ informasjon fra B manuelt overføres via fil til U 

 Mulighet for automatisering vil kunne øke frekvens på overføring, og reduksjon av 

feilkilder 

 API-kall fra U til backendsystem på B vil kunne eliminere behovet for å 

implementere regelverket flere steder  

 Utarbeide regelsett for håndtering av skjermet informasjon 

 Hvordan forvalte skjermet personell/ikke skjermet personell og personell som på et 

tidspunkt er skjermet og et annet tidspunkt ikke? 

 Klargjøre funksjonell og teknologisk strategi for ugraderte tjenester 

 Skal alle HR-prosesser kjøres på ugradert plattform i fremtiden?  

 Er det behov for et ugradert ERP-system på ugradert plattform i fremtiden? 

o Eller vil ERP-systemet kun eksistere på BEGRENSET plattform?  

o Eller er det behov for ERP-system på begge graderingsnivåer, med utstrakt 

dataflyt i mellom? 

o  

1.8. Alternative løsninger 

 Etablere Forsvarets SAP-løsning på U 
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 I privat sky (Forsvarets ugraderte tjenestenett), eller offentlig sky(f.eks. hos SAP, 

eller hos Microsoft) 

 Ta i bruk 3. partstjeneste for ende-til-ende delprosess 

 F.eks. SAP Concur for reise 

 Forutsetter betydelig forenkling av regelverket 

 Hele delprosesser (ikke kun datafangst) vil kjøres i 3. partstjenesten 

 Kjøpe lønns- og reiseregningstjenesten av DFØ (eller annen aktør) 

 Forutsetter betydelig forenkling av regelverket 

 Ingen av alternativene er utredet og vurdert mhp gjennomførbarhet 

 Alle alternativene medfører dobbelt vedlikehold (dvs både på U og B) 

  

1.9. Etablere Forsvarets SAP-løsning på U 

 Regelverket bør forenkles 

 Graderte data MÅ være identifisert og merket 

 Regler for håndtering av overgang fra skjermet til ikke-skjermet (og vice versa) må 

foreligge 

 Automatisert overføring av data mellom B og U (begge veier) må være på plass 

 Dyr løsning dersom ikke store deler av HR-prosessene skal kjøres på U 

 Front end kan være f.eks. 

 SAP Fiori 

 3. parts tjeneste med API-basert grensesnitt 

 

1.10. Ta i bruk 3. partstjeneste 

 Forutsetter betydelig forenkling av regelverket 

 Hele delprosessen vil kjøres i 3. partstjenesten 

 Utfordring dersom man i SAP på B trenger oversikt over prosesser gjennomført på U 

 F.eks. oversikt over utenlandsreiser dersom reiseregninger kan registreres både i 3. 

partsløsning og i FIF 

 Tidregistrering har forgreninger inn i alle hovedprosesser, og kan være en utfordring 

 For reise kan SAP Concur være ett alternativ 

 

1.11. Kjøpe lønns- og reiseregningstjenesten av DFØ (eller annen 
aktør) 

 Forutsetter betydelig forenkling av regelverket 

 Hele prosessen vil kjøres i 3. partstjenesten 

 Utfordring dersom man i SAP på B trenger oversikt over prosesser gjennomført på U 
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 F.eks. oversikt over utenlandsreiser dersom reiseregninger kan registreres både i 3. 

partsløsning og i FIF 

 Tidregistrering har forgreninger inn i alle hovedprosesser, og kan være en utfordring. 


