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Sammendrag

I juni 2012 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse
angående økonomistyring til de 135 største statlige
virksomhetene i Norge. Målgruppen for undersøkelsen
var statlige økonomisjefer/-direktører og administrasjonssjefer med ansvar for økonomifunksjonen i sine
virksomheter. 56 virksomheter svarte på undersøkelsen
som inneholdt spørsmål relatert til roller og ansvar som
økonomisjefen utøver, hvordan økonomi- og virksomhetsstyring praktiseres, i tillegg til spørsmål rundt økonomifunksjonens modenhet. Denne rapporten gir en oppsummering av svarene fra virksomhetene og våre
vurderinger av disse.
Fra årets undersøkelse har vi valgt å trekke frem tre funn:
Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til
stede der strategiske beslutninger tas
I vår undersøkelse kommer det frem at 54 % av
økonomisjefene ikke er medlem av virksomhetens
toppledergruppe. Dette indikerer at økonomisjefer ikke
er til stede når strategiske og operasjonelle beslutninger
tas. Deloitte mener det er fornuftig at ansvaret for å
iverksette og gjennomføre strategiske prosesser i større
grad bør plasseres hos økonomisjefen, ettersom man
gjennom denne rollen ofte har god kjennskap til hele
virksomheten.

Selv med store endringer innenfor økonomiområdet
de siste årene, ser vi liten utvikling på økonomifunksjonens modenhet
Deloitte har undersøkt modenheten til økonomifunksjonene hos de statlige virksomhetene i undersøkelsen. Modenhetsanalysen er gjennomført med
utgangspunkt i Deloittes rammeverk for dette formålet
og økonomisjefenes egne evalueringer er lagt til grunn.
Økonomifunksjonens modenhet kan deles inn i to
grupper, modenheten til de grunnleggende- og
strategiske rollene. For de grunnleggende rollene er
den statlige økonomifunksjonens modenhet på et
akseptabelt nivå. Ser man imidlertid på økonomifunksjonens evne å utføre mer strategiske oppgaver,
samt administrere og drive kompetanseutvikling, er
det lavere modenhet. Med bakgrunn i tidligere års
undersøkelser, ser vi liten utvikling på dette området,
noe vi mener er uheldig. Hvis økonomifunksjonen
forbedrer sine strategiske og analytiske prosesser og
leveransene knyttet til disse, mener vi dette både vil
bidra til å forbedre styringen av virksomheten og igjen
gi økonomifunksjonen en mer sentral rolle.

Årlig budsjett er fortsatt det viktigste
styringsverktøyet for statlige virksomheter
For å få en innsikt i hvordan statlige virksomheter
innretter sin økonomistyring, har Deloitte undersøkt
hvilke styringsprinsipper som er i bruk, hvilke
styringsverktøy som brukes for å understøtte disse og
hvilken nytteverdi virksomhetene opplever i bruken av
ulike styringsverktøy. Undersøkelsen viser at statlige
virksomheter både bruker og opplever størst nytte av
årlige budsjetter i styringen av sin virksomhet. Etter
årsbudsjettet kommer prognoser, tidligere års regnskap,
ikke-finansielle måltall, langtidsbudsjett og ekstern
og intern benchmarking. Balansert målstyring er lite i
bruk i statlig sektor og har for mange en lav nytteverdi.
Virksomhetene som aktivt bruker balansert målstyring,
oppgir derimot at dette gir høy nytte og at det er et
viktig verktøy for styringen av virksomheten.
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Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten
grad til stede der strategiske beslutninger tas

Mange virksomhetsledere opplever at kravene til økonomifunksjonen har vært i stor endring de siste årene og at
økonomisjefens ansvar har blitt mer sammensatt og
krevende. Respondentene i undersøkelsen opplever at
økonomifunksjonen har en god status i virksomheten
og at denne er respektert for sin kompetanse og innsikt
i organisasjonen. Respondentene opplever i tillegg at
økonomifunksjonen har en akseptabel status i sine
virksomheter gjennom roller som
• pådriver og deltaker i endringsprosesser
• pådriver knyttet til utarbeidelse og bruk av
operasjonelle og finansielle måltall
• pådriver i arbeidet med å standardisere
prosesser
Deloittes undersøkelse viser imidlertid at 54 % av
økonomisjefene ikke er medlem av toppledergruppen,
og dermed i mindre grad til stede der strategiske
og operative beslutninger tas. Deloitte mener det er
fornuftig at ansvaret for å iverksette og gjennomføre
strategiske prosesser i større grad bør plasseres hos
økonomisjefen. Deloitte har sett at ansvaret for å
iverksette strategiske tiltak og gjennomføre forbedringsog effektiviseringsprosesser i statlige virksomheter,
ofte faller mellom flere stoler. Det kan være vanskelig
å plassere et slikt ansvar på en enkelt leder ettersom
oppgavene i mange tilfeller går på tvers av hele eller
deler av virksomheten.

Deloittes undersøkelse viser at
54 % av økonomisjefene ikke er
medlem av toppledergruppen

1 Chief financial officer/ Økonomidirektør
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I privat sektor ser vi at CFO1-en har en mer sentral rolle i
sin virksomhet enn den statlige økonomisjefen. Trenden
i privat sektor viser at CFO-en ofte er virksomhetens
leder nummer 2, og er den som tar over ansvaret når
administrerende direktør er fraværende. Deloitte tror
ikke dette er tilfeldig da CFO-en er den personen som
ofte kjenner virksomheten og de interne prosessene
best. Tidligere undersøkelser som Deloitte har gjennomført om virksomhetsstyring i statlig sektor, viser at den
statlige økonomifunksjonens ansvarsområde har blitt
mer lik privat sektor. Så lenge økonomisjefen ikke er
medlem av toppledergruppen vil økonomisjefen aldri
kunne utøve et strategisk ansvar på en optimal måte.
I årets undersøkelse oppgis det at 78 % av økonomisjefene har 4 år økonomisk utdannelse eller mer. Mange
statlige økonomisjefer bør dermed ha forutsetninger til å
ta et større ansvar for den strategiske styringen.

Årlig budsjett er fortsatt det viktigste
styringsverktøyet for statlige virksomheter

I undersøkelsen Deloitte gjennomførte i 20112 svarte
i overkant av 78 % av de statlige virksomhetene at
virksomhetsstyring drives basert på prinsippet om målog resultatstyring. Dette henger naturlig nok sammen
med føringer i Økonomiregelverket i staten hvor målog resultatstyring er etablert som et grunnleggende
styringsprinsipp. I tillegg foreligger det også krav om god
risikostyring og internkontroll. Mål- og resultatstyring
skal sikre etterlevelse av Stortingets føringer knyttet til
tildeling av midler og skape et høyere resultatfokus i
staten. Risikovurderinger og internkontroll skal bidra til
at virksomhetene gjennomfører de riktige oppgavene,
sikrer måloppnåelse og sikrer etterlevelse av regelverk og
rapporteringskrav.
Kravene i økonomiregelverket stiller høye krav til
statlige lederes kompetanse og økonomifunksjonens
modenhetsnivå. For å få en innsikt i hvordan statlige
virksomheter innretter styringen sin og hvilket fokus
de har fremover, tok årets undersøkelse for seg hvilke
styringsprinsipper som er i bruk og hvilke styringsverktøy
som brukes til å understøtte disse. Videre undersøkte vi
hvilken nytteverdi virksomhetene opplever ved bruk av
de ulike styringsverktøyene og hvilke styringsutfordringer
lederne vil rette fokuset mot fremover.
Mål- og resultatstyring og rammestyring er de
viktigste styringsprinsippene i Staten
Hvilke styringsprinsipper som legges til grunn bør
avspeile virksomhetens egenart og dens behov
for styringsinformasjon. Stabil endringstakt og
forutsigbarhet krever ofte fokus på andre styringsformer enn hva man vil finne for virksomheter med mer
dynamiske omgivelser. Noen virksomheter er tvunget
til å rette størst mulig fokus på risiko og kontroll, mens
andre har større frihetsgrader og kan rette større fokus
mot langsiktige strategiske målsettinger. Overordnede
styringskrav via etatsstyringen, ressurssituasjon og
modenhetsnivå vil også ha stor innvirkningskraft på
hvilke prinsipper som legges til grunn for styringen.
I undersøkelsen ble respondentene spurt om bruken
av styringsprinsipper fra en skala fra 1 til 6. Blant
respondentene er det mål- og resultatstyring som er det
mest brukte styringsprinsippet, med et snitt på 4,58, tett
fulgt av rammestyring med et snitt på 4,54. Det er verdt

å merke seg er at det i virksomheter med flere enn 500
ansatte er et høyere fokus på mål -og resultatstyring
(snitt på 4,8) og et mindre fokus på rammestyring (snitt
på 4) enn i de mindre virksomhetene.
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Figur 1: Statlige virksomheters bruk av styringsprinsipper
på en skala fra 1-6

Statens økonomireglement pålegger statlige
virksomheter også å rapportere på risiko og ha god
internkontroll. Her er det et noe lavere fokus med et
snitt på snitt på 4. Den høye andelen for alle de fire
styringsformene, indikerer at virksomhetene praktiserer
flere styringsprinsipper på samme tid og i stor grad.
Budsjett er mest brukt og gir størst nytte i statlig
sektor
Selv om mål- og resultatstyring er det mest brukte
styringsprinsippet, er budsjettet det verktøyet
som er mest brukt og som oppleves å gi høyest
nytteverdi når det gjelder å understøtte den statlige
virksomhetsstyringen (se figur 2). Det at budsjettet er
mye brukt kommer ikke som noen overraskelse i en
statlig styringsmodell med årlige bevilgninger. Også
blant de norske private virksomheter er budsjettet det
mest brukte verktøyet3. Generelt opplever CFO-ene i
private virksomheter også en høy nytte av budsjettet.
Men ser man kun på de største virksomhetene i undersøkelsen for privat sektor, oppga så mange som 60 % av
respondentene at budsjettet kun ga noe eller liten nytte
i styringen. Dette er i sterkt kontrast til hva man finner
blant de statlige virksomhetene.

2 Virksomhetsstyring i statlig sektor – nye utfordringer for økonomi
funksjonen, Deloitte 2011
3 Deloitte CFO-undersøkelse i privat sektor 3.kvartal 2011
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Figur 2: Bruk og nytte med ulike typer styringsverktøy i
statlig sektor. Responsen fra lederne er basert på en skala
fra 1 til 6, hvor 1 er svært liten grad mens 6 er svært stor
grad. Samme skala gjelder for opplevd nytteverdi.

Budsjettet er det verktøyet som
er mest brukt og som oppleves å
gi høyest nytteverdi når det
gjelder å understøtte den statlige
virksomhetsstyringen
I privat sektor blir prognoser fremhevet som det mest
nyttige verktøyet, fremfor budsjett. Dette kan ha
sammenheng med at private virksomheter tradisjonelt
opplever større svingninger og mer uforutsigbarhet enn
de fleste statlige virksomheter. I statlig sektor oppleves
også prognoser å ha en høy nytteverdi med et snitt på
4,71. 60 % av de statlige lederne oppgir at de bruker
prognoser i svært høy eller høy grad. Den høye bruken
av prognoser kan følge av et høyere modenhetsnivå og
reduserte rammebetingelser de siste ti årene.
Til tross for noe høyere uforutsigbarhet, er historisk
informasjon og tidligere års regnskap omtrent like mye
brukt som prognoser, men oppleves å gi mindre nytte-

4 Palladium Executing Strategy (2010)
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verdi. Ikke-finansielle måltall er et annet verktøy som
brukes relativt mye, med et snitt på 4,17, og hvor det
oppleves relativt høy nytteverdi, med et snitt på 3,90.
Sett i lys av at mål- og resultatstyring er det viktigste
styringsprinsippet er det noe overraskende at bruken
og nytten av ikke-finansielle måltall ikke er høyere.
Dette kan ha sammenheng med at det er utfordrende
å finne gode rapporteringssystemer og nøkkeltall, og
at det således er mer utfordrende å følge opp. Videre
er statlige virksomheter relativt komplekse virksomheter
med mange sprikende målsettinger, og det kan følgelig
være utfordrende å definere de riktige ikke-finansielle
målene. Undersøkelsen viser at styringsparametere er et
fokusområde for flere av de statlige lederne. Hele 63 %
av respondentene planlegger tiltak for å forbedre sine
styringsparametere i årene som kommer.
Selv om balansert målstyring i undersøkelsen fremstår
som et av de minst brukte verktøyene, oppgir 50 % av
respondentene at de har innført balansert målstyring
(BMS) i en eller annen form. Dette er på samme nivå
som resultatene i en undersøkelse gjennomført på
Fortune 1000 selskaper4, hvor man fant at over 50 %
benyttet balansert målstyring. Selv om dette er tall
hentet fra store private virksomheter, betyr ikke dette at
BMS skal være mindre aktuelt for statlige virksomheter.
Snarere tvert imot kan BMS være mer aktuelt for statlige
virksomheter, på bakgrunn av de mange formålene
statlige virksomheter er satt til å tjene.
Til tross for at 50 % våre respondenter har innført
balansert målstyring, oppgir likevel kun 9 % av respon-

dentene at de bruker BMS i høy eller svært høy grad.
Disse oppgir også en høy nytteverdi av bruken med et
snitt på 4,6. Utover dette oppleves nytteverdien av BMS
veldig varierende. En mulig forklaring er at virksomhetene ikke har vært bevisste nok på å definere hvilken
”plass” balansert målstyring skal ha i den samlede
virksomhetsstyringen. Når balansert målstyring skal
fungere i parallell med andre styringsverktøy (som
budsjett eller andre verktøy), ser vi ofte at det er
utfordrende å klart definere hvilken betydning organisasjonen og ledelsen skal gi de ulike verktøyene. Dette kan
bidra til å redusere betydningen og dermed nytten av
nye styringsverktøyene som introduseres.
I en nylig global undersøkelse5 knyttet til bruk av
styringsverktøy ble benchmarking fremholdt som det
meste brukte styringsverktøyet for andre gang på rad.
Selv om denne undersøkelsen også omfattet Europa
ser vi ikke denne tendensen i Norge, verken i Deloitte
private CFO undersøkelse eller den i vår statlige undersøkelse. Sammenlignet med de andre styringsverktøyene i undersøkelsen, oppgir respondentene en
relativt lav bruk og nytte av sammenligningsverktøyet.
Størrelse og organiseringsstrukturen til virksomhetene
vil være premissgivende for i hvilken grad det er mulig
med benchmarking mellom interne enheter. Dette
støttes også i undersøkelsen hvor det fra respondenter
i de minste virksomhetene (færre enn 200 ansatte)
eksi-sterer liten bruk av intern benchmarking, med
et snitt på 2,5. Den utstrakte bruken av kontantprinsippet i statlig sektor gjør også at benchmarking av finansielle tall gir liten nytte, ettersom de
finansielle tallene ved bruk av kontantprinsippet ikke
nødvendigvis gjenspeiler ressursbruken for utførte
aktiviteter.
Når det gjelder ekstern benchmarking er dette mest
benyttet av de mindre virksomhetene i vår undersøkelse.
Blant de aller største (flere enn 1000 ansatte) oppgir
svært få at de bruker dette i noe grad (kun 2,2 i snitt).
En av grunnene til dette kan være at disse virksomhetene
opplever det som vanskelig å finne sammenlignbare
virksomheter som opererer med samme omfang og
struktur. Videre opplever Deloitte at mange statlige
virksomheter ser på sin kjernevirksomhet som unik og
lite sammenlignbar med andre virksomheter.

Det er de mer framoverskuende verktøyene som får
fokus fremover
Ikke overaskende, viser undersøkelsen at de verktøyene
som gir høy nytteverdi også får fokus når det gjelder
endringer og forbedringer de neste 3 årene. Budsjettet
og tidligere års regnskaper har i denne oversikten byttet
plass med prognose, langtidsbudsjett og ikke-finansielle
måltall (se figur 3). Dette er tegn på at virksomhetene
har et klarere fokus på mer dynamiske og framoverskuende verktøy fremover. Mens ikke-finansielle måltall
vil bli brukt som indikatorer på dagens og fremtidens
kvalitet og omfang på leveranser og tjenester, gir
prognoser hyppige oppdateringer på hvordan den
fremtidige finansielle situasjonen og fremtidig handlingsrom kommer til å se ut. I noen tilfeller brukes også prognoser til å si noe om hvilket aktivitetsomfang som er
forventet å bli levert gitt visse forutsetninger. Dette er en
annen type styringsinformasjon enn hva man får av det
tradisjonelle budsjettet og regnskapet.
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2,9

Tidligere års regnskap

3,1

Intern benchmarking

3,1

Ekstern benchmarking

3,3

Budsjett (årlig)

3,8

Ikke-finansielle måltall

3,9

Langtidsbudsjett

4

Prognose

4,1
1

2

3

4

5

6

Figur 3: Styringsverktøy som lederne vil gjennomføre endringer
og forbedringer de neste 3 årene på en skala fra 1-6.

Av styringsverktøy som er i ferd med å etableres, men
som ikke i særlig grad er på plass i dag, finner vi langtidsbudsjettet (LTB). 31 % av de spurte virksomhetene
oppgir at de med svært stor sannsynlighet skal innføre
LTB i løpet av de kommende årene. Blant disse er det
kun i begrenset grad implementert LTB i dag. Dette kan
være et tegn på at de statlige virksomhetene opplever
at rammebetingelsene er relativt stabile fremover og at
man med relativ sikre forutsetninger kan angi det økonomiske handlingsrommet fremover i tid.

5 Bain & Company (2011)
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Selv med store endringer innenfor økonomiområdet de siste årene, ser vi liten utvikling
i økonomifunksjonens modenhet
Deloitte har utarbeidet et globalt rammeverk for analyse
av økonomistyring og vurdering av økonomifunksjoner.
Rammeverket er bygd opp gjennom prosjekter i mer
enn 3000 økonomifunksjoner i offentlig og privat sektor.
Rammeverket deler økonomifunksjonens ansvarsområde
i fire roller. Figuren under beskriver disse rollene på et
overordnet nivå. Alle fire rollene er både tidsmessig og
faglig krevende, og krever ulik kompetanse og fokus
internt i økonomifunksjonen. Rollene er også svært
forskjellige i forhold til hvordan interaksjonen med resten
av organisasjonen må være. I sum innebærer dette at
rollene fra en økonomisjefs perspektiv krever sammensatt lederskap og organisasjonsmessig kompetanse.
Deler av Deloittes rammeverk ble brukt i undersøkelsen
for å måle den statlige økonomifunksjonens modenhet.
Respondentene har da evaluert seg selv for opplevd
modenhet innenfor fem definerte nivå. Med bakgrunn i
gjennomsnittsberegninger av virksomhetenes opplevde
modenhet, kan vi gi et bilde av den statlige økonomifunksjonens modenhet samlet sett. Etter Deloittes
erfaring bør man ha et snitt på 3 (etablert) eller mer på
utvalgte kontrollspørsmål innenfor de forskjellige rollene,
for å ha akseptabelt fokus og kontroll på rollen.

Figuren er et eksempel og viser en økonomifunksjon
som er ledende innenfor alle fire rollene – dvs. en
moden økonomifunksjon.
For en økonomifunksjon er det grunnleggende at de har
god kontroll på de to nederste rollene i figuren (forvalter
og operatør). Vår erfaring er at disse rollene må være på
plass før fokus kan flyttes over på de to øverste rollene.
Dette innebærer at en økonomifunksjon med mangelfull kontroll, ineffektive prosesser og/eller utilstrekkelig
kompetanse vanskelig vil kunne fokusere på de mer
strategiske rollene, fordi det stadig vil oppstå grunnleggende utfordringer som krever øyeblikkelig fokus,
korrigering og oppfølging.

De fem nivåene har følgende definisjon:
1 Ikke eksisterende: Evnen er ikke strukturelt på plass
2 Under utvikling: Evnen er delvis på plass. Oppgaven løses på
ulike måter i virksomheten
3 Etablert: Standard er etablert og løses relativt godt i virksomheten. Moderat mengde av manuell arbeidsinnsats
4 Avansert: Gode prosesser er etablert og etterleves. Stor grad av
automatisering og mindre mengde av manuell arbeidsinnsats
5 Ledende: Ledende praksis gjennomgående implementert i 		

Beskrivelsene av rollene i figuren over er ikke utfyllende,
men forklarer hovedtrekkene i hva rollene innebærer.

prosesser og verktøy. Integrasjon av interne og eksterne data
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Figur 4.1: Modenhet i statlig sektor 2012

Figur 4.2: Modenhet internasjonalt 2008

I figuren over til venstre viser en grafisk fremstilling av
den gjennomsnittlige modenheten for de fire rollene hos
respondentene i undersøkelsen. Spissen på pilen viser
gjennomsnittlig score innenfor hver av rollene. I figuren
kommer det frem at virksomhetene i undersøkelsen er
mer modne på de grunnleggende rollene (forvalter og
operatør) fremfor de mer strategiske rollene (katalysator
og strateg).

En av årsakene til det kan være at økonomifunksjonens
ressurser ikke står i forhold til økonomifunksjonens
økende ansvarsområde, og at de ansattes tidsbruk
går med til ordinære driftsoppgaver fremfor å utvikle
økonomifunksjonen i tråd nye krav og forventninger.
I vår undersøkelse svarer virksomhetene nettopp at
modenheten er relativt lav knyttet til både å ha en
strategi for fremtidig utvikling av økonomi- og regnskapsfunksjonen, samt å administrere kompetansen
på en god måte, slik at man rekrutterer, beholder og
utvikler riktig kompetanse.

I figurens over til høyre vises resultatene av en tilvarende
undersøkelse Deloitte gjennomførte internasjonalt i
2008. I den internasjonale undersøkelsen var også
norske virksomheter med. Sammenligner man funnene i
undersøkelsene viser resultatene at statlig sektor i Norge
scorer likt på operatørrollen, mens den internasjonale
undersøkelsen har en høyere score på forvalterrollen.
For de to øverste rollene viser den norske undersøkelsen
at man er på tilsvarende nivå som man var internasjonalt
i 2008.
Samlet sett viser altså modenheten i Deloittes norske
undersøkelse at vi stort sett er på nivå med den internasjonale undersøkelsen fra 2008. Dette kan tyde på at
økonomifunksjonen ikke har utviklet seg nevneverdig
de siste årene, dette til tross for at økonomisjefer føler
at kravene til økonomifunksjonen har økt de siste årene.

Økonomifunksjonen har ikke
utviklet seg nevneverdig de siste
årene – dette til tross for at
økonomisjefer føler at kravene
til økonomifunksjonen har økt
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Forvalter
Forvalterrollen skal blant annet sørge for at økonomi har kontroll på regnskapet, følger lover og regler, samt har
ansvar for risikostyringen. Den norske undersøkelsen viser at virksomhetene i snitt ligger på 3.02 (i en skala fra 1 til 5).
Virksomhetene har størst utfordringer med å utføre internrevisjon, mens de scorer bra på etterlevelse av økonomireglementets krav knyttet til regnskap og rapportering.

Identifiserer, håndterer og rapporterer risiko
knyttet til regnskap og budsjett

2,8

Etterlever statlige regnskapsstandarder (SRS)

2,9

Har utviklet en standardisert tilnærming til
fordeling og kostnadsføring av felleskostnader

2,9

Gjennomfører kvalitetssikring av internregnskap
(avdelings- og prosjektregnskap)

3,0
2,3

Utfører internrevisjon
Har etablert kontroller som sikrer kvaliteten
i eksternrapporteringen

3,4

Har utarbeidet og vedlikeholder intern
økonomiinstruks med prosesser og rutiner

3,3

Etterleve regnskaps- og rapporteringskrav satt i
økonomireglementet og og øvrik myndighet

3,6

Rapportere måloppnåelse og resultater
av tjenesteytingen i offentligheten

3,0
1

2

3

4

5

Figur 6: Virksomhetenes modenhet på oppgaver innenfor forvalterrollen på en skala fra 1 til 5

Operatør
Operatørrollen skal blant annet sørge for at økonomifunksjonen har effektive økonomiprosesser. Undersøkelsen viser
at virksomhetene i snitt ligger på 3.5. Virksomhetene har størst utfordringer med å beholde og utvikle riktig kompetanse, mens virksomhetene scorer bra på utførelse av regnskapsføringen.

Administrere kompetansen (humankapital) på en
god måte (ansette, beholde, utvikle og rekruttere)

3,0

3,6

Gjennomføre rapportering til riktig kvalitet og tid

Utføre plan- og budsjettarbeid på en god måte

3,6

Utføre regnskapsføring på en god måte

3,8
1

2

3

4

5

Figur 7: Virksomhetenes modenhet på oppgaver innenfor operatørrrollen på en skala fra 1 til 5
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Strateg
Katalysatorrollen skal blant annet sikre at økonomifunksjonen er en pådriver for å gjennomføre finansielle og strategiske målsetninger for hele virksomheten. Undersøkelsen viser at virksomhetene i snitt ligger på 2,44. Virksomhetene
har størst utfordringer med å gjennomføre kost-/nytteanalyser og prioritere investeringer, samt gjennomføre resultatmålinger som kobler sammen finansiell og ikke-finansiell styringsinformasjon, mens virksomhetene scorer bedre på å
utarbeide langtidsplaner og prognoser som understøtter strategien, samt utføre risikokartlegging og -analyser.

Utfører risikokartlegging og risikostyring

2,8

Gjennomfører resultatmålinger/nøkkeltallsmålinger som kobler
sammen finansiell og ikke-finansiell styringsinformasjon

2,2

Gjør kost-nytte analyser og prioriterer
investeringer og tiltak baserte på disse

2,2

Utarbeide langtidsplaner og
prognoser som understøtter strategien

2,6

1

2

3

4

5

Figur 8: Virksomhetenes modenhet på oppgaver innenfor strategrollen på en skala fra 1 til 5

Katalysator
Strategrollen skal blant annet sørge for analyser som bygger opp under virksomhetens plan- og strategiprosesser.
Undersøkelsen viser at virksomhetene ligger på et snitt på 2,77. Virksomhetene har størst utfordringer med å
utarbeide strategi for utvikling av økonomifunksjonen, mens virksomhetene scorer bedre på å etablere resultatmål
og -krav til ledelsen, samt være en pådriver for endrings- og forbedringsprosesser for virksomheten.

Ha en strategi for fremtidig utvikling
av økonomi- og regnskapsfunksjonen

2,5

Er en pådriver for endringer/
forbedringer i virksomheten

3,0

Etablere resultatmål og
krav til ledelsesrapportering

2,9

Er en katalysator og pådriver i resten
av virksomheten for å gjennomføre
strategiske og finansielle prioriteringer

2,7
1

2

3

4

5

Figur 9: Virksomhetenes modenhet på oppgaver innenfor katalysatorrollen på en skala fra 1 til 5
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Samlet sett ser vi at de statlige virksomhetene som har
besvart denne undersøkelsen har et snitt på 3 eller mer
på de to grunnleggende rollene (forvalter og operatør).
Det innebærer at de har etablert standarder og rutiner
og at disse løses godt i virksomheten, men at de fortsatt
har manuelle arbeidsprosesser.
På de to strategiske rollene (katalysator og strateg) har
økonomifunksjonen et litt lavere snitt. Her er evnen
delvis på plass i økonomifunksjonen, men oppgavene

12

løses på ulike måter og det er liten grad av standardiserte rutiner. Knyttet til de strategiske rollene har de
statlige økonomifunksjonene utviklingsmuligheter. For å
få en mer sentral rolle i ledelsen og bidra til bedre styring
av virksomheten, bør katalysator og strategrollene være
fokus for utvikling fremover.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2012 og sendt
til økonomisjefer / administrasjonssjefer eller lignende i
de 135 største statlige virksomhetene, målt etter antall
ansatte og budsjett. Totalt 56 statlige virksomheter
svarte på undersøkelsen, hvilket gir en svarprosent på
41 %. Svarene er gitt på anonymt grunnlag.

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Virksomhetene i undersøkelsen ble delt inn følgende tre
grupperinger; departementsområder, antall ansatte og
størrelse på virksomhetens økonomifunksjon som vist i
figurene nedenfor.
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Figur 10: Respondentene fordelt på departementer
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Figur 11: Respondentene fordelt på antall
ansatte

23 %

15 %
10 %

101-200

25 %

20 %

10 %

Færre
enn 100

38 %

7%
4%

Færre
enn 5

5-10

11-20

21-50

4%

51-100

Over
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Figur 12: Respondentene fordelt på antall ansatte i
økonomifunksjonen
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