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Når bedriften vurderer å sette bort 
økonomifunksjoner, er det en rekke 
spørsmål som melder seg.  Én ting er 
hvordan du skal gå frem for å velge rett 
leverandør av disse tjenestene.

Minst like viktig er det å avklare hva du 
og øvrige medarbeidere må bidra med 
for å komme i mål med en smartere, mer 
effektiv og mindre kostnadskrevende 
håndtering av oppgaver som fakturering, 
årsoppgjør og andre økonomifunksjoner – 
og gjerne med en bedre kvalitet enn i dag.

I denne guiden får du et innblikk i de mest 
sentrale forholdene å ta hensyn til i denne 
prosessen, både under planlegging, i 
oppstart og i driftsfase i samarbeid med 
den nye leverandøren.
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En grundig planlegging er en forutsetning for å lykkes 
med outsourcing av økonomifunksjonene. Sett av
tid og ressurser med håndplukkede nøkkelpersoner. 
Første punkt på agendaen er å avklare hvilke behov 
bedriften har for bistand på dette området. Er det smart 
å starte i det små med enkelte oppgaver, som inn- og 
utfakturering? Eller er det på høy tid å skifte plattform,
etablere bedre prosesser og metoder for å automatisere 
flere oppgaver og også overlate lønn og fullt regnskap 
til en samarbeidspartner?

Dette handler mye om å avdekke hvordan fremtiden 
ser ut. Hvis planen er å vokse organisk eller 

strukturelt, må man ta høyde for en volumøkning for 
økonomiavdelingen. 

Å finne den rette partneren er et annet kritisk moment, 
og en god leverandør vil legge vekt på nettopp 
partnerskapet. Dere skal etablere et samspill som krever 
gode prosesser, rutiner og kommunikasjonslinjer for at 
ting skal fungere optimalt. Da må du være tydelig på
hva bedriften ønsker å få til. Motsatt vei må du være 
forberedt på at en potensiell outsourcingspartner er 
tydelig på hva som kreves av dere.

Forberedelser
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Det kan også være avgjørende at dere begge 
driver etter de samme verdiene, som at faglig 
høy kvalitet er fundamentet for all aktivitet i 
virksomheten.

Hva er viktigst for bedriften i forbindelse 
med outsourcing?

   Redusere kostnader
   Økt kvalitet
   Skalerbarhet
   Redusere risiko
   Modernisere prosesser med automatisering 

og robotisering

I praksis kan det være en utfordring å være helt 
konkret på hva man ønsker å oppnå. Her vil 
leverandøren kunne gi veiledning. Uansett hvilke 
mål som blir satt, må de være besluttet av og 
forankret i toppledelsen for å unngå motstridende 
signaler under implementering og drift.

Når dere har besluttet på outsourcingspartner, 
begynner planleggingen av oppgaver som skal 
overføres og rutiner som skal etableres. Nå er 
det viktig at dere blir kjent med hverandre og 
bygger gode relasjoner. Regnskapsbyrået må få 

kjennskap til bedriften, kjernevirksomheten og 
strategier. Dere må bli kjent med regnskapsbyrået 
og leveranseteamet for å etablere et tillitsforhold 
og dermed få et godt grunnlag for videre utvikling 
og samarbeid. Konkret handler dette om å 
arrangere workshops sammen for å gjennomgå 
detaljer i det kommende samarbeidet og sette av 
tid til å møtes ansikt til ansikt.

Praktiske ting må også på plass for at 
samspillet skal fungere:

Det er en fordel at dere har kjennskap til egne 
rutiner og prosesser for å kunne overlevere dem 
til regnskapsbyrået. Rutinebeskrivelsene er ikke 
bestandig de beste og mest detaljerte, så her vil 
den nye partneren hjelpe til med å få disse på 
plass. Ditt engasjement gjennom hele prosessen 
er avgjørende for et godt resultat. Manglende 
prosess- og arbeidsbeskrivelser kan ha en 
negativ påvirkning på etableringen av prosjektet 
dersom du ikke investerer tid sammen med 
outsourcingspartneren for å definere oppgavene 
tydelig.

I forhandlinger om en endelig avtale er det 
nødvendig å utarbeide en oppdragsspesifikasjon 
med en Service Level Agreement (SLA).  I denne 
prosessen etableres det KPIer som følges opp, 
og partene må avklare hva som er inkludert i 
eventuelle stykk- eller fastpriser.

Målene må være besluttet av toppledelsen
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Når målene er satt og avtalen er på plass, 
begynner arbeidet med å overføre oppgaver til 
outsourcingspartneren. Nå er det viktig at alt nødvendig 
materiale og systemverktøy er tilgjengelig. Som nevnt i 
forrige kapittel, kan det være en del prosesser og rutiner 
som ikke er skikkelig dokumentert fra før.
I oppstartsperioden bør uansett outsourcingpartneren 
etablere oppdaterte rutinebeskrivelser som dere 
godkjenner før ansvar for utførelse overføres. 

På den måten får regnskapsbyrået de nødvendige 
verktøyene til å overta funksjonene og reduserer 
risikoen i selve overleveringen.

Nå begynner det å skje endringer i organisasjonen. 
Noen vil få en helt ny rolle og skal ikke lenger utøve 
regnskapsoppgaver, men stille krav til leverandøren. For 
flere vil arbeidstakerforholdet bli avsluttet som følge 
av overtallighet, og det er viktig å ta disse prosessene 
alvorlig. Her bør HR og øvrig ledelse jobbe i tett og 
godt samarbeid med fagforeningene og de berørte 
medarbeiderne. Mennesker takler slike omstillinger 
forskjellig, og det er klokt å være forberedt på økt 
sykefravær. 

Implementering

Mennesker takler slike omstillinger forskjellig
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Flere vil også velge å søke seg til andre 
jobber utenfor virksomheten. Samtidig er 
medarbeiderne viktige i arbeidet med å overføre 
økonomifunksjonene til den nye partneren, og 
prosessen bør gjennomføres så raskt som praktisk 
mulig. Avtalen med leverandøren bør inneholde 
bistand og fleksibilitet med hensyn til eventuelle 
sykemeldinger eller ikke-planlagte oppsigelser.
Det er normalt å være urolig for at ressurspersoner 
forsvinner midt i en outsourcingsprosess. 
Erfaringsmessig går dette bra, men ta grep for å 
sikre bemanningen ved å utpeke nøkkelpersoner 
til denne prosessen. Det er da også vanlig å 
bruke belønning i form av en ekstra bonus etter 
fullført overleveringsprosess av oppgaver til 
outsourcingspartner.

Virksomheten kan velge å eksportere alle 
oppgaver over i outsorcingspartnerens systemer. 
Noen velger å beholde egne løsninger, og da 
må partneren ha tilgang til disse systemene ved 
oppstart. Det fordrer at IT-avdelingen er involvert 
allerede i planleggingsfasen for at det ikke skal 
oppstå problemer og forsinkelser på grunn av 
manglende tilganger.

Partene bør etablere en kommunikasjonsplan 
der man er enige om hvordan samarbeidet skal 
foregå. Få på plass en prosjektstyringsgruppe 
som tar tak i utfordringene underveis. Med 
samarbeidsform og en kommunikasjonsplan i 
bunn, avholdes regelmessige statusmøter. Her 
jobber man gjennom avvik og problemer og løser 
disse sammen.
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Når oppgaver og ansvar er overlevert 
outsourcingspartner, vil hovedfokus være å stabilisere 
leveranser og komme i ordinær drift. Den nye partneren 
vil nok benytte flere ressurser i starten for å levere de 
samme tjenestene som du tidligere fikk fra din egen 
økonomiavdeling. Jo raskere man oppnår en normal 
bemanning og riktig kvalitet på oppdraget, desto bedre 
grunnlag er det for et godt fremtidig samarbeid.

Når leveranser er stabilisert vil outsourcingpartneren 
starte arbeidet med automatisering og robotisering 
for å øke effektiviteten og sikre høyere kvalitet. 
Med færre tradisjonelle oppgaver på bordet, kan 
økonomiavdelingen din fokusere mer på å følge opp med 
analyser og håndtere eventuelle avvik som skulle oppstå. 
Det øker kvaliteten ytterligere.
Samspill med en ekstern aktør krever nettopp 
samspill og kommunikasjon. Faste månedlige møter 
med gjennomgang av KPI-er og tiltak for utvikling av 
samarbeid er viktig. Videre bør det gjennomføres større 

workshops med leveranseteamet hos partneren én gang 
i halvåret. CFO eller økonomiansvarlig bør ha en ledende 
rolle i disse møtene, men også finance controller bør 
delta for å gi innspill til forbedringer.

I driftsfasen er det nødvendig å bruke tid med 
leverandøren for at virksomheten skal finne sin rolle 
som bestiller og kravstiller. Og det krever tid og dialog 
å etablere en felles forståelse av innholdet i SLA-
en. Det samme gjelder hvordan SLA-en eventuelt 
skal utvikles som følge av utvikling av prosesser 
eller automatiseringer. Dette skal ikke bare være et 
dokument som sendes frem og tilbake, men noe man 
evaluerer sammen for å holde kvalitet, ressurser og 
ansvarsfordeling på et avtalt nivå.

Sentrale gevinster av å outsource økonomifunksjonene 
er å nyte godt av effektiv drift, smarte metoder og 
kløktige innovasjoner som outsourcingspartneren 
utvikler og gjør stadig bedre – og deler med sine 
oppdragsgivere. For å sikre at disse forbedringene er 
relevante for virksomheten, må dere ha et engasjert 
forhold til regnskapsbyrået, delta i workshops og finne 
forbedringsområder.

Drift

CFO eller økonomiansvarlig bør ha en ledende rolle
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Planleggingsfase

   Avklare egne behov

    Jobbe sammen om å avklare mål og gevinster

   Sette tydelige krav til leverandør

    Forberede eventuell nedbemanning og plukke ut 

nøkkelpersoner som sikres gjennom oppstartsfasen

Oppstartsfase

   Samarbeide om å etablere nye rutiner og prosesser

    Ha en plan med leverandør om ressurser til å takle 

økende sykefravær og folk som slutter

   IT-avdelingen er med og legger til rette systemer  
og tilganger

    Etablering av prosjektstyringsgruppe

Driftsfase

   Finne rollen som bestiller og kravstiller

   Etablere konkrete samarbeidsrutiner med 

outsourcingspartneren

   Jobbe aktivt med SLA og tiltak for å sikre riktig  

 kvalitet

    Engasjere seg i løpende utviklingsprosjekter

Klikk her for kontakt med fagressurser 
for mer veiledning om outsourcing av 
økonomifunksjonene

Sjekkliste
Som en oppsummering får du en sjekkliste for outsourcingsprosessen, fra planlegging til oppstart og driftsfase

https://info.norian.eu/no-fyll-ut-skjema-for-a-bli-kontaktet-av-en-fagperson
https://info.norian.eu/no-fyll-ut-skjema-for-a-bli-kontaktet-av-en-fagperson
https://info.norian.eu/no-fyll-ut-skjema-for-a-bli-kontaktet-av-en-fagperson
https://info.norian.eu/no-fyll-ut-skjema-for-a-bli-kontaktet-av-en-fagperson
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