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Områdegjennomgang om enkeltstående tilskudd og tjenesten tilskudd.no 

25. januar 2023



• Enkeltstående tilskudd – spisset 

områdegjennomgang

• Tilskudd.no – fra idé til løsning

• Pause

• Visning av tilskudd.no

• Hvordan kan tilskudd.no brukes i analyse og 

styring?

• Orientering fra DFØ

• Takk for nå og veien videre

Agenda



VED TEKNISKE 
PROBLEMER, TA 
KONTAKT MED: 

KURS@DFO.NO



ENKELTSTÅENDE 
TILSKUDD - SPISSET 
OMRÅDEGJENNOMGANG 

SØLVI AALBU, DFØ



Agenda 

• Hva er enkeltstående tilskudd? 

• Hva er en 
områdegjennomgang? 

• Hva skjedde? 
Vurderinger og anbefalinger 
fra områdegjennomgangen

• Hva skjer videre? 



HVA ER 
ENKELTSTÅENDE 
TILSKUDD?



Bestemmelsene om økonomistyring i staten kap. 6 Utforming og 
forvaltning av tilskuddsordninger

Hovedelementene
a) mål og målgruppe
b) kriterier for måloppnåelse
c) tildelingskriterier
d) opplegg for oppfølging og kontroll
e) evaluering.

Regelverk fastsatt av departementet som regulerer hovedelementene.

Tilskuddsforvalters rolle: lyser ut midlene, behandler søknader, gjør 
vedtak om tildeling, tilskuddsbrev, utbetaling, oppfølging og kontroll.

Definisjon: ordning nedfelt i regelverk for å tildele og følge opp utlyste 
tilskuddsmidler

Et unntak i tilskuddsforvaltningen -
fra hovedregelen tilskuddsordning  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf


Hva er enkeltstående tilskudd?

Bestemmelsene: 

6.4.2 Andre unntak:
Bestemmelsene i punkt 6.2 og 6.3 er fastsatt for en normalsituasjon
der en tilskuddsbevilgning skal fordeles på flere søkere på grunnlag av 
åpne søknadsprosesser og kjente tildelingskriterier. Det vil forekomme 
tilfeller der enkelte av disse bestemmelsene ikke er aktuelle ut fra 
tilskuddsbevilgningens karakter:

a) Ved enkeltstående tilskudd der tilskuddsmottakeren er navngitt i 
bevilgningsvedtaket eller omtalt i budsjettproposisjonen på en slik 
måte at tilskuddsbevilgningen må anses øremerket for vedkommende, 
kan departementet gjøre unntak fra følgende bestemmelser: 
− pkt. 6.2.1 c, krav om å fastsette tildelingskriterier 
− pkt. 6.2.3, krav om å fastsette tilskuddsregelverk 
− pkt. 6.3.1, krav om utlysning



Definisjon: tilskudd som er øremerket til mottakeren uten å være utlyst 
fra en tilskuddsordning

Merknad: Øremerking skjer ved at mottaker blir navngitt i 
bevilgningsvedtaket eller omtalt i budsjettproposisjonen på en slik måte at 
tilskuddsbevilgningen må anses forbeholdt vedkommende. Dette er et 
unntak i bestemmelsene om økonomistyring, ved at departementet kan 
gjøre unntak fra krav om å fastsette tildelingskriterier, fastsette 
tilskuddsregelverk og krav om utlysning.

Hva er enkeltstående tilskudd?



Enkeltstående tilskudd

Stort omfang
Statsbudsjettet for 2022 : 900 navngitte mottakere  12,8 mrd. kroner 
Budsjettproposisjon for 2023: 800 navngitte mottakere / 12,7 mrd. kroner

Potensielt problematisk – risiko for:  
- manglende gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling
- lobbyvirksomhet, inhabilitet
- lavere måloppnåelse enn ved tilskuddsordning



HVA ER OMRÅDE-
GJENNOMGANG? 



Områdegjennomganger: et verktøy i statsbudsjettprosessen  

bedre 
ressursbruk

finne 
handlingsrom

belyse 
eksisterende 
ressursbruk

bedre 
målretting av 

tiltak

Områdegjennomgang er en type utredning som skal legge til rette for 
systematisk arbeid med effektivisering og forbedring innenfor 
utvalgte områder, og skal inngå som beslutningsgrunnlag for 
strukturelle endringer i offentlig sektor. 

Viktig i utredningene:

• faktabasert analyse

• modige vurderinger

• tydelige anbefalinger

Spisset områdegjennomgang: Spissede områdegjennomganger 
kjennetegnes av kort gjennomføringstid, gjerne mellom 
budsjettkonferanser. Den korte gjennomføringstiden legger føringer 
for hvor omfattende og dyptgående analyser det er mulig å 
gjennomføre.



DFØ-notat 2022:3 Spisset områdegjennomgang om 
enkeltstående tilskudd

Formålet med gjennomgangen var todelt: 
➢ legge til rette for at endringer knyttet til enkeltstående 

tilskudd gjøres på en helhetlig måte og bedre 
etterlevelse av økonomiregelverket, blant annet 
gjennom at omfanget av enkeltstående tilskudd 
reduseres.

➢ gi innsikt i dagens praksis på området som grunnlag for 
videre veiledning og eventuelt utvikling av 
økonomiregelverket.

DFØ-notat 2022-3 Spisset områdegjennomgangen - enkeltstående 
tilskudd

https://dfo.no/fagomrader/tilskuddsforvaltning/dfo-notat-20223-spisset-omradegjennomgang-om-enkeltstaende-tilskudd


HVA SKJEDDE I 
OMRÅDE-
GJENNOMGANGEN?



Hva skjedde i områdegjennomgangen? - I

Kartlegging av omfanget av enkeltstående tilskudd. 

Organisering: FIN ledet gjennomgangen, DFØ sekretariat (ORB – enhet for offentlig ressursbruk og ST –
seksjon for tilskudd), referansegruppe med tre departementer. 

Bestilling / føringer fra FIN til departementene: vurdere reduksjon og overgang til tilskuddsordninger, 
begrunne gjenværende enkeltstående tilskudd i budsjettproposisjonen (nye føringer i 
hovedbudsjettskrivet). 

Rapportering fra departementene 

Vurdering av DFØ av praksis og forslag til tiltak – i notatet. 

Resultat: 
- Effektivisering / finne handlingsrom: Redusert antall fra ca. 900 til ca. 800
- Forbedring i forvaltningspraksis / etterlevelse av ØR: Start på arbeidet. 



Hva skjedde i områdegjennomgangen - II

Hovedbudsjettskrivet for 2023:
- Enkeltstående tilskudd skal begrunnes som bevilgningsforslag, jf. bevilgningsreglementet § 9

- Bør begrunne hvorfor unntaksbestemmelsen må brukes i stedet for tilskuddsordning

- Omtalen i budsjettproposisjonen: omtales på postnivå hvert år, korrekt navn på mottaker, beløp eller 
hvordan det vil bli fastsatt, gjerne tabell

Veiledning på DFØs nettsted om enkeltstående tilskudd

- når det er åpenbart én aktuell mottaker –enkeltstående tliskudd
- hvis det kan tenkes å være flere mottakere – tilskuddsordning

Koble valg til prinsippene for god forvaltning: effektiv ressursbruk, måloppnåelse, likebehandling, 
transparens. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2022/r-4-2022.pdf
https://dfo.no/fagomrader/tilskuddsforvaltning/enkeltstaende-tilskudd-et-unntak-i-tilskuddsforvaltningen


TREKK VED 
DAGENS PRAKSIS 
OG FORSLAG TIL 
TILTAK



Trekk ved dagens praksis

• Lav terskel for å bruke unntaksbestemmelsen

• Variasjoner i praksis og begrepsbruk – manglende 
kjennskap til regelverket?

• Enkeltstående tilskudd eller anskaffelse?

• Manglende oversikt og samordning

• Forholdet til Stortinget

Veien videre – forslag til tiltak

➢ Vurdere regelverksendring - klargjøring

➢ Kompetansehevende tiltak i forvaltningen

➢ Veiledning om forholdet mellom tilskudd og  

anskaffelse

➢ Samlet oversikt over statlige tilskudd

➢ Jevnlig vurdering av den samlede porteføljen

➢ Særskilt oppfølging av enkelte departementer

➢ Orientere Stortinget om pågående arbeid med 

enkeltstående tilskudd

DFØs vurderinger  



Hva skjedde etter områdegjennomgangen 
og hva skjer videre? 

• Omtale i Gul bok 2023 fra FIN: et unntak som bør begrenses, er startet et arbeid for å redusere antall, vil 
ta noe tid utover budsjett 2023, viser til omtale i departementenes budsjettproposisjoner.

• Oppmerksomhet i media: NRK, Stat og styring. Mye fokus på mottakere som mistet tilskudd. 

• Oppdrag til DFØ i tildelingsbrev for 2023 fra FIN:  
- kompetansetiltak og veiledning på området
- vurdere videreutvikling av kravene til utforming og forvaltning av enkeltstående tilskudd i 
økonomiregelverket for staten 

• Veiledning fra DFØ til departementer og andre i det videre arbeidet

https://www.regjeringen.no/contentassets/5f394e4fab7348139dc8c55156a28b81/no/pdfs/prp202220230001guldddpdfs.pdf


Spørsmål? 
Kommentarer? 



TILSKUDD.NO –
FRA IDÉ TIL LØSNING

ANNE SOFIE TEVELDAL, DFØ

KRISTINE SKAAR AUNE, KUD



tilskudd.no
Oversikt over statlige tilskudd til frivillige 

organisasjoner

- tilskuddsordninger
- tilskuddsmottakere 

- nøkkeltall





Tilskuddsområdet i staten - stort, mangfoldig og komplekst

1/3 av statsbudsjettet 
er tilskudd 

600 tilskuddsordninger

Tilskudd.no: 150

90 statlige forvaltere 

Tilskudd.no: 50

13 av 15 departement

800 enkeltstående tilskudd

Tilskudd.no: 300



• Møte om behov for digitalisering av tilskuddsområdet (dep, dir, DFØ) i 200?

• Lysbakksaken i 2011

• Områdegjennomgang for kommunesektoren i 2017

• Områdegjennomgang for virkemiddelaktørene i 2019

• Utredning om digitale fellesløsninger for tilskudd i 2018 (DFØ)

• Frivillighetsmeldinga Meld. St. 10 (2018–2019)

Fra idé til løsning



3: Behov for forenkling, harmonisering og standardisering
Manglende harmonisering og standardisering på tvers av statlig tilskuddsforvaltning.

Oppsummert: tre problemområder

1: Mangler informasjon og samlet oversikt over statlige tilskudd 
Informasjon og samlet oversikt over statlige tilskudd er fragmentert. Det er vanskelig for 

potensielle søkere å finne frem, og det er behov for økt kunnskap om bruken av tilskudd.

2: Mangelfull prosess- og systemstøtte for tilskudd
Det er muligheter for å effektivisere tilskuddsreisen for søkere/mottakere og forvaltere.



• Avgrenset til statlige tilskudd til frivillige 

organisasjoner

• Samarbeidsprosjekt mellom DFØ og 

Kulturdepartementet. 

• To samfunnsmål: 
• Samfunnets ressurser brukes på en god, effektiv og 

transparent måte

• Legge til rette for en sterk og uavhengig frivillig sektor

• Fått midler fra Digdirs medfinansieringsordning

• Samfunnsøkonomisk analyse v/Menon Economics i 

2021:tilskudd.no er lønnsomt

Pilotprosjektet Digitilskudd (2019-2022)- tilskudd.no 



Søkere av tilskudd / 

frivillige organisasjoner Tilskuddsforvaltere

Departementer

Offentligheten

Brukergrupper og gevinster

• Finne aktuelle 

ordninger å søke på

• Bruke mindre tid på å 

finne ordningene

• Informasjon om statlig 

ressursbruk

• Gjennomsiktighet

• Tillit til statlig forvaltning

• Styringsinformasjon

• Kontroll og oppfølging

• Overlapp - virkemiddelbruk 

og måloppnåelse

• Standardisering – deling av 

data



Gevinstrealisering krever samhandling på mer enn 
teknologiområdet

Styring og forvaltning 

av integrerte offentlige 

tjenester

Organisatorisk

Teknologisk

Semantisk

Juridisk



Hvordan har vi jobbet?

• Smidig team med sammensatt kompetanse, 

tjenestedesign

• Levere mens vi utvikler 

• BRUKERINVOLVERING

• BEHOV

• LEVERING AV DATA

• Veiledning 



Spørsmål? 
Kommentarer? 



PAUSE



VISNING AV 
TILSKUDD.NO





HVORDAN KAN 
TILSKUDD.NO 
BRUKES I ANALYSE 
OG STYRING?
SØLVI AALBU



• Tilskudd.no har data om: tilskuddsforvaltere, departementer, tilskuddsordninger, 

tildelt beløp, tilskuddsmottakere. NB: avgrenset til tilskudd til frivillige 

organisasjoner 

• Oversikt gir mulighet for å se helhet og sammenhenger, forstå sin del og rolle:  

- Kan bli kjent med en og en tilskuddsordning hos andre forvaltere. 

- Kan se større mengder data i sammenheng - skal vise noen eksempler

• Kan være kunnskapsgrunnlag for å vurdere innretning av tilskuddsordninger 

som virkemiddel: samordning, forenkling, effektivisering (formålseffektivitet / 

kostnadseffektivitet) = god styring.

• Nøkkeltallssidene skal utvikles videre, kom gjerne med innspill! 































ORIENTERINGER 
FRA DFØ



• Neste nettverksmøte mars/april

• Presentasjonen vil legges ut på 

https://dfo.no/kurs-og-seminarer/nettverksmote-

tilskudd 

• Fortell en kollega om nettverk for tilskudd. 

• Spørsmål og tilbakemeldinger: tilskudd@dfo.no

Takk for nå 
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