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Utgangspunktet (2009)

• Tilskuddsforvaltningen over kap. 225,227,228,229 og 253. Til 
sammen ca. 4.3 mrd fordelt på omlag 40 tilskuddsordninger. 

• Forvaltningen kjennetegnes ved: 
• Regneark, manuelle prosesser, og tradisjonell saksbehandling (brevbasert 

korrespondanse). 
• Ulike systemer som ble manuelt benyttet (GSI, Waade, Friskoledatabasen, 

NAVI, SSB). 
• Saksbehandlingen bestod av en rekke manuelle operasjoner og manuelle 

overføringer av data. 
• Manglende dataintegritet, konsistens og sporbarhet av de beregninger og 

transaksjoner som gjennomføres. Ca 20 000 manuelle operasjoner per år. 
• Dette representerer en betydelig sårbarhet/ risiko når det gjelder sentrale 

prosesser som satser og tilskuddsstørrelser, budsjettering og innspill til 
budsjettprosessen samt utbetalinger og kontrollrutiner 

• Riksrevisjonen påpekte denne sårbarheten og kom med merknader 
om behovet for større sikkerhet og dataintegritet i 
tilskuddsforvaltningen. 



Faglige/administrative mål, oppgaver og arbeidsprosesser skulle støttes? 

• Oppfyllelse av regelverk og instrukser, bl.a. Økonomireglementet og 
Bevilgningsreglementet 

• Fjerne risikoen for unøyaktigheter i bergningsgrunnlag (satsberegninger), 
tilskuddsberegninger og tilskuddsutbetalinger.

• Redusere risikoen for å komme med innspill bygd på ufullstendig/feilaktig 
faktagrunnlag i forbindelse med budsjettarbeid, satsningsforslag og andre 
innspill til statsbudsjettet.

I tillegg til hovedmålene skulle en utvikling også gi resultater når det gjelder:

• Bedre etterlevelse av tilskuddenes retningslinjer og tildelingsbrev fra KD

• Bedre kvalitet på evalueringer og kontrollhandlinger

• Profesjonalisering av tilskuddsforvaltningen

• Enklere å fase inn nye tilskuddsordninger eller å endre forvaltnings- og 
kontrollansvaret for eksisterende ordninger.

• Bedre service i tilskuddsforvaltningen overfor tilskuddsmottaker og andre 
interessenter.

2010:



Utredningsgrunnlaget

• Egen gjennomgang av alle ordninger

• Besøk hos andre tilskuddsforvaltere

• Egne markedsundersøkelser

• Konseptskisser

• Forprosjekt med hjelp av konsulent

• Tilbudskonkurranse
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Modul – ETF (Elektronisk tilskuddsforvaltning)

Elektronisk 
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Etter fase 1 kom beslutninger om utvidelse til en helhetlig 

forvaltningsløsning fordi..

I tillegg til tilskuddsforvaltning har divisjonen ansvar for

• Godkjenninger/endringer etter friskoleloven.

• Operativt ansvar for tilsyn etter: 
• Friskoleloven (+§2.12)

• Kap. 4  

• Lov om  folkehøgskoler

• Ansvaret for igangsetting og koordinering av FNT.

• Forvaltningseffektive (fornye, forenkle og forbedre).

Godkjenninger 
/endringer

Tilskudd Tilsyn 

Informasjon/data



Nå



Elektronisk forvaltningsløsning



Standardisering og parametersetting



Min side - tilskuddsmottaker



Min side saksbehandler



Aktør/søknad - saksbehandler



Meroffentlighet – viz.udir.no



Hva er oppnådd



Gevinster i form av redusert tidsbruk internt og eksternt.

• Selvbetjeningsløsninger for våre brukere

• Elektronisk kommunikasjon i og mellom fagsystemene og øvrige interne system

• Sporbarhet og dokumentasjon i og mellom fagsystemene og øvrige interne systemer i Udir.

• Elektroniske og automatiserte kontroller 

Gevinster i form av bedre kvalitet.

• Deling av data på tvers av avdelinger og fagsystem

• Saksbehandling på tvers av avdelinger og divisjoner

• Automatiserte kontroller

• Elektronisk kommunikasjon og rapportering

• Tilgjengelighet til data til bruk i bl.a. budsjettprosesser, evalueringer og tilsyn

Gevinster i form av grundigere kontroller og oppfølginger.

• Tilbakebetalinger av tilskudd  - snitt 9 mill. per år

• Korrigeringer av tilskudd – snitt 87 mill. per skoleår

• Mer korrekt rapportering

• Bedre og mer korrekt informasjon over våre arbeidsområder

Gevinster i form av bedre service.

• Tavla – brukere er tilskuddsmottakere og frittstående skoler 

• Tertialportalen – brukere er fylkesmennene

• VIZ – en åpen nettløsning og målgruppen er presse, politikere, organisasjoner, sektor, foreldre m.v.



Hva skal til for å lykkes?

• Forankring

• Dedikasjon

• Agil utvikling

• Minimumsløsninger (få løsninger ut i produksjon) 

• Standardisering

• Intuitiv løsninger

• DevOp (utvikling og drift «hand i hand»)


