
Erfaringer med nytt fagsystem 

eStil 
 

Bjørn Huso 

Statens landbruksforvaltning 



• Hva er eStil? Elektronisk system for tilskuddforvaltning i landbruket 
o Saksbehandlingsverktøy for utbetaling av miljøtilskudd.  

o Inneholder både Regionalt miljøtilskudd (RMP) og Organisert beitebruk (OBB) 

 

• Hvem bruker eStil? 
o Saksbehandlere hos SLF, fylkesmannen og kommunene 

 

• Elektronisk søknad for bonden i Altinn 
 

• Elektroniske kart – alt skal med 

Kort om eStil 



 



 Ønske om en effektiv og sikker forvaltning av regionalt 
miljøtilskudd, herunder saksbehandling og rapportering 

 

– Forenklet saksbehandling 
• Kortere saksbehandlingstid 

• Lavere ressursinnsats i forvaltningen 

• Bedret inputkontroll 

• Raskere utbetaling 

 

– Enklere tilgang til data 
• Enklere rapportering på forbruk av midler 

• Lettere tilgang til statistikk over miljøinformasjon 

  

 

Bakgrunn for nytt fagsystem 



 

• Behov for en meny som var standardisert for alle fylkene. 
Fylkene har valgt tiltak ut fra hovedmenyen  har fått ulike 
fylkesvise menyer. 

 

• Enkelte av bestemmelsene om regionalt miljøtilskudd 
(RMP) ble standardisert. Eks. bestemmelsen om søknader 
som er for sent levert (sum pr dag og antall dager) er lik for 
hele landet. 

 

• Organisert beitebruk (OBB): behov for enhetlig 
bestemmelser, og effektivisering av saksbehandlingen  

Nye endringer før årets 

søknadsomgang 



Hva er eStil? 

eStil 

Altinn 

Arkiv 

Utbetalinger 

(FIKS) 

Eksterne trekk 

(eKrav) 

Kart 

LREG 

Enhetsregisteret 

WESPA 



Oppbygging av RMP og OBB 



Hvem gjør hva? 

 



Hvem gjør hva? 

 



Hvordan ser en søknadsomgang 

ut? 

Juni Juni/juli 1. august 

SLF åpner  
søknadsomgangen 

Fylkene åpner  
søknadsomgangen 

Fylkesvise menyer sendes  
til Skog og landskap og 
Altinn 

Altinn 
åpnes for 
søkerne 

August --->  ---> September/oktober/november/desember --> 
 Registrering av søknader i Altinn 

Søknadsfrist 
 Saksbehandling 

Frist for låsing av 
satser Registrering av papirsøknader i eStil 

 Fylket simulerer 
satser 

 ---> Januar/februar/mars? 
Godkjenne utbetaling 
(VEDTAK kommune) 

SLF anviser UTBETALING 



• Bonden forholder seg til Altinn når han/hun skal søke 

om RMP, ikke eStil 

• Bonden skal kartfeste tiltakene via skjema i Altinn 

• Beitelagsleder må søke om tilskudd for OBB 

elektronisk i Altinn 

 

Elektronisk søknad i Altinn 



• For bonden 
– Veiledningsfilm 

– Infobrev i posten sammen med PT 

– Veileder som viser gangen for skjema i Altinn 

– Veileder i bruk av kart 

 

• For forvaltningen 
– Elektroniske veiledere i eStil til kommune og fylke 

– Kursing av fylkesmannen/kommunen 

– Hjelp til kursing av kommune fra SLF 

Informasjon og veiledning fra SLF 



• Sikrere og mer effektiv forvaltning for alle 

forvaltningsledd 

• Kan hente frem søknadsopplysninger fra tidligere år 

(med unntak av årets søknadsomgang) 

• Kartfestede data 

• Mer effektiv kontroll 

 

Fordeler med nytt fagsystem 



 

 

  

Statistikk så langt 

Fylke 
Elektroniske 

søknader 
Papirsøknader 

22/10 
Totalt 22/10 

Antall 
søknader i 

fjor 

Elektronisk 
andel* 

Påbegynte 
elektroniske 

søknader 

Østfold 981 142 1 123 1 671 59 % 162 

Oslo og Akershus 1 097 68 1 165 1 639 67 % 126 

Buskerud 760 141 901 1 256 61 % 117 

Vestfold 520 20 540 791 66 % 94 

Telemark 220 41 261 812 27 % 120 

Totalt landet 14 726 7233 18 959 26 126 56 % 2 326 

* Elektroniske søknader i forhold til fjorårets søkertall 



• SLF gjennomførte opplæring av eStil for fylkesmannen og kommunen. 

 

• Fylkesmannen har hatt ansvaret for opplæring av kommunene. SLF har 
bistått 10 fylker med opplæring.   

 

• Erfaringene viser at god opplæring av kommunene har vært viktig for 
resultatet av årets søknadsomgang.  

 

• Ulik praksis hos fylkesmannen med utsending av veiledningsmateriell til 
bonden. 

  

• Enkelte kommuner som opplever færre søknader.  

 

• SLF mottar daglig henvendelser fra kommunene, fylkesmannen og 
bønder om spørsmål i forbindelse med elektronisk søknad om RMP og 
OBB.  

 

• Det er ikke meldt alvorlige feil så langt! 
 

 

 

Erfaringer med nytt fagsystem - 

generelt 



• Fylkene har tidligere hatt ulikt krav til kartfesting. Dette har hatt 

betydning for bruk av kart i eStil. 

• Ulik kompetanse mht til bruk av kart i kommunene  har virket inn 

på hvordan kommunen opplever kart i eStil. 

• Dersom det er feil og mangler i kartet i den elektroniske søknaden 

fra bonden  kan behandling av søknadene være tidkrevende for 

kommunene. 

• Kommunene må inn og rette opp i søknaden/kartet. 

• Kommunen gjør en stor og viktig jobb ved registrering og 

oppretting av saker i eStil.  

 

 

Erfaringer med nytt fagsystem - 

kommunen 



• Mange henvendelser gjelder spørsmål om pålogging 
i Altinn og kart. 

• Eksempler på utfordringer knyttet til pålogging i 
Altinn: 

• Flere driftssentre. Dette førte til at søker ikke fikk søkt i Altinn.  

• Feilopplysninger i Lreg. 

• Må ha rettighet i Altinn til å søke for foretaket.   

 

• Eksempler på utfordringer knyttet til kart: 
• Ble logget ut av Altinn mens man tegnet i kartet. 

• Utfordringer med å tegne i kartet. (Gjelder spesielt små flater). 

 

Erfaringer med nytt fagsystem - 

søker 



 

• Eksempler på feil som er registrert i eStil: 
• Nedetid på kart førte til utsatt frist for fylkene som hadde 

søknadsfrist 20.08. 

• Gammel/feil nettleser. eStil støtter de fire vanligste 
nettleserne.  

• Noe utfordringer knyttet til koblingen mot arkiv. 

• Kjøring av kontroller sentralt feilet. Dette førte til treghet i 
systemet og det ble oppdaget at feil tall var hentet fra 
Wespa.   

• Kart 
– Manglende utskriftsfunksjon (kommer snart) 

– Saksbehandlerfunksjon i kart  

 

 

 

Erfaringer med nytt fagsystem 



• SLF skal foreta en evaluering av årets 
søknadsomgang. 

• Ønsker tilbakemelding fra fylkesmannen og 
kommunene om årets søknadsomgang. 

• Ønsker bl.a. å gjøre kart og pålogging i Altinn 
mer brukervennlig. 

• Tilbakemelding kan sendes på e-post til 
Miljøorakelet; miljoorakelet@slf.dep.no 

 

Neste års søknadsomgang 

mailto:Miljoorakelet@slf.dep.no

