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Flere ulike samordningstiltak

• TSG
• NFD
• KMD



TSG – tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe

• HMS forskriften og FTD

• Arbeidslivet skal behandles på en helhetlig måte

• Virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra 
myndighetens side

• Det skal fremmes en helhetstenking blant tilsynsetatene

• De samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker skal utnyttes så 
effektivt som mulig

Formål med samarbeidet i TSG
Stortingsmeldingen nr. 17 (2002-2003) om statlig tilsyn
Kongelig resolusjon (kgl.res.) av 17.9.2004



Samarbeide om overordnede satsinger 
ogprioriteringer tilsynsmyndighetenes

• Fellesføring: effektivisering

• Nødvendig med tettere samarbeid om strategiske satsinger

• Prosjektbasert arbeidsform

• Gevinst:

 Større utbytte, mindre ressurser

 God erfaringsutveksling, større synergier

 Helhetlig forvaltning



Bedre digitale løsninger

Vi er en arbeidsgruppe som jobber med dette

• FTD er utdatert, kostbar å drive og sikrer ikke koordinering på tvers

• Behov i ny digital løsning:
 Etatene bør kunne dele  informasjon om planlagte og gjennomførte tilsyn

 Etatene bør kunne dele statistikk og risikovurderinger

 Virksomhetene og tilsynsmyndighetene bør kunne dele informasjon med hverandre (f.eks. 

vedlegg til søknader, vedtak osv.)

 Eventuelt felles landingsside med nyhetsbrevene fra Regelhjelp.no

 Direkte oppkobling til fagsystemer/arkivsystemer 

• Gevinst: Effektivisering, kvalitetsforbedring, helhetlig behandling av virksomhetene og 
ytterligere samordning mellom tilsynsmyndighetene



Digitalisering eller transformasjon
Snakker vi egentlig om virksomhetsutvikling?

Digitalisering - Virksomhetsutvikling

Digitale løsninger understøtter virksomheten

Digitalisering gir nye muligheter

Digitale løsninger kan gi begrensninger
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Hvordan kan vi løse samfunnsoppdraget ?
Mattilsynets «verktøykasse»
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Skatteetaten

Noen stikkord:
Måtte ha nødvendige hjemler Innrapporteringsplikt

Må gjøre det enkelt for virksomhet å rapportere inn data
 Lære opp virksomheten i å rapportere digitale data
 Tungt apparat internt for å motta og lagre data



Fremtidsdrømmen 
• At vi får et godt og samordnet tilsyn mellom tilsynsmyndighetene

• At vi får en modernisering og digitalisering som gir gode muligheter 
for deling av data

• At forbedringene forbedrer oss, og stadig mer effektive 

Takk for oppmerksomheten
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