
SLIK TILDELER DU RETTIGHETER I 
ALTINN



Gi din medarbeider tilgang til å publisere

Ola Normann skal publisere tilskudds-ordninger for 

sin virksomhet i Tilskudd.no. 

Tilskudd.no bruker Altinn for å styre tilgangen til 

publiseringsløsningen.

Ola må be daglig leder/direktør eller HR i sin 

virksomhet om å gi han riktig rolle i Altinn. 

Her ser du hvordan dette gjøres.



Hvem kan tildele rettigheter i Altinn?

For å gi rettigheter i Altinn må man: 

• være daglig leder/ administrerende direktør på 

juridisk nivå eller organisasjonsledd. 

• ha fått tildelt rettighetene og ha rollen 

tilgangsstyring for virksomheten.



Andre med Altinn-rettigheter til virksomheten



Velg virksomhet/ aktør

Velg «Andre med 

rettigheter til 

virksomheten» for å se, 

og tildele, rettigheter. 



Gi Altinn- rettigheter i virksomheten

Her er det to valg: 

1) Hvis vedkommende 

ikke har tilgang til 

virksomheten i Altinn 

må den legges til 

med fødslesnummer

og navn.

2) Dersom personen 

har tilgang fra før 

kan den søkes opp i 

listen. 
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Legg til ny person

NB - velg person og ikke 

virksomhet. 
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Velg enkelttjeneste

Tilskudd.no er en 

enkelttjeste.

Det gis tilgang ved å 

benytte den øverste 

knappen.

2



Gi og fjerne rettigheter

Bruk søkefeltet for å 

finne riktig rettighet.

Navnet på tilgangen er 

«Publiser tilskudd i 

Tilskudd.no”
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Klikk neste

Hvis skjermen din nå 

ser slik ut kan du trykke

neste.

Klikk her
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Trykk Gi rettigheter

Her er en 

oppsummering av det

du er i ferd med å gi

tilgang til. 

Hvis det ser ut som 

dette kan du trykke 

«Gi rettigheter».

Klikk her

5



Ferdig!

Her ser du resultatet og 

hvilke tilganger som ble 

gitt. 

Hvis du skal gi tilgang til 

flere må du repetere 

denne operasjonen til 

du er ferdig. 

Når du er ferdig, klikk 

«Ferdig». 



Opplever du problemer ved tildeling av rettigheter, 

eller har du spørsmål om løsningen kan du 

kontakte oss på tilskudd@dfo.no

Kontakt oss ved problemer

Vi svarer deg 

gjerne på det du 

lurer på! 

mailto:tilskudd@dfo.no



