
Digisak – Kontrollere søknad 
Kontrollere søknad 
Utføres av Rolle saksbehandler i ALLE ORGANISASJONER 

Dette er den første oppgaven en saksbehandler får i Digisak. Du får et e-postvarsel om at du har 

mottatt en oppgave.  

Denne oppgaven innebærer en administrativ sjekk av at søknaden er komplett og klar til behandling. 

Dersom du finner mangler med søknaden, sender du den tilbake til søker. Oppdatert informasjon fra 

søker vil automatisk arkivere seg på samme sak. 

Under toppmenyen Mine oppgaver, velger du fanen Åpne. 

• Klikk på mappen Kontrollere søknad 

• Klikk på søknadstittel på søknaden du skal kontrollere 

 

 
 

Du får da fram selve søknaden og Oppgaven som hører til steget. Søknaden vises til venstre og 

oppgaven til høyre. 

Tips: bruk tastene Ctrl og – eller + for å få en optimal visning av oppgave og søknad.  

Pilene på toppen av Oppgavene < og ^ henholdsvis maksimerer eller minimerer Oppgaven. (Hvis 

pilene forsvinner, klikk F5) 

 



Søknaden består av avsnitt som ekspanderes ved å klikke på overskriftene. Nedenfor er eksempler på 

avsnitt fra to søknadstyper: 

• SØKNADSINFO 

• OPPLYSNINGER OM SØKER 

• SØKNADSOBJEKT 

• TILTAKSBESKRIVELSER 

• OPPSUMMERT SØKNADSBUDSJETT 

• HÅNDVERKERE 

• SØKNADSINFO 

• OVERORDNET 

• TILTAKSHAVER 

• TILTAKSBESKRIVELSER 

• ANDRE OPPLYSNINGER 
 

 

Kontroller informasjon fra søker og vedlegg.  

Velg Beslutning* 

 

Avgjør om søknaden er Klar for behandling eller om du må Etterspørre informasjon. 

Velger du Etterspør informasjon åpnes feltet Hvilke opplysninger trenger vi fra søker? * eller Hvilke 

opplysninger trenger vi fra saksbehandler? *, avhengig av trinn i saksbehandlingen. 

 

Skriv beskjed til søker om hva som etterspørres, samt oppgi frist for når opplysningene / 

dokumentasjonen skal være innsendt.  

 



Velg Fortsett arbeidsflyt og Bekreft 

Hvis søknaden er komplett, velg Beslutning* Videre til behandling. 

 

Søker får en automatisert e-post fra Digisak om at søknaden tas videre til behandling. 

 

 

Hvor finner jeg etterspurt informasjonen? 
Saksbehandler vil finne ettersendt informasjon/dokumentasjon i søknaden og eventuell melding fra 

søker / behandlende organisasjon øverst i oppgaven Kontrollere søknad. 

 


