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Traditionelt baseres tilskudsadministration på skræddersyet software. Modsat hertil baseres den nye 
løsning til Miljøstyrelsen på F2 standardsoftware. Aftalen med Miljøstyrelsen repræsenterer hermed en 
ny og langt mere effektiv tilgang til tilskudsadministration, og aftalen kan dermed blive startskuddet 
til en modernisering af mange offentlige tilskudsordninger. 
 
Den danske stat uddeler hvert år tilskudsmidler fra mange hundrede forskellige ansøgningspuljer, og 
administrationen er typisk baseret på specialudviklet software, som er tilpasset de enkelte 
tilskudsordninger. Som følge heraf anvender de danske myndighederne i dag mange penge på at 
udvikle og vedligeholde individuelle løsninger til tilskudsadministration. 
 
Miljøstyrelsen administrerer et antal af de statslige tilskudsordninger. Med henblik på at modernisere 
og effektivisere dette arbejde har Miljøstyrelsen indgået aftale med cBrain omkring leverance af en ny 
digital løsning, som skal understøtte tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder. 
 
Den nye løsning til Natura 2000 tilskudsadministration vil blive leveret på cBrains F2 standard 
software. Teknisk kan dette lade sig gøre, fordi det er muligt at definere de administrative processer 
(sagsforløb), som beskriver Natura 2000-ordningen, i form af en procesbeskrivelse, som gemmes i 
F2-løsningen. Løsningen kan dermed opsættes og vedligeholdes uden ændringer af 
standardsoftwaren. 
 
Den nye løsning til Nature-2000 tilskudsadministration vil understøtte en række processer, herunder 
den overordnede puljeadministration, ansøgning om tilsagn samt anmodning om udbetaling. 
Procesunderstøttelsen omfatter alle opgaver fra selvbetjening til sagsbehandling og arkivering, 
herunder integration til Navision Stat økonomisystem og ledelsesrapportering, ligesom løsningen 

understøtter en række funktioner, som skal forhindre misbrug af offentlige midler. 
 
Den tekniske tilgang, hvor fagløsningen baseres på procesbeskrivelser, har mange fordele. I forhold til 
traditionelle løsninger kan løsningen bl.a. leveres langt hurtigere, ligesom den er meget nemmere at 
videreudvikle og vedligeholde. Men samtidig kan løsningen også genanvendes. Det er således muligt 
at kopiere og tilrette et konkret procesbibliotek, svarende til en konkret tilskudsordning, og anvende 
det som grundlag for en ny tilskudsordning. 
 
Den første løsning hos Miljøstyrelsen, Natura 2000-ordningen, vil således kunne danne grundlag for 
andre ordninger hos Miljøstyrelsen, ligesom den også vil kunne kopieres og tilpasses som grundlag for 
ordninger hos mange andre myndigheder og/eller fonde.  
 
Hermed tilbydes de offentlige myndigheder en ny og særdeles effektiv tilgang til modernisering af 
tilskudsadministration, baseret på genbrug af standardsoftware. Det er derfor cBrains håb og 



forventning, at aftalen med Miljøstyrelsen kan blive startskuddet til en modernisering af mange 
offentlige tilskudsordninger. 
 
Det noteres, at cBrain for nylig at har leveret en anden fagproces til Miljøstyrelsen, kaldt CITES, som 
vedrører international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Den nye CITES fagproces er 
netop gået i drift og demonstrerer, hvordan det er muligt på kort tid at definere og understøtte 
komplekse offentlige fagsystemer, baseret F2 standardsoftware og procesbibliotek. 
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