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Allmänna villkor för bidrag  
Linnaeus-Palme partnerskap 2019 
 
I syfte att förtydliga den finansiella rapporteringen av LP-partnerskapsprojekt har UHR 

gjort en översyn av rapporteringsförfarandet. Detta resulterar i att kravet på att bifoga 

en separat kostnadsredovisning till den finansiella rapporten i handläggningssystemet 

tas bort. Sedan tidigare har även gräns för de projekt som ska genomföra extern 

revision justerats från 100 000 till 300 000 kronor. För att tillförsäkra god kontroll och 

uppföljning har UHR i stället utvecklat den finansiella informationen i narrativ 

rapportdel, förtydligat det digitala intyget som projektägare kryssar i vid 

slutrapportering samt infört en rutin för fördjupad finansiell uppföljning av ett urval av 

projekten. 

 

Till följd av detta beslutade UHR 2021-03-24 om ändringar i dokumentet Allmänna 
villkor för bidrag – Linnaeus-Palme partnerskap 2019. Nedan beskrivs både nuvarande 
text samt textändring.  

 

Justering av Allmänna villkor för bidrag – Linnaeus-Palme 
partnerskap 2019, 2021-03-24 
 

Paragraf Tidigare formulering Ny formulering  

§ 1 – Överenskommelse mellan UHR 
och projektägaren 
 
Tillägg: nytt stycke sist i paragrafen 

 Överenskommelsen är giltig 12 
månader efter sista 
slutrapporteringsdag. 

§ 2 – Beslut och överenskommelse 
om beviljat bidrag 
3:e stycket 

Projektägaren ansvarar för att 

bidraget endast används för att 

täcka de kostnader som ingår i den 

beviljade budgeten. UHR måste 

skriftligt godkänna eventuella 

ändringar i budgeten.  

 

Projektägaren ansvarar för att 

bidraget endast används för att 

täcka giltiga kostnader som ingår i 

den beviljade budgeten. UHR måste 

skriftligt godkänna väsentliga 

ändringar som exempelvis 

kostnader för aktiviteter som inte 

beviljades inom budgeten. 

§ 6 – Rapportering 
3:e stycket 

Den finansiella rapporten ska 
redovisa hur projektet använt 
bidraget i relation till beviljad 
budget enligt UHR:s instruktion för 
finansiell rapportering. 

Den finansiella rapporten ska svara 
upp mot kraven som ställs i 
instruktion för finansiell 
rapportering. 

§ 6 – Rapportering 
4:e stycket 

Slutrapporten ska även redovisa alla 

tredje parter till vilka bidrag har 

vidareförmedlats samt hur mycket 

respektive part har fått. Tredje parts 

återbetalade respektive outnyttjade 

bidrag ska ingå i redovisningen. 

Lämnade uppgifter ska ha 

tillräckliga underlag.  

 

Projektägaren ska även kunna 

redovisa alla tredje parter till vilka 

bidrag har vidareförmedlats samt 

hur mycket respektive part har fått. 

Tredje parts återbetalade 

respektive outnyttjade bidrag ska 

ingå i redovisningen. Lämnade 

uppgifter ska ha tillräckliga 

underlag.  
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UHR har erhållit förändrade villkor gällande revisionskrav från Sida. Villkoren ska gälla 

för samtliga programomgångar som omfattas av revision, inklusive Linnaeus-Palme 

partnerskap 2019, där rapportering inkommer till UHR fr o m 2022-01-20. 

 

Till följd av detta beslutade UHR 2022-01-20 om ändringar i dokumentet Allmänna 
villkor för bidrag – Linnaeus-Palme partnerskap 2019.  
 

I Allmänna villkor för bidrag – Linnaeus-Palme partnerskap 2019 är det texten som 
avser villkoren för revision som ändras. Nedan beskrivs både nuvarande text samt 
textändring.  

Justering av Allmänna villkor för bidrag – Linnaeus-Palme 
partnerskap 2019, 2021-01-20 

Paragraf Tidigare formulering Ny formulering 

§ 10 Revision  
 

Om det beviljade bidraget från UHR 
överstiger 300 000 
SEK är projektägaren ansvarig för att 
slutrapporten revideras. 
Revisionen ska utföras av en 
auktoriserad eller godkänd revisor som 
är extern, oberoende och 
kvalificerad. UHR:s mall för 
uppdragsbeskrivning för revisor ska 
tillämpas. Avsteg från 
uppdragsbeskrivningen 
kräver UHR:s godkännande i förväg.    
Revisorns rapportering ska innehålla 
de iakttagelser som revisorn har gjort 
under granskningsprocessen (ett så 
kallat ”management letter”).  
Projektägaren ska samarbeta med och 
bistå UHR vid eventuella 
tilläggsgranskningar, uppföljningar och 
revisioner som UHR kan komma att 
begära.  
Även Sida och Riksrevisionen har rätt 
att granska hur projektmedel inom 
ramen för det svenska biståndet 
använts. 
Projektägaren ska lämna de uppgifter 
som efterfrågas och behövs för 
granskning.  
Bidrag som projektägaren vidareförme
dlat till en tredje part ska underställas 
revision hos parten om summan 
överstiger 300 000 SEK.   
  
Vid vidareförmedling 
av bidrag ska projektägaren se till att 
UHR, Sida och Riksrevisionen har rätt 
att granska hur de vidareförmedlade 
medlen använts, och att tredje part 
lämnar de uppgifter som efterfrågas 
och behövs för granskning.  

Om det beviljade bidraget från UHR 
uppgår till eller överstiger 300 000 
SEK är projektägare ansvarig för att 
slutrapporten granskas av revisor. 
Revisionen ska utföras av 
en extern auktoriserad revisor som 
är oberoende och kvalificerad. UHR 
har tagit 
fram dokumentet ”Uppdragsbeskri
vning för revisor” som ska 
tillämpas. 
  
Om revisionen eller 
granskningen föranlett iakttagelser 
från revisorn ska lärosätet även 
lämna in ett så kallat 
Management Response till UHR.  
  
Om projektet inte kan genomföras 
och projektägare vill återbetala 
hela det utbetalda bidraget krävs 
ingen granskning av revisor.  
  
Revisorns rapport ska lämnas i 
samband med slutrapportering, 
senast sista rapporteringsdag.   
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