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Justering av Allmänna Villkor, 
Praktikantprogrammet för 
programomgångar 2019-2021 

UHR har erhållit förändrade villkor gällande revisionskrav från Sida. Villkoren 

ska gälla för samtliga programomgångar som omfattas av revision där 

rapportering inkommer till UHR fr o m 2022-01-20. Till följd av detta har även 

Allmänna villkor för följande programomgångar reviderats: 

Programomgång 2019, med diarienummer 00199-2019 
Programomgång 2020, med diarienummer 00642-2020 
Programomgång 2121, med diarienummer 00224-2021 
 

I Allmänna villkor är det texten som avser villkoren för revision som ändras. 

Nedan beskrivs både nuvarande text samt beslutad textändring för samtliga tre 

programomgångar. 

 

Justering i Allmänna Villkor 2019 

Tidigare text Ny beslutad text (2022-01-20) 

§ 10 Revision § 10 Revision 

Om det beviljade bidraget från UHR överstiger 
100 000 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 
vidareförmedlat till en tredje part ska 
underställas revision hos parten om summan 
överstiger 100 000 SEK. Vid vidareförmedling 

Om det beviljade bidraget från UHR uppgår 
till eller överstiger 100 000 SEK är 
projektägare ansvarig för att slutrapporten 
granskas av revisor. Revisionen ska utföras av 
en extern auktoriserad revisor som är 
oberoende. UHR har tagit fram dokumentet 
”Uppdragsbeskrivning för revisor” som ska 
tillämpas.  
 
Om revisionen eller granskningen föranlett 
iakttagelser från revisorn ska organisationen 
även lämna in ett så kallat Management 
Response till UHR. 
 
Revisorns rapport ska lämnas i samband med 
slutrapportering, senast sista 
rapporteringsdag. 
 
I de fall där ingen budget alls har förbrukats 
och hela beloppet betalas tillbaka behöver 
ingen revision genomföras av projektet. 
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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 

 

Justering i Allmänna Villkor 2020 

Tidigare text § 13 Revision Ny beslutad text (2022-02-20) 
§ 13 Revision 

Om det beviljade bidraget från UHR 
överstiger 100 000 SEK är projektägaren 
ansvarig för att slutrapporten genomgår en 
extern revision enligt International 
Standards of Auditing (ISA) samt en särskild 
granskning enligt SNT 4400. 9 (11) Revision 
och granskning ska utföras av en 
auktoriserad 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 en oberoende 
revisors rapport enligt ISA. Om det finns 
iakttagelser ska revisor också ta fram ett 
Management letter. Om revisorn bedömer 
att inga iakttagelser eller svagheter 
identifierats som föranleder ett 
Management letter, ska denna förklaring 
framgå av revisorns rapportering. Slutligen 
ska revisorn ta fram en separat rapport 
över faktiska iakttagelser enligt SNT 4400. 
Projektägaren ska inkomma med ett 
Management response om det finns 
iakttagelser eller rekommendationer som 
framgår av revisorns rapportering. 
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 vidareförmedlat 
till en tredje part ska underställas revision 
hos parten om summan överstiger 100 000 

Om det beviljade bidraget från UHR 
uppgår till eller överstiger 100 000 SEK är 
projektägare ansvarig för att 
slutrapporten granskas av revisor. 
Revisionen ska utföras av en extern 
auktoriserad revisor som är oberoende. 
UHR har tagit fram dokumentet 
”Uppdragsbeskrivning för revisor” som 
ska tillämpas.  
 
Om revisionen eller granskningen 
föranlett iakttagelser från revisorn ska 
organisationen även lämna in ett så kallat 
Management Response till UHR. 
 
Revisorns rapport ska lämnas i samband 
med slutrapportering, senast sista 
rapporteringsdag. 
 
I de fall där ingen budget alls har 
förbrukats och hela beloppet betalas 
tillbaka behöver ingen revision 
genomföras av projektet. 
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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. 

 

Justering i Allmänna Villkor 2021 

Tidigare text  
§ 13 Revision 

Ny beslutad text (2022-01-20) 
§ 13 Revision 

Om det beviljade bidraget från UHR 
överstiger 100 000 SEK är projektägaren 
ansvarig för att slutrapporten genomgår en 
extern revision enligt International 
Standards of Auditing (ISA) samt en särskild 
granskning enligt SNT 4400. Revision och 
granskning ska utföras av en auktoriserad 
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 en oberoende 
revisors rapport enligt ISA. Om det finns 
iakttagelser ska revisor också ta fram ett 
Management letter. Om revisorn bedömer 
att inga iakttagelser eller svagheter 
identifierats som 11 (14) föranleder ett 
Management letter, ska denna förklaring 
framgå av revisorns rapportering. Slutligen 
ska revisorn ta fram en separat rapport 
över faktiska iakttagelser enligt SNT 4400. 
Projektägaren ska inkomma med ett 
Management response om det finns 
iakttagelser eller rekommendationer som 
framgår av revisorns rapportering. 
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 vidareförmedlat 

Om det beviljade bidraget från UHR 
uppgår till eller överstiger 100 000 SEK är 
projektägare ansvarig för att 
slutrapporten granskas av revisor. 
Revisionen ska utföras av en extern 
auktoriserad revisor som är oberoende. 
UHR har tagit fram dokumentet 
”Uppdragsbeskrivning för revisor” som 
ska tillämpas.  
 
Om revisionen eller granskningen 
föranlett iakttagelser från revisorn ska 
organisationen även lämna in ett så kallat 
Management Response till UHR. 
 
Revisorns rapport ska lämnas i samband 
med slutrapportering, senast sista 
rapporteringsdag. 
 
I de fall där ingen budget alls har 
förbrukats och hela beloppet betalas 
tillbaka behöver ingen revision 
genomföras av projektet. 
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till en tredje part ska underställas revision 
hos parten om summan överstiger 100 000 
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. I de 
fall där ingen budget alls har förbrukats 
och hela beloppet betalas tillbaka behöver 
ingen revision genomföras av projektet. 

 

 


