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Kontaktopplysninger:
Østfold fylkeskommune → Viken fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune → Innlandet fylkeskommune

First Level Control (FLC)
• Hvem gjør hva:

• Norsk forvaltende organisasjon (Østfold/Hedmark) utfører kontroll for
norsk prosjekteier. Denne kontrollen er gratis. I tillegg skal alle prosjekt ha
en forenklet revisjonsrapport (ISRE 2400) i tilknytning til sluttrapporten (fra
sin ordinære revisor).
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Norske IR - midler
•

Tilsagnsbrev fra Norsk forvaltende organisasjon (NFO):
•
Aksept av tilsagn!
•
Datoer for anmodning om utbetaling (rapportering)

•

Rapportering gjøres i Regionalforvaltning.no
•
Bruke allerede opprettet tilgang (til den som opprettet søknaden)
•
Kan gi flere personer tilgang til Regionalforvaltning.no under fanen
«System» og i meny til venstre velges «Brukerregister». “Søkeren” må
opprette nye brukere.
•
NFO kan hjelpe dersom personen med tilgang for eksempel har
sluttet.

Rapporteringsperioder

MERK!
Lägesrapport må godkjennes før
utbetaling vurderes. Det vil si Sverige
og Danmark må også være klare før
utbetaling vurderes.

Bokföring – 6 månader
Slut
period

Start
period

Ansökan om
utbetalning
6 veckor

Kommunikationsplan
Partnerskapsavtal

Lägesrapport

Revision
FLC

Utbetalning av stöd

Norske IR - midler

Anmodning om utbetaling (AOU)

• Gjøres i Regionalforvaltning.no (utbetalingsmodul)
• Første rekvisisjon – sjekk godkjent budsjett i tilsagnsbrevet
mot totalbudsjett i Regionalforvaltning (skal stemme med
tilsagnsbrev)
• Egen statusrapport i Regionalforvaltning.no - kommer i
tillegg til Interreg sin obligatoriske lägesrapport
• Norske Kroner (NOK)
• Bilag lastes inn i Regionalforvaltning.no– resultatrapport,
hovedbokutskrift, fakturaer, reiseregninger, utskrift fra
lønnssystemet, timelister, skjema for deltidsansatte. Evt
annet.
• Kun norsk prosjekteier som kan føre kostnader/inntekter i
prosjektet
• Eget prosjektregnskap (eget prosjektnummer)
• Norsk prosjekteier er ansvarlig for å sammenstille
informasjonen fra de øvrige partnerne i Norge
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Anmodning om utbetaling
•
•
•
•
•
•

Avstemming mellom kostnader rapportert mot hovedbok.
Om beløpene ikke stemmer, skal differansen skriftlig forklares med
henvisning til underliggende dokument som viser årsaken.
Kun 75% kan betales ut før sluttrapport og revisjonsrapport er levert
Utbetaling skjer basert på forbrukte kostnader. Derfor viktig å registrere
timer
Ved sluttrekvisisjon - kommer i tillegg en forenklet revisorrapport samt
en egen sluttrapport (egen mal på hjemmesiden)
Revisorrapport er ikke nødvendig hvis prosjekteier er statlig. Dvs sykehus,
universitet, høyskoler, riksantikvar, forskningsinstitutter etc.
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Forberedelser
• Bestem hvilke kontoer som skal brukes ved kontering. De fleste
regnskapssystem har hundrevis av kontoer. Innenfor prosjektet
behøver ikke dette være nødvendig
• Fortell alle leverandører at de må ha prosjektreferanse eller
navn på IR-prosjektet med på fakturaen
• Begynn å registrere timer med en gang og følg opp at alle gjør
det
• Synliggjør hvilken WP/Aktivitet kostnaden tilhører
• Vær varsom med Alkohol
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Flytting av kostnader
• Hold dialog om alle typer flytting (20% er ofte ok,
men si ifra)
• Flytting mellom kostnadsarter
• Eksempler:
•
•

Sykdom har ført til innleie - flytting mellom ekst tj. og
personalkostnader
Utstyr ble litt mer kostbart enn forutsatt. Kutter da en reise

• Flytting mellom aktiviteter

• En aktivitet var mer tjenelig i prosjektet enn en annen
• Flytting til nye aktiviteter er ikke mulig

• Det gis ikke “ekstra” bevilgninger
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Norske IR - midler
• Berettigede og ikke berettigede kostnader
• Berettigede kostnader
• Relatert til prosjektet og kommer i tillegg til ordinær virksomhet
• Må kunne verifiseres
• Kun norsk prosjekteiers kostnader (kostnader stilt til prosjekteier)
• Bokført hos norsk prosjekteier
• Riktig periode
• Faktiske kostnader – ikke sjablong beregninger
• Er innenfor budsjettet (+-)
• Faktura merket med prosjektnavn eller intern referanse

Norske IR - midler
•

Eksempler på ikke berettigede kostnader
• Kostnader utenfor prosjekttiden utenom revisjonsrapport og enkel avsl.
• Gebyr, bøter…
• Individuelle tjenestepensjonsforsikringer (utover kollektivavtaler)
• Kostnader som har inngått i et annet EU-prosjekt
• Mva (dersom man er mva.pliktig). Man er i utgangspunktet ikke mvapl.
• Kostnader for aktiviteter som ikke er nevnt i søknaden (og dermed ikke
underlag for beslutningen om støtte)
• Kostnader for å innfri ansvarsforpliktelser (eks garantier, bonus til
prosjektmedlemmer etc.)
• Indirekte utgifter som ikke kan kobles til prosjektet (15% overhead er ok)
• Salg av tjenester mellom prosjektpartnere
• UE kontrakt eller konsulentavtale der kostnader eller betalingen er en %-sats av
prosjektets totalkostnad
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Kostnadsarter/budsjettlinjer
•
•
•
•
•
•
•

Eget personale
Kontor og administrasjon
Sjablong (15% av personalkostnader)
Reisekostnader
Eksterne tjenester
Utstyr/Investeringer
Inntekter
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Personalkostnader
• Alle kostnader for personal er bruttokostnader (uten overhead)
• Typer av ansettelser hos prosjekteier:
a) Heltidsansatt
b) Deltidsansatt med fast andel av arbeidstid pr mnd. i prosjektet
c) Deltidsansatt med varierende antall arbeidstimer pr mnd. i prosj.
d) Timeansatt
• Type a) og b) kan tas ut av lønnssystemet (ført på eget prosjektnummer)
• Type c) og d) må levere timelister for den tiden som er arbeidet i prosjektet pr
mnd.
• Mal på timelister finnes på hjemmesiden til programmet
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Personalkostnader
•

Beregning av timekostnad:
• To alternativer:
• Faktisk årslønn inklusive sosiale kostnader/1720 timer pr. år.
Dokumentasjon kreves: utregning av timekostnad og
lønnspesifikasjon.
• Fast timekostnad på 500 kr pr. time. Krever ingen dokumentasjon
utover signerte timelister.
• Sykelønn ved heltid og deltid med fast andel

•

Overtid
• Overtidsberegning for ansatte som arbeider tilsvarende 100% av en
heltidsstilling for prosjektet kan være en støtteberettiget kostnad om den
er faktisk og kan dokumenteres.
• Overtidsberegning er ikke tillatt ved deltidsstilling.
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Kontor og administrasjon
• To alternativer:
1. 15% overhead av personalkostandene. Ingen dokumentasjon kreves
2. Bokføring av faktiske kontorutgifter (knyttet til prosjektet)
• Eksempler på godkjente kontorutgifter:
• Leie av kontorlokaler
• Kontormateriell
• IT, telefon (kjøp og bruk), post etc.
• Ulike bankutgifter
• Om man velger å anvende seg av overhead for å dekke indirekte kostnader,
kan man ikke samtidig velge å ta med direkte kostnader for kontorutgifter.

Reisekostnader
•

•
•
•

Følger statens reiseregulativ:
• Kostnader for reiser, feks. billetter, parkering,
kjøregodtgjørelse, bomavgift etc.
• Kostnader for måltider
• Kostnader for logi
• Annen godtgjørelse
Utgifter for reiser skal alltid dokumenteres med formål, invitasjoner,
møtedeltagere etc.
For reiser utenfor programmets geografi – ha dialog med sekretariatet før
bestilling dersom ikke reisen er beskrevet i søknaden
Vær varsom med alkohol
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Eksterne tjenester
•

Omfatter kjøp av eksterne tjenester/varer fra leverandører. Eksempler:
• Kurs
• IT-støtte
• Markedsføring, kommunikasjon
• Tjenester i forbindelse med møter/arrangement
• Deltakeravgift på arrangement
• Reiser og losji for eksterne leverandører/talere/eksperter
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Eksterne tjenester
•

Kjøp av varer eller tjenester mellom prosjektpartnere er ikke tillatt.
• Unntak:
• viderefakturering mellom Norge og EU for felles prosjektledelse
• Viderefakturering (uten påslag) av underpartners kostnader til norsk
prosjekteier
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Eksterne tjenester

•

Krav til faktura:
• Spesifisert, slik at det tydelig fremgår hvilken type arbeid som er gjennomført, tid og
timekostnad.
• Om det er angitt en fast pris på faktuaraen skal avtale vedlegges ved rapportering
for å dokumentere at kostnadene er prosjektrelatert.
• Om det finnes rammeavtale hos den partneren som tar opp utgifter for eksterne
tjenester skal man henvise til denne og kunne ta dem frem ved etterspørsel fra
nasjonal controller.
• Det bør fremgå tydelig av fakturaen at den er prosjektrelatert.
• Når du kjøper varer eller tjenester skal du følge reglene i Anskaffelsesloven (lov om
offentlige anskaffelser). Prosjektets deltagere har et eget ansvar for at reglene blir
fulgt.
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Utstyr og investeringer
•

Kostnader for utstyr som kjøpes, leies eller leases og som ikke dekkes inn under
kostandsslaget for kontor og administrasjon
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontorrekvisita og utstyr
Hardware og programvare for it
Møbler og innredning
Laboratorieutstyr
Maskiner og instrumenter
Verktøy og annet utstyr
Kjøretøy
Annet spesielt utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktivitetene i
prosjektet
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Utstyr og investeringer
•
•
•
•

Kostnader til investeringer skal være relevante til prosjektet, budsjettert og
godkjent i tilsagnet
Alle investeringskostnader skal følge lov om offentlige anskaffelser
Om investeringen selges eller føres over i annen virksomhet, skal inntekten
føres inn i prosjektet
Investeringer bør gjøres så tidlig som mulig i prosjektet
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Utstyr og investeringer
• Støtte til investeringer kan gjøres på to måter:
• Metode 1: årlige avskrivninger (investeringen blir delvis finansiert)
• Metode 2: direkteavskrivning (investeringen blir finansiert i sin helhet)
• Kjøp av småutstyr er ok, men det anbefales ikke å gjøre større investeringer
• Forbruksmateriell:
mindre enn 15 000kr
levetid på inntil 3 år
For eksempel; pc, mobiler
Innkjøp av mobil, pc etc. er kun støtteberettiget for personer som
arbeider mer enn 50% av sin tid i prosjektet
• Kjøp av brukt utstyr

Inntekter
•
•
•

Om prosjektet gir opphav til inntekter under prosjekttiden skal disse
inntektene rapporteres fortløpende i rekvisisjonene
Inntektene minsker de totale støtteberettigede kostnadene i prosjektet
Eksempler:
• billettsalg
• deltageravgifter
• utleie
• salg
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Offentlige anskaffelser
100 kNOK - 1,3 mNOK
- Anskaffelsesprosedyre
1,3 mNOK - 2 mNOK
- Tilbudskonkurranse
1,3 mNOK - 2 mNOK statlige myndigheter slik
som sykehus
- Anbudskonkurranse
2 mNOK Andre ->
- Anbudskonkurranse

•
•

•
•
•

Krav om kompetanse på dette
området i prosjektet og i de
deltagende organisasjonene.
Prosjektaktørene skal kunne
dokumentere de ulike stegene i
anskaffelsesprosessen, og underlaget
skal kunne fremvises for kontroll.
Alle innkjøp skal preges av
kostnadseffektivitet.
Lov om offentlige anskaffelser LOV2017-01-13-2 med tilhørende
forskrifter.
https://www.anskaffelser.no

HUSK TJENESTER KAN
FORT GÅ OVER 100kNOK
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Lägesrapport/Slutrapport

• Kontrollere om at prosjektet gjennomføres i henhold til
søknaden og tilsagnet.
• Underlag ved utbetaling.
• MÅ legges inn i regionalforvaltning.no. Klipp ut fra
Lägesrapporten og lim inn i utvalgte felter.
• I forbindelse med sluttrekvisisjonen skal man i tillegg til
rapport for siste 6 måneder også vedlegge en egen
sluttrapport (merk: egen mal)
• En forenklet revisjonsrapport leveres hvis man får over 200
kNOK i støtte. Hvis revisor ikke kjenner til hva dette er, ta
kontakt og vi har eksempler.
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Tips
• Kontinuerlig dialog mellom partene i prosjektet og med
programsekretariatet
• Prosjekthåndboken (digital versjon)
• Norsk prosjekteier og Lead Partner deltar på like vilkår
• Ingen EU midler – kun IR midler på norsk side og norske kroner
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Klage
•

Klage på vedtak om utbetaling i Norge sendes til Norsk forvaltende
organisasjon, Østfold/Hedmark fylkeskommune. Klagen gjøres skriftlig fra norsk
prosjekteier og skal være mottatt hos Østfold/Hedmark fylkeskommune innen
tre uker fra den dagen norsk prosjekteier tok til etterretning utbetalingen eller
midlene fra programmet ble mottatt.
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Regionalforvaltning.no
•

Utbetalingsmodul:
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Finn søknaden og lag utbetaling
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Velg delutbetaling eller sluttutbetaling
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Kopier fra Lägesrapporten
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Kostnader etter regnskapsystem
• Følg regnskapet

• Legg inn kontoer
første gangen

• Timer og sjablong
utenom regnskap
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Vedlegg
•
•
•
•
•

Status/Lägesrapporten
Hovedbok fra regnskapsystemet
Scannede fakturaer og reiseregninger
Timelister
Skjema for deltidsansatte (første gang)

• Revisjonsrapport ved sluttrapport
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