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IMDi/Dep. rapporterer på bruken av midlene og måloppnåelse 

Grunnlag for vurdering av hvordan IMDi forvalter tilskuddet

Bruken av midler, samt måloppnåelse kan føre til endringer i 
politikken

Innspill til Prop.1– budsjettproposisjonen 

Grunnlag for neste års tildeling av midler



Rapporteringer, om hva?

Måloppnåelse

IMDi kommer til å utarbeide en mal for rapportering av 
måloppnåelse.

Midlene er brukt etter hensikten - regnskapsrapportering

For frivillige organisasjoner: regnskap, revisorsberetning

For kommuner/fylkeskommuner: regnskapsskjema fra IMDi
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For kommuner/fylkeskommuner

kommune/fylkeskommune: IMDiIntegrerings- og

Prosjektnavn: mangfoldsdirektoratet

Referansenummer fra IMDi:

Beskrivelse Revidert budsjett 2019 i 

statusrapport

Regnskap 2019 Merknader

Tilskudd fra IMDi

Egenfinansiering

Andre inntekter
TOTALE INNTEKTER 0 0 

Lønn ink. sosiale utgifter

Stønad til deltakere 

finansert av IMDi midler 

Reiseutgifter

Konferanse og seminar 

(ekskl. reiseutgifter)

Kurs og opplæring

Husleie, leie av lokal

Telefon, Linjeleie

Kontormateriell

Andre utgifter
TOTALE UTGIFTER 0 0 

RESULTAT 0 0 

MIDLER TILBAKEFØRES TIL 

IMDi
0 0 

Forklaringer av beregningsmetode for egenfinansiering:

Tilleggsopplysninger

Prosjektregnskap 2019

Inntekter
Utgifter

Resultat

Navn til ordningen:

IMDi:

For flerårig prosjekt kan ubrukt 

midler overføres til 2020.

Overføring av ubrukte milder 

kommenteres her.
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For frivillige organisasjoner

Årsregnskap 

Revisjonsberetning

Prosjektregnskap

Ekstern regnskapsfører 
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Noen generelle vilkår for bruk av tilskudd i 2019
Tilskuddet skal kun brukes til de tiltak det er innvilget for.

Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Dersom prosjektet/tiltak ikke kan gjennomføres og tilskuddet ikke kan benyttes som 
planlagt, skal IMDi ha beskjed om det snarest.

Eventuelle ubenyttede midler kan tildeles en annen kommune.

Dersom det er behov for å gjøre større endringer i prosjektet, skal tilskuddsmottaker 
avklare dette skriftlig med IMDi på forhånd.
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Frister for rapporteringer
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Statusrapport: August-september 2020 skal en kortfattet statusrapport leveres til IMDi.

Tilskuddsrapport: Januar – februar 2021 skal det leveres en avsluttende rapport, som 
omfatter faglig rapportering. Rapporten skal beskrive og vurdere mål, metoder og 
resultater for prosjektet og for deltakerne.

Regnskap/revisjonsberetning februar-mars 2021



Kontroll

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene brukes i 
henhold til vilkårene.

1. Bokettersyn

2. Stedlig kontroll

3. Eksterne konsulenter

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at 
tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med 
tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og rundskrivet, kan IMDi:

1. Innføre strengere rapporteringsrutiner

2. Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd

3. Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd

4. Kreve at tilskuddet betales tilbake
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