Rapportering via Regionalforvalting.no - en liten veileder
Du rapporterer ved å trykke på «Ny utbetaling» i venstre marg. «Ny rapport» (tidligere MRS rapport
er ikke i bruk lengre).
Videre finner du «Anmod om utbetaling på valgte tilsagn» og finner DIN søknad i rullegardinen og
trykker på den.

Velg så anmonding om utbetaling - og vel om det er delutbetaling eller sluttutbetaling.
Trykk på «Opprett ny anmodning» og gå videre til rapportdelen.
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Neste steg er å fylle ut all informasjon under «spesifikasjon» - alt som er merket med * må fylles ut før du får
gå videre.
TIPS: Det er lurt å ha søknaden som du skrev og tildelingsbrevet tilgjengelig, slik at du har all informasjonen du
trenger. Trykk «Lagre og neste».
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Neste steg er selve RAPPORTEN. Her er det 10 felt - og alle må fylles ut før du får gå videre. Hvis du
ikke har kommentarer eller noe å rapportere - så skriver du det. Trykk «lagre og neste».
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Så er REGNSKAPSRAPPORTEN. Her skal du fylle inn de faktiske utgiftene som har påløpt prosjektet
der det står «Akkumulert». Alle utgiftene som du fører inn må enten legges ved med kopi av bilag,
eller legges ved i form av et regnskap som er ført og attestert av autorisert regnskapsfører. Hvis
prosjektet krever revisors attest (er i så fall beskrevet i tildelingsbrevet), må denne legges ved på
anmodning om sluttutbetaling. Hvis det er timer som skal godkjennes, skal det legges ved timeliste
som er attestert av de som har utført timene. Trykk «Lagre kostnader» og «Lagre og neste» når alle
påløpte kostnader er ført inn.
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Så laster du opp vedlegg. Her laster du opp attestert regnskap, eller kopi av bilag (PDF). Her laster du
opp eventuelle andre ting som underbygger rapporten din, det kan f.eks. være kopi av medieoppslag, eller konkret resultat som resultatet av en markedsundersøkelse. Klikk «Lagre og avslutt».
Hvis du ønsker å lese rapporten i WORD-format - eller at noen skal vurdere innholdet, klikker du på
W før du klikker «lagre og avslutt».

NB! Husk - du må eksplisitt sende inn anmodning etter du har klikket på «Lagre og avslutt»
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