
 
Digital prosjektregnskapsrapport – Norges forskningsråd > Mitt nettsted 

Det blir sendt en epost prosjektleder med kopi til administrativt ansvarlig. 

 
E-posten som blir sendt fra esoknad@forskningsradet.no når rapporten gjøres tilgjengelig på Mitt 
nettsted har følgende ordlyd:  

 
Digital prosjektregnskapsrapport  
EMNE: Send inn prosjektregnskapsrapport for prosjektet @@prosjektnr@@   
 
Hei!  
  
Vi minner om at dere må levere rapport for prosjektet @@prosjektnr@@, 
@@prosjekttittel@@ innen fristen.   
 
Vi minner om at dere må levere prosjektregnskapsrapport for 
prosjektet @@prosjektnr@@, @@prosjekttittel@@ innen fristen. Manglende 
prosjektregnskapsrapport vil bli sett på som vesentlig mislighold og grunnlag for å heve 
kontrakten. Se generelle vilkår for FoU-kontrakter.   
 
Slik går dere fram  
Prosjektregnskapsrapport ligger under Prosjektinfo/Rapporter på Mitt nettsted. Frist for å 
levere finner du også her. I tillegg finner du en veiledning for utfylling av rapport under 
prosjekt informasjon.   
Gå til www.forskningsradet.no/logginn, og logg dere på med e-
postadressen @@bruker@@.  
 
Vi gjør deg oppmerksom på at administrativt ansvarlig i skjema må avgi erklæring på at 
prosjektregnskapsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende kontrakt og 
med Forskningsrådets regler og retningslinjer før det er mulig å sende inn 
rapporten. Forskningsrådet gjennomfører etterkontroll av et utvalg regnskapsrapporter.   
  
Gi andre prosjekttilgang  
Dere kan gi andre brukere tilgang til å skrive rapporten under Prosjektinfo/Rapporter på Mitt 
nettsted. Ved å gi en annen bruker tilgang, gir man tilgang til alt som ligger under 
Prosjektinformasjon/Rapporter knyttet til din bruker.   
 
Det er bare prosjektleder og administrativt ansvarlig som kan sende inn rapporten.  
   
Har Forskningsrådet oppdaterte opplysninger?   
Vi minner om at du som er administrativt ansvarlig, har plikt til å holde oss oppdatert om:  
  

• prosjektansvarliges organisasjonsnummer  
• eventuelle organisasjonsendringer   
• prosjektansvarliges kontaktinformasjon (postadresse og e-postadresse)  
• bankkontonummer som vi skal benytte til våre utbetalinger  

  
Du må også avklare til hvem (navn og e-postadresse) vi skal sende spesifikasjonene ved 
eventuelle automatiske utbetalinger. Vi anbefaler en felles e-postadresse for 
regnskapsavdelingen deres som mottaker av disse spesifikasjonene.  
 

http://www.forskningsradet.no/loggin
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Administrativt ansvarlig må sende oss de oppdaterte opplysningene  
Før vi kan utføre utbetalingen, må du som er administrativt ansvarlig, sende de nye 
og endrede opplysningene til oss på e-postadressen okonomi@forskningsradet.no. Hvis dere 
har oppgitt disse opplysningene i forbindelse med andre prosjekter, trenger dere ikke å oppgi 
dem på nytt.  
  
Eventuell beskjed/informasjon fra din saksbehandler i Forskningsrådet  
@@eposttekst@@  
  
Har dere spørsmål?  
Det ligger mye relevant informasjon på Mitt nettsted, så sjekk gjerne der først hvis dere lurer 
på noe. Dere kan også ta kontakt med saksbehandler @@saksbehandler@@ på e-post 
@@saksbehandlerepost@@ hvis dere har spørsmål om saken. Oppgi prosjektnummeret 
@@prosjektnr@@ når dere tar kontakt.  
  
Vennlig hilsen  
Norges forskningsråd 

 

Etter innlogging – velg menyvalg Prosjekter/Rapporter 

 

 

 

Finn prosjektnr. 

og klikk på 

tittelen 
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Gi en annen bruker tilgang til 

menyvalget prosjekter/rapporter og 

skrivetilgang til din rapport 
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Når fristen for innsending av rapporten er satt får du tilgang til egen veiledning for ditt prosjekt 
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Kommentarer og vedlegg 
Her kan rapportør legge inn en kommentar. Dersom saksbehandler har satt opp krav til opplasting av 

vedlegg må rapportør gjøre det her.  
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Det er kun bruker som er adm.ansvarlig som kan huke av erklæringen under Innsending. Det er først 

mulig å huke av når frist er satt.  

 


