
Bilaga 1. 

Sidas Allmanna villkor for bidrag till 
myndighet 

§ 1 - Definitioner 
Med "Myndighet" avses den svenska myndighet som ar Sidas motpatt i denna 
Overenskommelse. 
Med "Samarbetspatt" avses Myndighetens pattner i samarbetslandet. 
(ministerium/myndighet/organisation). 
Med "Personal" avses personer anstallda av Myndigheten, eller underkonsult till 
Myndigheten. 
Med "Overenskommelsen" avses Overenskommelse om bidrag mellan Sida och 
Myndigheten. 
Med "Tredje patt" avses nagon till vilken Sidas bidrag vidaref6rmedlas genom 
Myndigheten, och som inte ar part i denna Overenskommelse eller Samarbetspart. 

§ 2 - De Allmanna villkorens tillamplighet 
Sidas Allmanna villkor f6r bidrag till myndighet anger villkoren f6r Sidas finansiering och ar 
giltiga om inte annat skriftligen averenskommits i Overenskommelsen. 

§ 3 - Projektet/Programmet 
Projektets/programmets ma! och forvantade resultat ska beskrivas i ett projekt
/programdokument. Indikatorer som gar malen uppfoljningsbara ska specificeras. Malen for 
projektet/programmet ska ange vad som ska utforas och vilka effekter det ska bidra till pa kott 
till medellang sikt. Malen pa ska vara matbara. Projekt-/programdokumentet ska innehalla en 
analys av vasentliga risker, i forhallande till projektets/programmets forutsattningar att uppna 
avsedda ma!, Samarbetspaitens kapacitet vad galler intern styrning och kontroll, uthallighet och 
agarskap, samt hur dessa risker ska hanteras. 

§ 4- Budget 
Sidas godkannande erfordras inf6r f6randringar i budgeten. Farandringar ska ske genom 
skriftligt tillagg. 

Om budgeten innehaller budgetposten "of6rutsedda kostnader" eller motsvarande, erfordras 
Sidas godkannande for ianspraktagande darav. 

§ 5 - Ersattningsgilla kostnader 
Ersattningsgilla kostnader ar kostnader som har uppkommit under projektets/programmets 
aktivitetsperiod enligt § 4 i Overenskommelsens sarskilda villkor, och som mater alla 
nedanstaende villkor. Kostnader som tacks pa annat satt, till exempel genom bidrag fran annan 
patt eller genom anslag ar inte ersattningsgilla. 



Krav pa alla ersattningsgilla kostnader: 
De ska finnas med i den overgripande budgeten for projektet/programmet och ha 
specificerats i den av Sida godkanda arliga arbetsplanen och budgeten. 
De ska kunna identifieras och verifieras i Myndighetens bokforing. 
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Kostnader for loner som belastar projektet/programmet ska bokforas pa ett systematiskt 
satt under hela aktivitetsperioden och kunna verifieras mot underliggande 
dokumentation. 
De ska vara rimliga, berattigade och folja principerna om ansvarsfull ekonomistyrning, 
framforallt vad avser hushallning med resurser och kostnadseffektivitet. 

Ersattningsgilla personalkostnader 
Myndighetens ersattningsgilla personalkostnader faststalls utifran principen om full 
kostnadstackning baserat pa Myndighetens arliga kalkyl till Ekonomistyrningsverket. Arvodet i 
kalkylmodellen omfattar i huvudsak 16n, sociala avgifter, pension, semesterersattning och 
kostnadspaslag i ovrigt. En eventuell justering av arvodet, utifran kalkylmodellen, behandlas vid 
arliga overlaggningar mellan Sida och Myndigheten. 

Ovriga ersattningsgilla kostnader 
Foljande ovriga kostnader ar ersattningsgilla: 

Kostnader for inrikes och utrikes tjansteresor (resa, hotell och dagtraktamente) i enlighet 
med statliga regler for tjansteresor. 
For utrikesresor betalar Sida for biljett till lagsta tillgangliga pris enligt IA TA. I samband 
med bestallning av resa ska mojligheter till basta pris, rabatter och statliga ramavtal 
alltid utnyttjas. Om synnerliga ska! finns, t ex dokumenterade medicinska ska!, kan Sida 
ersatta kostnader for flygresor i andra klasser under forutsattning att Sidas godkannande 
inhamtats i forvag. 
Kostnader for lokala resor inom ramen for projektet/programmet. 
Kostnader for internationell post, telekommunikation och IT. 
Andra personalrelaterade kostnader i enlighet med kollektivavtal A vtal om 
utlandskontrakt och riktlinjer for anstallningsvillkor vid tjanstgoring utomlands (URA) 
eller de regelverk som kan komma att ersatta det nu namnda. 
Ovriga kostnader som Sida och Myndigheten har overenskommit och som forekommer i 
budgeten, sasom kostnader for andra myndigheters medverkan, upphandling av varor 
eller tjanster, studieresor till Sverige eller tredje land etc. 

§ 6 - Rekvisition och betalning 
Sidas finansiering ska utbetalas enligt overenskommelse och under forutsattning att Sida 
mottagit och godkant inkommen skriftlig rekvisition, undertecknad av vederborlig foretradare 
for Myndigheten. Utbetalningarna ar villkorade av att Myndigheten uppfyller villkoren i denna 
Overenskommelse samt att likviditetsbehov kan visas enligt inkomna arliga arbetsplaner, 
budget och finansiell rapport. 

Overforingen ska genomforas i svenska kronor (SEK). 

For att Sida ska kunna verkstalla utbetalning under visst kalenderar ska rekvisitionen ha 
inkommit till Sida senast den 1 december samma ar, sa att Sida ska kunna handlagga 
utbetalningen fore kalenderarets utgang. 



Rekvisitionen maste innehalla samtliga kontouppgifter som anges nedan: 
Bankens namn. 
Kontohavare. 
Kontonummer. 
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Myndigheten ar ansvarig for att bidraget endast anvands for att tacka utgifter som motsvaras av 
aktiviteter enligt projekt-/programdokumentet och som vidareutvecklats i den godkanda arliga 
arbetsplanen och arlig budget. 

Utbetalade medel ska savida mojligt hallas pa rantebiirande konto. 

§ 7 - Upphandling 
Upphandling genomfors i forsta hand av Samarbetsparten, eller i vissa fall av Tredje part. Vid 
behov ska Myndigheten i samrad med Sida utse en oberoende upphandlingskonsult som stOdjer 
Samarbetsparten eller Tredje patt i upphandlingsprocessen. Kostnaden for stOdet ska inga i 
budgeten for Sidas insats. Om Myndigheten bedomer att Samarbetspmten eller Tredje patt 
saknar erforderlig kompetens och kapacitet att genomfora upphandling ska upphandling 
genomforas av Myndigheten. 

Nationell upphandlingslagstiftning ska tillampas om den uppfyller internationellt erkanda 
principer (icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och omsesidigt 
erkannande ). Om Myndigheten bed om er att samarbetslandets upphandlingslagstiftning inte 
motsvarar internationellt erkanda upphandlingsprinciper ska Sida Procurement Guidelines eller 
annat internationellt regelverk tillampas. 

Sida ska ha ratt att gora sarskild revision av sadana upphandlingar. 

§ 8 - Rapportering 
Myndigheten ska arligen inkomma med resultatorienterad verksamhetsrappo1t och finansiell 
rappmt till Sida. For projekt/program kmtare an ett ar sker rappmtering efter avslutat 
projekt/program senast det datum som overenskommits i denna 6verenskommelse. 

Verksamhetsrapport 
Verksamhetsrappo1ten ska analysera resultat i forhallande till projektets/programmets 
overenskomna resultatramverk och analysera eventuella forandringar. Rappmten ska ocksa 
innehalla en uppdaterad riskbedomning, samt en redog6relse for genomforda och planerade 
atgarder for att hantera risker. 

Verksamhetsrappmterna ska innehalla information om alla Samarbetspmter och Tredje patter 
till vilka medel vidareformedlas i projektet/programmet samt en utforlig beskrivning av 
uppnadda resultat i forhallande till Samarbetspaiter och Tredje patter. 

Nar projektet/programmet ar slutfort ska Myndigheten presentera en slutrappott till Sida 
avseende hela verksamhetsperioden senast den dag som specificeras i denna 6verenskommelse. 
For projekt/program avseende en period pa mindre an ett ar, sammanfaller arsrappmten med 
s I utrappmten. 
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Bade Myndigheten och Samarbetspatten har i tillagg till ovan angivna rapp01tereringskrav 
mojlighet att enskilt inlamna kommentarer av relevans for samarbetets resultat. 

Finansiell rapport 
Den finansiella rappotten ska redovisa respektive insats anvandning av budget i enlighet med 
Sidas instruktion for finansiell rapp01tering, bilaga 5 Mall for finansiell rapportering. 

Den finansiella rapporten ska innehalla information om alla Samarbetspatter och Tredje patter 
till vilka medel vidareformedlas i projektet/programmet. 

Da programmet slutfo1ts i sin helhet ska Myndigheten inkomma med en finansiell rapp01t av 
vilken ska framga den totala kostnaden for hela programmet samt hur utbetalade medel anvants. 
Rappotten ska relatera till overenskommen budget. Aterbetalade medel fran Samarbetspaiter 
och Tredje patter ska redovisas, inklusive outnyttjade medel och ranta. Aven eventuell 
egeninsats, kostnadsdelning med Samarbetspatter och andra givares bidrag ska specificeras. 

§ 9 Godkannande av rapporter 
Samtliga rapp01ter fran Myndigheten ska godkannas skriftligen av Sida. 

§ 10 - lnnehallande av utbetalning 
Sida har ratt att innehalla utbetalning om villkoren i Overenskommelsen inte ar uppfyllda. I 
sadant fall ska Sida underratta Myndigheten om skalet eller skalen darfor. 

Sida far innehalla en utbetalning om <let foreligger misstankt eller konstaterad korruption inom 
ramen for en annan overenskommelse mellan Sida och Myndigheten. Sida maste darvid 
underratta Myndigheten skriftligen. 

§ 11 - Uppfoljning 
Sida och Myndigheten ska halla regelbundna uppfoljningsmoten enligt vad som anges i § 7 i 
Overenskommelsens sarskilda villkor. Patterna ska gemensamt besluta om dagordning for 
motena. Yid motena ska en dialog genomforas mellan Myndigheten och representanter for 
malgruppen/andra organisationer som bedomts nodvandiga i <let enskilda projektet/programmet. 
Uppfoljningsmoten ska planeras sa att budgetprocessen hos Myndigheten underlattas. 
Kostnader for genomforandet av uppfoljningsmoten ska vara inkluderade i budgeten. Deltagare 
fran andra finansiarer/pa1tners ska hara sina egna kostnader for deltagandet. 

Foljande fragor ska diskuteras vid motena; genomforandet av projektet/programmet, bedomning 
av genomforandet i forhallande till malgruppen/erna/budgetutfall och finansieringsbehov, 
prioritering av utgifter baserat pa indikatorer och resultat som beskrivits i resultatramverket, 
observationer fran faltbesok, oversyn av aktivitetsplaner/arliga arbetsplaner samt budget for 
nastfoljande kalenderar/prioritering av intakter och utgifter; uppfoljning som foranleds av 
genomford revision och utvarderingar. 
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§ 12 - Utvardering 
Om endera patten genomfor eller uppdrar at nagon att genomfcira en utvardering under 
aktivitetsperioden, ska kopia av utvarderingsrapporten overlamnas till den andra paiten. Om 
Myndigheten avser att genomfora en utvardering, ska Myndigheten bereda Sida tillfalle att ge 
synpunkter pa uppdragsbeskrivningen for utvarderingen i god tid innan uppdragsbeskrivningen 
faststalls. 

§ 13 - Antikorruption 
Myndigheten ska arbeta aktivt for att forebygga, motverka, upptacka och identifiera alla former 
av korruption och oegentligheter. Myndigheten ska, i planering och genomfcirande av 
verksamheten, ta hansyn till risken for korruption och oegentligheter samt identifiera risker och 
riskreducerande atgarder. Om en betydande risk for korruption identifierats, ska Myndigheten 
vidta riskreducerande atgarder for att minska denna risk. 

Myndigheten ska omedelbati informera Sida vid misstankar om korruption eller oegentligheter. 
Myndigheten ska omedelbatt vidta atgarder for att stoppa korrupt beteende nar sadant 
konstaterats, och nar sa ar relevant aven vidta rattsliga atgarder. Myndigheten ska lopande 
informera Sida om hur arendet fortloper. 

Myndigheten ska i avtal med Samarbetspa1t eller Tredje pati, till vilka bidrag har 
vidarefcirmedlats, ha villkor som innebar att Samarbetspart eller Tredje pati aktivt ska arbeta for 
att forebygga och agera vid korruption och oegentligheter. 

§ 14 - lmmateriella rattigheter; overlatelse av tillgangar; 
synliggorande och information 
Sida har fri nyttjanderatt till allt material och alla resultat som Myndigheten producerat inom 
projektets/programmets utforande. Nyttjanderatten ar kostnadsfri och innefattar ratt att sprida 
och att mangfaldiga resultatet saint att nyttja det i andra sammanhang. 

Om inget annat angivits i Overenskommelsens sarskilda villkor, ska utrustning, fordon och 
varor som kopts in med finansiering fran projektets/programmets budget overforas till 
Samarbetspartens lokala samarbetspaitner och/eller slutlig malgrupp for projektet (enligt 
beskrivning i projektdokumentet). Detta ska ha skett senast vid aktivitetsperiodens slut. Kopior 
av overlatelsehandlingar avseende utrustning och fordon, vilka anskaffats till ett varde 
overstigande EUR 5 000 per styck, ska vara bifogade med den slutliga rapp01ten. Mallen i 
bilaga 5 ska darvid anvandas. Overlatelsehandlingar for andra tillgangar an de nyss namnda ska 
sparas for framtida kontroller. 

Yid hanvisning till verksamhet, som helt eller delvis finansieras genom specifik 
overenskommelse, ska Myndigheten alltid erkanna och offentliggora att verksamheten 
finansierats via svenskt utvecklingssamarbete. 

Sverigelogotypen ska anvandas vid produktion av informationsmaterial och vid 
informationsaktiviteter. Ansvaret for produktion av sadant material ar helt och ballet 
Myndighetens och ansvaret for innehallet ar utgivarens. "Sida" far inte anvandas pa nagot satt 



som kan uppfattas som art Sida medverkat i utformningen eller star bakom de asikter som 
framfOrs. 

§ 15 - Revision 
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Myndigheten ar ansvarig for att den finansiella rapporten for programmet/projektet revideras 
arligen. For program/projekt som ar 23 manader eller kortare kan det efter Sidas godkannande 
vara tillrackligt med en revision vid programmets/projektets slut. For program/projekt 
finansierade med belopp som understiger gransen for lagt varde vid direktupphandling kan 
andra former an revision for kontroll av medelsanvandning anvands. Sidas godkannande for 
alternativ till revision for kontroll av medel ska inhamtas i forvag. 

Revisionen ska utforas av en extern, oberoende och kvalificerad revisor. Sidas 
uppdragsbeskrivningsmall for revision ska tillampas, bilaga 6. Om avsteg fran 
uppdragsbeskrivningsmallen sker ska Sidas godkannande inhamtas i forvag. Sida ska godkanna 
Myndighetens val av revisor. Kostnaden for revisionen ska inga i den foreslagna budgeten. 

I vissa fall, om Sida bedomer det som lampligt, kan granskning av revisor enligt sarskild 
overenskommelse, SNT 4400, anvandas. Om granskningen sker i enlighet med SNT 4400 ska 
Sidas godkannande av uppdragsbeskrivningen inhamtas i forvag. 

Revisorns rapportering ska innehalla de iakttagelser som revisorn har gjort under 
granskningsprocessen samt uppgifter om Myndigheten har vidtagit Iampliga atgarder med 
utgangspunkt i tidigare revisionsrekommendationer. 

Myndigheten ska skicka finansiell rappmi och revisorns rappmiering till Sida senast 10 dagar 
fore arsgenomgangen for samtliga insatser. Ett svar pa revisorns rapport, samt en tidsatt 
atgardsplan, ska tas fram av Myndigheten och inkomma samtidigt. Revisionskravet ovan galler 
endast for genomforande av program/projekt, och ej vid kop av avgransad tjanst eller produkt. I 
det sistnamnda fallet ager Sida ratt att begara att sarskild revision genomfors. 

I de fall Myndigheten vidareformedlar medel for genomforande av projekt/program ska 
Myndigheten ansvara for att medlen foljs upp och ar foremal for revision enligt de krav som 
anges i denna paragraf. 

Myndigheten ska samarbeta med och assistera Sida vid eventuella tillaggsgranskningar, 
uppfoljningar och revisioner som Sida kan komma att begara. 

Myndigheten ska i alla avtal de ingatt med Samarbetspaiier och Tredje paiier inkludera ratt for 
Myndigheten, Sida och Riksrevisionen att revidera vidareformedlade medel. Yid 
vidareformedling ska Myndigheten tillse att den svenska Riksrevisionen vid begaran far tillfalle 
att granska hur bidraget anvants, och att Samarbetspaii och/eller Tredje paii darvid lamnar 
sadana uppgifter som efterfragas och som behovs for granskning. 

Om Myndigheten vidareformedling till Samarbetspart och/eller Tredje part inte overskrider 500 
000 SEK, kan andra former an revision for kontroll av medelsanvandning anvands. Sidas 
godkannande for alternativ till revision for kontroll av medel ska inhamtas i forvag. 
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§ 16 - Sekretess och sakerhet 
Myndigheten ska sakerstalla art Personal ar inforstadd med och foljer de foreskrifter och regler 
om sekretess och sakerhetsfragor som Sida och relevant utlandsmyndighet tillampar. 

§ 17 - Etiska riktlinjer 
Det ar Myndighetens ansvar art sakerstalla art all Personal ar medveten om skyldigheten art 
beakta de vid vaije tidpunkt gallande etiska riktlinjer vid utlandstjanstgoring som utfardas av 
Regeringskansliet1

• 

§ 18 - lnformationsplikt 
Myndigheten och Sida ansvarar for art snarast informera varandra om viktigare forandringar i 
inriktning, innehall, omfartning eller varaktighet av projekt/program samt andra avvikelser av 
betydelse eller om andra handelser som kan ha betydelse for Sidas relation till Myndigheten. 

Myndigheten och Sida ar overens om art i avtal eller andra overenskommelser med 
samarbetslandet eller organisation i samarbetslandet ta med forbehall av <let slag som namns 
ovan. 

§ 19 - Forseningar 
Myndigheten maste informera Sida utan drojsmal nar nagon omstandighet foreligger som kan 
komma art paverka genomforandet eller leda till forseningar. 

Myndigheten far gora uppehall i genomforandet av hela eller delar av projektet/programmet om 
omstandigheter leder till vasentliga problem eller sakerhetsrisker art fortsarta genomforandet av 
projektet/programmet. Myndigheten maste informera Sida utan drojsmal och Iamna all 
nodvandig information. Myndigheten ska efterstrava art avbrortet blir sa k01t som mojligt och 
ateruppta genomforandet sa sna1t omstandigheterna tillater och informera Sida darom. 

Sida far begara art Myndigheten ska gora uppehall i genomforandet av hela eller delar av 
projektet/programmet om omstandigheter foreligger som paverkar genomforandet i sa hog grad 
art <let leder till vasentliga problem eller alltfor hoga sakerhetsrisker art fortsarta genomforandet 
av projektet/programmet. Myndigheten ska ateruppta genomforandet sa snart omstandigheterna 
sa tillater efter Sidas skriftliga begaran darom. 

§ 20 - Faststallande av slutligt bidragsbelopp 
lntaktsranta ska inte vara medraknad i projektets/programmets budget vid planeringen av denna 
Overenskommelse och ar inte heller art anse som intakter i projektet/programmet vid berakning 
av slutligt belopp. Upplupen intaktsranta ska aterbetalas till Sida. 

Myndigheten ar inforstadd med och accepterar art bidraget inte under nagra omstandigheter kan 
anvandas for art generera vinst och art bidraget endast far tacka mellanskillnaden mellan intakter 

1 Vici denna malls infiirande gallde etiska riktlinjer vid utlandstjanstgoring enligt protokoll UF2011/71227/UD/EXPCH, 
2012-02-08. 
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och kostnader for projektet/programmet. Y inst definieras har som <let overskott av bidraget som 
aterstar efter att ersiittningsgilla kostnader, som godkants av Sida, dragits av. 

UtOver vad som anges i § 21 i Sidas Allmanna villkor om bidrag till myndighet om ratten till 
uppsagning, har Sida ratt att aberopa grund for uppsagning om nagon av foljande 
omstandigheter foreligger: 

Om projektet/programmet inte genomfors. 
Om projektet genomfors otillfredsstiillande. 
Om projektet genomfors med vasentliga drojsmal. 

Sida far i sadant fall satta ner <let overenskomna bidragsbeloppet och endast betala ut den 
summa som motsvaras av kostnaden for <let faktiska genomforandet av projektet/programmet pa 
de villkor som i ovrigt galler enligt denna Overenskommelse. 

Om det vid projektets/programmets slut visas att kostnaderna for projektet/programmet ar liigre 
an <let belopp som uppskattades i § 5 i bverenskommelsens sarskilda villkor ska Sidas bidrag 
begransas till motsvarande belopp. 

§ 21 - Uppsagning och aterbetalning 
Om Part bedomer att bverenskommelsen inte langre kan genomforas effektivt och 
andamalsenligt ska denne samrada med motpai1en. Om Pai1erna inte kan komma overens om en 
losning har vardera Pai1en ratt att saga upp bverenskommelsen till upphorande med en 
uppsagningstid av tre manader. Uppsagningen ska vara skriftlig och utan ersattningsskyldighet 
gentemot den andra pai1en. 

Yid en eventuell uppsagning enligt forsta stycket ska Myndigheten omedelbart vidta atgarder 
for att avveckla projektet/programmet, eller i forekommande fall uppsagd de! av 
projektet/programmet, till minsta mojliga kostnad. Yid uppsagning har Myndigheten ratt till 
ersattning for utfort arbete, nedlagda kostnader och skaliga kostnader for avveckling av 
projektet/programmet. Ersattning for skaliga kostnader kan endast omfatta faktiskt arbetad tid 
och faktiskt havda kostnader, och begransas till ett belopp motsvarande ersattning fcir tio 
arbetsdagar och erforderliga kostnader. I sadant fall ska Myndigheten inkomma med en 
rekvisition och en slutrapport i enlighet med § 8 i Sidas Allmanna villkor samt § 3 i 
bverenskommelsens sarskilda villkor. 

Sida har ratt att krava att Myndigheten ska aterbetala medel jamte ranta, om Myndigheten inte 
redovisar att bidraget har anvants enligt bverenskommelsens syfte och innehall, eller om 
Myndigheten pa annat satt har brutit mot villkoren i bverenskommelsen. Bidrag ska aterbetalas 
till Sida senast 30 dagar efter <let att Sida framstallt sadant aterkrav. 

Denna Overenskommelse ska upphora att galla utan foregaende uppsagning om <let inte har Jett 
till nagon utbetalning fran Sida inom tolv manader fran unde11ecknandet. 


