Till Stiftelsernas kontaktpersoner

Wallenbergstiftelserna fortsätter att till största delen arbeta digitalt även under vintern/våren och vi
arbetar ständigt med att försöka förbättra våra rutiner.

Som tidigare publicerar vi eventuella ändringar avseende ansökningstider etc. löpande på hemsidorna.

FÖRENKLAT OCH ELEKTRONISKT REKVISITIONSFÖRFARANDE
Wallenbergstiftelserna har infört ett förenklat rekvisitionsförfarande för beviljade anslag.

ELEKTRONISK REKVISITION
I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition av anslag och stipendier för
universitet, andra organisationer samt stipendiater.
https://rekvisition.wallenberg.org/
Genom den elektroniska rekvisitionsportalen säkerställs att blanketter via post inte förkommer eller
försenas och processen effektiviseras.
Inloggning till rekvisitionsportalen sker genom BankID. Då det endast är privatpersoner med ett svenskt
personnummer som kan ha BankID får den som gör/administrerar rekvisitionen logga in med sitt
BankID. Den person som är administratör för den elektroniska rekvisitionen ansvarar för detta och i sin
egenskap av kontaktperson för rekvisitioner fyller personen även i sina kontaktuppgifter i formuläret.
Ansvarig är som tidigare den som är utsedd av anslagsmottagaren (t.ex. prefekt eller motsvarande), vilket
fylls i på fliken för godkännande.

INSTRUKTION REKVISITION
I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition av anslag och stipendier för
universitet, andra organisationer samt stipendiater samt möjlighet att bifoga avstämningsblankett,
rapporter och andra bilagor.
Fortsättningsvis ska endast avstämningsblanketten och en sammanfattande resultatrapport för projektet
från det egna redovisningssystemet bifogas den elektroniska rekvisitionen. Inför den första rekvisitionen
skall en lista över samtliga personer med attesträtt bifogas den elektroniska rekvisitionen. Listan skall
vara undertecknad av huvudmannen. Om ytterligare information behövs för beredning av rekvisitionen,
så kommer detta efterfrågas separat.

Som tidigare utgår ersättningen mot havda kostnader. Förskottsutbetalning medges endast i särskilda fall
och efter separat överenskommelse.
Hänsyn ska alltid tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.
Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, vilken ingår i avstämningsblankettfilen.
Detta ska ske senast sex månader efter anslagsperiodens slut.
Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade
stipendier.
Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller
påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.
Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Förlängd dispositionsrätt accepteras endast i
undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran. Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i
donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

UTBETALNING
Stiftelsen betalar inte ut anslag eller stipendium till plusgiro eller bankgiro. Utbetalningar till universitet
och högskolor utbetalas till ett centralt bankkontonummer som meddelats Wallenbergstiftelserna. Byte av
bankkontonummer kräver ett skriftligt intyg från universitetets /lärosätets ekonomichef.
Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt
att rekvisitionen är korrekt. Vid rekvisition av beviljat stipendium sker utbetalning enligt respektive
stipendieprograms villkor, vilka finns angivna i donationsbrevet.

KONTROLL
Det förenklade rekvisitionsförfarandet förutsätter att respektive universitet, lärosäte och/eller annan
organisation har en ordnad projektredovisning och revision som säkerställer att Stiftelsens medel endast
utnyttjas till det i donationsbrevet angivna ändamålet.
Stiftelsen kommer att göra stickprovsundersökningar för att säkerställa kvalitet i rutinen.
Distribuera gärna detta vidare till administratörer och ekonomer.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, tackar för 2020 och önskar goda helger.
Wallenbergstiftelserna

