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Regeringskansliet

Revisionsrapport – granskning av
utlandsmyndigheter 2017
Som ett led i granskningen av årsredovisningen för Regeringskansliet med syfte att göra
uttalandet om denna, har Riksrevisionen granskat rättvisande redovisning av
Utrikesdepartementet vilket 2017 även innefattar granskningsbesök vid två
utlandsmyndigheter, FN-representationen i New York och Generalkonsulatet i New
York. Granskningen vid utlandsmyndigheterna har inriktats på väsentliga
ekonomiadministrativa rutiner och den interna kontroll som är kopplat till dessa rutiner
i syfte att kunna bedöma om redovisningen och den underliggande redovisningen är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande.
Vi har på plats genomfört detaljgranskning av personalkostnader vilket innefattar
granskning av kostnader för tjänsteresor där vi noterat ett antal avvikelser från
Regeringskansliets riktlinjer.
De punkter som framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som Riksrevisionen
vill fästa ledningens uppmärksamhet på utan att det påverkat vår revisionsberättelse.
Riksrevisionen önskar information senast 2018-04-19 med anledning av iakttagelserna i
denna rapport.

Bristande hantering av tjänsteresor
FN representationen i New York har enligt Riksrevisionen brustit i sin hantering av
tjänsteresor i förhållande till av Regeringskansliets beslutade riktlinjer i följande
avseenden:

Resa till förrättning via annan ort än bostadsorten
Vid ett tillfälle valde resenären att flyga från sin bostadsort (New York) till
förrättningsorten via en annan ort där resenären i privat syfte stannade i tre dagar innan
resenären flög vidare till förrättningsorten. Enligt Riksrevisionens bedömning är detta
inte i enlighet med Regeringskansliets Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet
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avsnitt 3.9. Där framgår det att en förlängd tjänsteresa endast kan bli aktuellt om
resenären reser tidigare till eller stannar kvar på förrättningsorten. Den anställde borde i
detta fall inte erhållit ersättning för resa till en annan ort än förrättningsorten.
Tjänsteresor bör normalt utgå från bostadsorten om inte särskilda förhållanden
föreligger.
Vidare framgår det i avsnitt 3.9 att om resenären väljer att förlänga en tjänsteresa på
förrättningsorten bör den förlängda vistelsetiden stå i rimlig proportion till
tjänstgöringstiden på orten. Resenären stannade i detta fall tre dagar på destinationen på
vägen till förrättningsorten vilket ska ställas i förhållande till vistelsen på
förrättningsorten som uppgick till en dag.
Enligt Riksrevisionens bedömning har resenären därmed stannat längre på den
destination som är på väg till förrättningsorten än vad som står i rimlig proportion till
tjänstgöringstiden på förrättningsorten.

Resa förlängd via annan ort
Resenären förlänger en tjänsteresa från förrättningsorten till en annan destination i
privat syfte. Denna del av resan betalas av resenären privat. Resenären flyger sedan hem
från denna destination via en annan destination som inte är bostadsorten. Denne del av
resan görs också i ett privat syfte, men bekostas av myndigheten.
Enligt Riksrevisionens bedömning borde hemresan till bostadsorten inte ha ersatts av
myndigheten då tjänsteresan avslutades på förrättningsorten. Resenären valda att flyga
hem till bostadsorten via två andra destinationer där besöken hade privata syften.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar FN-representationen i New York att förbättra den
interna kontrollen avseende tjänsteresor och säkerställa att Regeringskansliets interna
riktlinjer efterlevs. Riksrevisionen bedömer att det är särskilt viktigt att högsta
ledningen efterlever de interna riktlinjerna och på så sätt upprätthåller myndighetens
värderingar och etiska normer.
Ledningen är ytterst ansvarig för att kontrollmiljön är utformad och fungerar på ett
sådant sätt att den minskar risken för fel eller oegentligheter.
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Ansvarig revisor Anders Herjevik har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Marika
Johansson har varit föredragande

Anders Herjevik

Marika Johansson

Kopia för kännedom:

Regeringen
Finansdepartetet, budgetavdelningen
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