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Yttrande över betänkandet Att främja gröna
obligationer (SOU 2017:115)
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Att främja gröna
obligationer (SOU 2017:115). Riksrevisionen lämnar med anledning av detta följande
yttrande.
Utredningen lämnar förslag på två områden, dels om möjligheter till statligt engagemang
i gröna obligationer, dels om åtgärder för att främja tillväxten av den gröna obligationsmarknaden. Riksrevisionen har inte gjort några granskningar som tangerar frågor som rör
dessa förslag. Riksrevisionen avstår därför från att yttra sig över förslagen, med undantag
av två förslag som berör Riksrevisionens uppdrag.

Granskning av ramverk för gröna statsobligationer
Utredningen föreslår att det ska tas fram ett ramverk för gröna statsobligationer och att
Riksrevisionen ska granska detta ramverk.
Det framgår av regeringsformen att riksrevisorerna beslutar självständigt, med beaktande
av de bestämmelser som finns i lag, vad som ska granskas. Lag (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. innehåller bestämmelser om bl.a. granskningens omfattning och
inriktning. Det finns inga bestämmelser som avser enskilda granskningsinsatser.
Det vore, enligt Riksrevisionen, olämpligt att föra in en bestämmelse om ett sådant
uppdrag som utredningen föreslår. Riksrevisionen avstyrker därför förslaget om att
Riksrevisionen ska granska ramverket för gröna statsobligationer.

Verifiering av redovisningen om allokering av emissionslikviden
Utredningen föreslår att Riksrevisionen som oberoende myndighet skulle kunna verifiera
redovisningen om allokering av emissionslikviden.
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Det är enligt Riksrevisionen oklart vad som avses med verifiering. Riksrevisionens årliga
revision gör revisioner eller översiktliga granskningar. Vi reviderar årsredovisningar
vilket ger en högre säkerhet i uttalandet, jämfört med en översiktlig granskning som leder
till en lägre grad av säkerhet. Översiktlig granskning görs avseende delårsrapporter. Det
saknas dock i det ekonomiadministrativa regelverket normering för sådan redovisning av
allokering av emissionslikvider som föreslås. Vad gäller innehållet i Årsredovisningen för
staten styrs normeringen av denna av budgetlagen. Om tanken är att redovisning av
allokeringen ska göras i årsredovisningen för staten utan att det normeras tydligt i
budgetlagen hur redovisning ska göras, så är det att betrakta som annan information som
Riksrevisionen enbart läser utan att ta in i sitt uttalande. För att Riksrevisionen ska
kunna göra en revision eller översiktlig granskning av redovisningen av allokeringen
krävs tydlig normering i budgetlagen.
Riksrevisor Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Anna Brink
varit föredragande. Enhetschef Håkan Jönsson har deltagit i den slutliga handläggningen.
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