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Högskoleverkets årsredovisning 2004 
Riksrevisionen har granskat Högskoleverkets (HSV:s) årsredovisning, 

daterad 2005-02-16. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och 

underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt 

om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2005-04-29 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Utestående åtaganden 
Rådet för högre utbildning hos Högskoleverket har beslutat om framtida 

bidragsutbetalningar för perioden 2005-2007. Per den 31/12 2004 uppgick 

dessa till 32 mnkr, vilket motsvarar ca 35 % av HSV:s förväntade anslag för 

Rådet för högre utbildning för åren 2005-2007 enligt HSV:s budgetunderlag. 
 

För att en myndighet ska få fatta beslut om bidrag som kommer att leda till 

utgifter senare än innevarande räkenskapsår krävs ett särskilt bemyndigande. 

Med särskilt bemyndigande avses enligt ESV:s allmänna råd till 20 §  i 

Anslagsförordningen (1996:1189) ”befogenhet för myndigheten att göra 

åtaganden som medför framtida utgifter som skall täckas med ett anslag som 

myndigheten ännu inte tilldelats.” Riksrevisionen har informerats om att 

HSV i tidigare budgetunderlag har hemställt om att tilldelas ett 

bemyndigande men att de inte erhållit något svar från departementet. 

Riksrevisionen anser att HSV har överträtt sina befogenheter genom att 

besluta om framtida bidragsutbetalningar utan något särskilt bemyndigande 

enligt 20 §. 

 

En myndighet som tilldelats ett bemyndigande enligt Anslagsförordningen 

20 § skall, enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag (FÅB) 6 kap, i anslagsredovisningen bl.a. lämna uppgift om 

”framtida utgifter till följd av åtaganden med stöd av bemyndigandet”. 

Eftersom HSV inte har något bemyndigande finns inget krav på redovisning 

enligt nämnda paragraf. Riksrevisionen bedömer dock att utestående 

åtaganden utgör sådan väsentlig information som med stöd av FÅB 2 kap 4 § 

borde funnits med i årsredovisningen. Riksrevisionen anser att utelämnandet 

av informationen leder till att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild, 

och därmed inte ger ett rättvisande beslutsunderlag för regeringen. 
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Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar HSV att kontakta departementet med begäran 

om ett särskilt bemyndigande enligt Anslagsförordningen 20 §.  

 

 

 

Revisionschef Karin Holmerin har beslutat i detta ärende. Revisor Emma 

Eriksson har varit föredragande.  

 

 

Karin Holmerin    Emma Eriksson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Utbildnings- och kulturdepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen 
 
 


