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Årsredovisning för Statens beredning för 
medicinsk utvärdering 2005 
Riksrevisionen har granskat Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU:s) årsredovisning, daterad 2006-02-10. 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 vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-05-11 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Utbetalning av arvode till styrelsens ordförande 
Statens beredning för medicinsk utvärdering är en myndighet som leds av en 

styrelse med fullt ansvar. Regeringen utser en av ledamöterna till ordförande 

för en bestämd tid samt beslutar om dennes ersättning. Av SBU:s instruktion 

framgår även att det vid myndigheten skall finnas ett kansli som leds av en 

direktör.  

Enligt beslut av regeringen skall nuvarande ordförande i styrelsen för SBU 

ersättas med 50 000 kronor per år. Då myndigheten och styrelseordföranden 

varit överens om att denne utför arbete utöver det egentliga styrelsearbetet 

har direktören för SBU beslutat att ersätta styrelseordförande med ytterligare 

25 000 kronor per halvår, dvs. sammanlagt utbetalas 100 000 kronor per år.   

I förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser anges 

att regeringen särskilt beslutar om ersättningen till styrelsens ordförande. I 

detta fall har SBU:s direktör fattat beslut om ytterligare arvode. Dessutom är 

det inte klarlagt av regeringen eller myndighetens styrelse att de 

tillkommande arbetsuppgifterna är att betrakta som uppgifter utöver normalt 

förekommande uppgifter för en styrelseordförande. Lämpligheten i detta 

förfarande kan ifrågasättas då myndigheten genom beslutet inte har tillämpat 

den konstruktion som regeringen lagt fast.  

Utöver regelöverträdelsen anser Riksrevisionen att det är olämpligt att 

styrelseordföranden har två roller, ordförande och konsult. Detta kan bidra till 

att förtroendeskada uppstår i allmänhetens ögon.  
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Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar att Statens beredning för medicinsk 

utvärdering fortsättningsvis inte betalar ut något extra arvode till styrelsens 

ordförande, då detta ska beslutas av regeringen. 

 

Revisionsdirektör Göran Selander har beslutat i detta ärende. Revisor Jenny 

Söderström har varit föredragande.  

 

 

 

 

Göran Selander    Jenny Söderström 
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Socialdepartementet  

 
 
 


