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Statens Jordbruksverks årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Statens Jordbruksverks (SJV:s) årsredovisning, 

beslutad 2006-02-17. 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 utan invändning men vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2006-06-12  med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Överskridande av anslagsposter samt 
bemyndiganderam 
Som framgår av årsredovisningen har SJV år 2005, i strid med §11 

Anslagsförordningen (1996:1189) överskridit anslagsposten 44:2.2, Leader+ 

med 6,6 mnkr. Anslagstilldelningen för posten uppgick år 2005 till 50 mnkr 

enligt regleringsbrevet. Någon anslagskredit var inte beviljad i 

regleringsbrevet. 

Enligt §15 Anslagsförordningen skall en myndighet, om det finns risk att 

tilldelat anslagsbelopp inklusive eventuell anslagskredit är otillräckligt, 

snarast meddela detta till regeringen. Myndigheten skall enligt föreskrifterna 

samt ESV:s allmänna råd till §15, löpande följa upp och prognostisera 

anslagsutfallet, även för enskilda anslagsposter. 

Jordbruksverket har under 2005 iakttagit, och skriftligen meddelat till 

regeringen behov av ökad tilldelning på anslaget 44:2, Från EG-budgeten 

finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, vilket också 

erhållits. För den enskilda anslagsposten 44:2.2 har dock ingen skriftlig 

begäran om ytterligare tilldelning gjorts.  

Därutöver har även anslaget 42.3 Djurhälsovård, anslagspost 2 överskridits 

med 40 tkr. Inte heller avseende denna anslagspost har någon skriftlig 

begäran om utökad anslagstilldelning tillställts regeringen under året. 

SJV har vidare, i strid med §20 Anslagsförordningen, överskridit tilldelad 

bemyndiganderam för anslagsposten 44:2.2, Leader + med 4,7 mnkr. SJV har 

i skrivelse  till jordbruksdepartementet (daterad 2005-08-11) begärt utökad 

bemyndiganderam för anslagsposten. En utökad bemyndiganderam från 89 

mnkr till 129,7 mnkr har erhållits. SJV har dock under 2005 fortsatt att fatta 
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beslut om bidragsrekvisitioner utöver det belopp som ryms inom även den 

utökade ramen.  

 

Rekommendation 

SJV bör förbättra sina prognos- och uppföljningsrutiner genom förstärkt 

uppföljning av beslutade åtaganden liksom tagna utbetalningsbeslut för 

respektive anslagspost. Informationen till, och inom berörda sakenheter, om 

vikten av att hålla sig till de ramar som fastställts av regering och riksdag bör 

förbättras. I det fall myndigheten befarar att tilldelade anslag eller 

bemyndiganderamar ej är tillräckliga, bör detta framställas skriftligen till 

regeringen.  

 

Revisionsledare Frank Lantz har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Martin Wärnbring har varit föredragande.  

 

 

 

Frank Lantz    Martin Wärnbring 
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