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Medlingsinstitutets årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Medlingsinstitutets (MI:s) årsredovisning, 

daterad 2006-02-09. 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 2006-05-04 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Överskridande av anslag 
 

MI redovisar ett anslagsöverskridande om 46 tkr avseende sitt ramanslag 

23:8 ap. 1. 

 

Anslagsöverskridandet är föranlett av ökade utgifter under senare delen av 

året vilka enligt MI varit svåra att förutse.  

 

Enligt MI gjordes redan under våren 2005 en muntlig framställan till 

regeringen om att få disponera en anslagskredit. Motiveringen var att 

myndigheten har svårförutsägbara variationer i sina kostnader. Framställan 

avslogs muntligt. 

 

I samband med styrelsemöte den 9 december 2005 förutsågs inget 

anslagsöverskridande utan ett överskott på 450 tkr förväntades.  

 

Den 29 januari 2006 erfor MI att anslaget hade överskridits med 46 tkr. Då 

visade det sig att Kammarkollegiet, som sköter myndighetens redovisning, 

under mellandagarna hade genomfört en utbetalning, som MI hade räknat 

med skulle ske i januari 2006. 

 

Riksrevisionens bedömning är att MI brustit i sin uppföljning av 

anslagsutfallet. En löpande uppföljning och kommunikation med 

Kammarkollegiet hade gjort att anslagsöverskridandet kunnat upptäckas 

tidigare och en framställan till regeringen om tilldelande av anslagskredit 

hade kunnat göras. Det är också Riksrevisionens uppfattning att 
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framställningar till regeringen avseende förändringar i de finansiella 

restriktionerna bör ske skriftligen och inte muntligen. 

Riksrevisionen rekommenderar att MI upprättar rutiner för löpande 

uppföljning av anslagsutnyttjandet, som säkerställer att ett eventuellt 

anslagsöverskridande i god tid kommer myndigheten till kännedom. 

Riksrevisionen rekommenderar också att MI i högre grad än tidigare tar sina 

kontakter med regeringen skriftligt. 

 

Revisionsdirektör Per Flodman har beslutat i detta ärende. Revisor Erik 

Starrin har varit föredragande. 

 

 

Per Flodman    Erik Starrin 
 
 


