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Regionala etikprövningsnämndens i Lund
årsredovisning 2004
Riksrevisionen har granskat Regionala etikprövningsnämndens i Lund
årsredovisning, daterad 2005-02-17. 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
nämndledningens uppmärksamhet på nedanstående punkter.
Riksrevisionen önskar information senast 2005-04-29 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Gemensam årsredovisning
De regionala etikprövningsnämnderna är från och med den 1 januari 2004
sex nya myndigheter. I regleringsbrevet för budgetåret 2004 har nämnderna
följande undantag från EA-bestämmelserna:
”Myndigheterna skall, med undantag av 1 kap 3 § förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag, upprätta och till regeringen lämna
gemensam årsredovisning och gemensamt budgetunderlag.”
De regionala etikprövningsnämnderna har var och en inkommit till
regeringen/Utbildningsdepartementet med årsredovisningar med likartat
innehåll och struktur för räkenskapsåret 2004. Årsredovisningarna är
avlämnade samtidigt av Kammarkollegiet och diarieförda på departementet
som ”Årsredovisningar för de regionala etikprövningsnämnderna”.
Riksrevisionen har funnit att det är oklart vad som avses med undantaget i
regleringsbrevet att ”till regeringen lämna gemensam årsredovisning”. Hur
gemensam årsredovisning skall upprättas för olika myndigheter finns inte
heller reglerat i de ekonomiadministrativa bestämmelserna.
Riksrevisionen rekommenderar att Regionala etikprövningsnämnden i Lund
tillsammans med övriga regionala etikprövningsnämnder, under budgetåret
2005 utreder vad som avses med gemensam årsredovisning. De regionala
etikprövningsnämnderna bör tillskriva regeringen och begära ett klargörande
i frågan.
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Etikprövningsnämnderna bör även tillskriva Ekonomistyrningsverket för
besked om hur gemensam årsredovisning upprättas med nuvarande
bestämmelser eller om ytterligare undantag från gällande bestämmelser
krävs.

Beslutsprotokoll
Regionala etikprövningsnämndens i Lund årsredovisning är daterad den 17
februari 2005. Något protokoll eller liknande handling har inte upprättats när
årsredovisningen beslutades av nämndledningen.
Beslut om årsredovisningen och undertecknandet av årsredovisningen är
enligt gällande regelverk två skilda händelser. Detta framgår av förordning
om årsredovisning och budgetunderlag (2 kap. 8 § ). Av Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till denna förordning, framgår ”att en styrelses beslut
om årsredovisningen enligt instruktion eller annan författning och
styrelseledamöternas undertecknande av årsredovisningen är två skilda
händelser.” Enligt 8 § förordning (2003:616) med instruktion för regionala
etikprövningsnämnder, har nämndledningen bl.a. ansvar för verksamheten
och de uppgifter som anges i 13 § verksförordningen som avser beslut om
myndighetens årsredovisning. Av instruktionens 8 § framgår även att 31 §
verksförordningen om myndighetens beslut, skall tillämpas på en regional
nämnd. Här framgår att för varje beslut skall det finnas en handling som visar
dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som
har varit föredragande, vem som har varit med om den slutliga
handläggningen utan att delta i avgörandet.
Riksrevisionen har funnit att det behövs såväl ett beslut om årsredovisningen
enligt bestämmelserna i verksförordningen, som ett undertecknande av
årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordning om årsredovisning och
budgetunderlag.
Riksrevisionen rekommenderar Regionala etikprövningsnämnden i Lund att
vid kommande beslut av nämndledningen om nämndens årsredovisning,
upprätta en handling i enlighet med verksförordningen.
Revisionsdirektör Claes Backman har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Eva Maria Simma har varit föredragande.

Claes Backman

Eva Maria Simma
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