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Migrationsverkets årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Migrationsverkets årsredovisning, daterad 200402-13. 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 2004-05-03 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Invändning mot årsredovisning 2003
Fördelning av kostnader mellan verksamhetsgrenarna
prövning av ansökan och mottagandeverksamhet
Asylprocessens inledande fas (initialprocessen) omfattar både prövning av
ansökan och mottagande av asylsökande och bedrivs främst vid
Migrationsverkets transitenheter. Enligt uppgift från Migrationsverket uppgår
de totala kostnaderna för asylprocessens inledande fas till ca 355 mnkr.
Enligt Migrationsverkets uppgifter har endast en mindre del, ca 10 mnkr
redovisats på verksamhetsgrenen prövning av ansökan.
Skriftligt förvaltningsbeslut om fördelning av kostnader mellan verksamhetsgrenarna prövning av ansökan och mottagandeverksamhet har inte uppvisats.
Några skriftliga principer eller riktlinjer för fördelningen finns inte heller.
Vid granskning av flera transitenheter, bl.a. Stockholm har det framkommit
att ett stort antal personer arbetar med prövning av ansökan. Utöver
beslutsfattare arbetar även assistenter, handläggare och chefer med prövning
av ansökan. Migrationsverket har endast redovisat del av beslutsfattarnas lön
(inkl avgifter m.m.) på verksamhetsgrenen prövning av ansökan. All lön (inkl
avgifter m.m.) för övriga personalgrupper och resterande löner för beslutsfattarna har redovisats på verksamhetsgrenen mottagandeverksamhet.
Migrationsverket har inte visat dokumentation som styrker att den gjorda
fördelningen är rättvisande.
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Riksrevisionen rekommenderar Migrationsverkets ledning att i skriftliga
beslut fastställa hur fördelning av kostnader mellan verksamhetsgrenarna ska
ske. Utfallet av kostnadsfördelningen bör löpande följas, analyseras samt
mätas mot fastställd fördelning för att säkerställa en rättvisande fördelning
mellan verksamhetsgrenarna.

Intern styrning och kontroll
Komplettering av årsredovisningen
Migrationsverket har efter att årsredovisningen inlämnats till regeringen
skickat in en av styrelsen beslutad komplettering avseende anslagsredovisningen. Anledningen var att beloppen för disponibelt belopp och
utgifter för anslagspost 12:2, mottagande av asylsökande var felaktigt
återgivna i inlämnad årsredovisning.
Migrationsverket är ansvarigt för att årsredovisningen är rättvisande. Det
inträffade visar att den interna kontrollen inte fungerat tillfredsställande vid
upprättandet av årsredovisningen.
Riksrevisionen rekommenderar Migrationsverket att fastställa vilka
aktiviteter som ska ingå i rutinen för framtagande av årsredovisningen för att
uppnå god informationskvalitet.

Avtal om datorleasing
Migrationsverket införskaffar datorutrustning i enlighet med STAKO-avtalet.
Den införskaffade utrustningen finansieras via ett avtal om datorleasing som
tecknades under 2000, med en ändring senare under året; ”Avtalet upphör
utan uppsägning att gälla 2002-04-05. Parterna kan, genom tilläggsavtal,
förlänga avtalet om högst 12 månader”. Någon skriftlig förlängning av
avtalet har inte visats. Enligt uppgift har en muntlig förlängning gjorts per
2002-04-05. Detta har dock inte dokumenterats. Migrationsverket har trots att
avtalet löpt ut, fortsatt avropa på avtalet under 2003.
Migrationsverket uppger att arbetet med att ta fram kravspecifikation
/upphandlingsunderlag för ny upphandling av datorleasing påbörjats.
Migrationsverket har inte kunnat visa att avtalet förlängts per 2002-04-05.
Sedan i vart fall 2003-04-05 har något gällande avtal inte funnits. Detta
indikerar att den interna styrningen och kontrollen inte fungerat avseende
avtalshanteringen.
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Riksrevisionen rekommenderar Migrationsverket att förstärka den interna
styrningen och kontrollen avseende avtalshantering, för att säkerställa att
giltiga avtal finns. Avtalsförlängningar bör ske skriftligen. Migrationsverket
bör omgående upphandla datorleasing alternativt avropa statliga ramavtal.
Biträdande revisionschef Christina Fröderberg har beslutat i detta ärende.
Revisionsledare Annika C. Karlsson har varit föredragande. Revisionschef
Yvonne Palm har deltagit i den slutliga handläggningen.

Christina Fröderberg

Annika C. Karlsson

Kopia för kännedom:
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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