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Talboks- och punktskriftsbibliotekets
årsredovisning 2004
Riksrevisionen har granskat Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB:s)
årsredovisning, daterad 2005-02-18. 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 2005-04-22 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Anslagsredovisningen
Redovisning mot anslag
TPB disponerar anslagsposten Uo 15 ap 25:06, bidrag till vissa
studiesociala ändamål. Anslaget ska användas för att förse synskadade
och andra läshandikappade högskolestuderande med studielitteratur.
Till anslaget finns kopplat ett bemyndigande att beställa produktion av
studielitteratur.
TPB redovisar på anslagsposten 25:06 ett utgående överföringsbelopp i
anslagsredovisningen på minus 986 tkr. Det innebär att anslagskrediten
på 842 tkr har överskridits med 144 tkr.
Enligt kraven i anslagsförordningen 15§ ska en myndighet , som
bedömer att det föreligger risk för att beviljad anslagskredit kommer
att visa sig otillräcklig, snarast informera regeringen om detta och
föreslå nödvändiga åtgärder. Granskningen har visat att så inte har
skett när TPB i slutet av år 2004 upptäckte att ett överskridande skulle
inträffa.
Redovisning mot bemyndiganden
För det bemyndigande som finns kopplat till anslagsposten 25:06 har
regeringen i regleringsbrev tilldelat TPB en bemyndiganderam på
4.000 tkr för bidrag till vissa studiesociala ändamål. Enligt
anslagsförordningen 20§ ska redovisning ske mot det tilldelade
bemyndigandebeloppet.
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Enligt TPB:s redovisning mot bemyndigande framgår att utestående
åtagandet för 2004 för anslagsposten 25:06 uppgår till 4.328 tkr. Det
innebär att ett överskridande har skett av bemyndiganderamen med
328 tkr.
Granskningen har även i detta fall visat att regeringen inte
informerades om detta faktum när TPB i slutet av år 2004 insåg att ett
överskridande av bemyndiganderamen var oundviklig på grund av den
stora tillströmningen av studenter som var berättigade till anpassad
studielitteratur.
Detta har resulterat i att de belopp regeringen har beslutat om för
anslagsposten 25:06 har överskridits både vad gäller utgifter på
anslagsposten och nivån på bemyndigandeåtagandena.
Enligt lagen om likabehandling av studenter på högskolan (2001:1286)
är TPB skyldig att tillgodose högskolestudenter med särskilda behov
anpassad studielitteratur. Det är därför antalet studenter som är helt
avgörande för hur stora leveranser av studielitteratur som TPB måste
beställa från leverantörerna. Detta krav på likabehandling av studenter
på högskolan innebär i detta fall att TPB inte kunde neka studenterna
sådan studielitteratur, vilket ledde till de överskridanden som
uppkommit på anslagsposten och på bemyndiganderamen. Att TPB har
begränsade möjligheter att påverka utfallet på anslaget samt att
överskridandet uppgår till lågt belopp är motivet till att Riksrevisionen
inte lämnar en revisionsberättelse med invändning.
Rekommendationer
TPB bör stärka den interna styrningen och kontrollen av utgifterna på
anslagsposten 25:06 och utfallet mot bemyndiganderamen för
anslagsposten. Vid befarade överskridanden ska förhållandet snarast
skriftligen rapporteras till regeringen. Härvid ska TPB ange orsakerna
till varför ett överskridande uppkommer, samt föreslå åtgärder för att
avhjälpa situationen. Regeringen kan då besluta vilka åtgärder TPB ska
vidta.
Revisionsdirektör Per Flodman har beslutat i detta ärende. Revisor Christina
Nordenstam har varit föredragande.

Per Flodman

Christina Nordenstam
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