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Fiskeriverkets årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Fiskeriverkets (FV:s) årsredovisning, daterad 

2006-02-21. 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 2006-05-31 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Utestående åtaganden 
Av årsredovisning framgår att FV har beslutat om framtida åtaganden för 

åren 2006, 2007 och 2008 om 112 624 tkr. Dessa avser anslagen 43:9 

Strukturstöd till fisket m m och 43:10 Från EG-budgeten finansierade 

strukturstöd till fisket och inkluderas inte i de utgående överföringsbeloppen 

för år 2005.  
 

För att en myndighet ska få fatta beslut om bidrag som kommer att leda till 

utgifter senare än innevarande räkenskapsår krävs ett särskilt bemyndigande 

från regeringen. Med särskilt bemyndigande avses enligt ESV:s allmänna råd 

till 20§ i anslagsförordningen (1996:1189) ”befogenhet för myndigheten att 

göra åtaganden som medför framtida utgifter som skall täckas med ett anslag 

som myndigheten ännu inte tilldelats.” Riksrevisionen har informerats om att 

FV under november/december månad kontaktat handläggare vid 

jordbruksdepartementet i frågan. Någon officiell skrivelse har inte tillsänts 

regeringen. Regeringen har inte ändrat i regleringsbrev för år 2005. 

Riksrevisionen anser att FV, genom att besluta om framtida bidrags-

utbetalningar utan något särskilt bemyndigande, har överskridit sina 

befogenheter.  
 

Riksrevisionen rekommenderar att FV tillskriver regeringen och begär ett 

särskilt bemyndigande i enlighet med 20§ anslagsförordningen. 

Internrevision 
FV omfattas av förordning om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. 

(1995:686). Tidigare internrevisor har tjänstgjort på heltid. Revisionsplanen 

har omfattat perioden april – mars. FVs internrevisor slutade under mars 

månad 2005 och tillträdde en annan tjänst inom FV. Under våren påbörjades 

rekryteringen av en ny internrevisor. Processen drog ut på tiden och en ny 

internrevisor tillträdde först i december 2005. Den nya internrevisorn  

tjänstgör 50% vid FV och resterande tid vid en annan myndighet. 
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FVs styrelse beslutade per 8:e december om revisionsplan för år 2005. Planen 

omfattar tiden 12 december 2005 – 31 mars 2006 och innebär att 55 dagar 

avser arbete vid FV. FV har inte haft någon intern revision under perioden 1 

april – 12 december 2005. I praktiken innebär detta att FV haft intern revision 

motsvarande 25% av en heltidstjänst under perioden april 2005 till mars 

2006. FV har inte kunnat visa någon dokumentation som styrker en ändring i 

styrelsens riskbedömningen av FVs verksamhet.  

Riksrevisionen rekommenderar att FV dokumenterar motiv till en väsentligt 

ändrad omfattning av intern revision vid myndigheten.  

Rutiner för hantering av projekt 
Riksrevisionen har tidigare granskat FVs rutiner för hantering av projekt. FV 

har inte genomfört åtgärder i tillräcklig omfattning. 

Riksrevisionens granskning visar att FV fortfarande inte fastställt rutiner som 

säkerställer en enhetlig och kvalitetssäkrad hantering. FV har inte definierat 

vilka avstämningar och uppföljningar som bör göras. Ledningens möjligheter 

till uppföljning blir därmed begränsade och risk finns att åtgärder inte vidtas 

om verksamhet inte bedrivs i enlighet med ledningens intentioner.  

Tillämpade avgifter inom FVs avgiftsfinansierade verksamheter ska enligt  

5§ i avgiftsförordningen (1992:191) beräknas så att full kostnadstäckning 

uppnås. Detta innebär att avgifter ska sättas så att intäkter på några års sikt 

täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader. 

Vid genomgång  konstaterar vi att projekt inom avgiftsfinansierad 

verksamhet inte visar över- eller underskott i någon nämnvärd omfattning. 

Riksrevisionen har inte fått någon generell förklaring till detta.  

Riksrevisionen konstaterar att omföringar har gjorts mellan projekt och att 

projekt även har finansierats med andra medel än avgifter, vilket försvårar en 

bedömning av om kravet på full kostnadstäckning uppnås.  

Riksrevisionen rekommenderar att FV utvecklar och fastställer rutiner för 

projektverksamhet som säkerställer en tillfredsställande hantering. FVs 

avgiftsfinansierade verksamheter bör tydligare skiljas från övrig verksamhet. 

 

Revisionsdirektör Joakim Gustafsson har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Mariette Hagenfjärd har varit föredragande.  

 

 

Joakim Gustafsson   Mariette Hagenfjärd 
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