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Statens va-nämnd årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Statens va-nämnds (fortsättningsvis omnämnd
Va-nämnden) årsredovisning, daterad 2004-02-17. 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 med invändning och vill fästa
nämndens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar svar senast 2004-04-21 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Anslagsöverskridande
Va-nämnden har överträtt sina befogenheter genom att överskrida
anslagskrediten avseende anslag 31:10, Statens va-nämnd. Granskningen har
visat på brister i budgeteringen och den löpande budgetuppföljningen av detta
anslag. Med anledning av detta lämnar Riksrevisionen invändning i
revisionsberättelsen för 2003.
Va-nämndens befogenheter regleras bland annat av 11 §
Anslagsförordningen (1996:1189) där det framgår att en myndighet får
disponera av regeringen tilldelat anslag och av 14 § samma förordning där
det framgår att en myndighet har en rätt att överskrida tilldelat anslag genom
en av regeringen beslutad anslagskredit. Va-nämnden har för budgetåret 2003
beviljats en anslagskredit på 150 tkr.
Riksrevisionen har under 2003 noterat att Va-nämnden fått tillkommande
fakturor, främst avseende premier för pensioner hos SPV, som myndigheten
inte hade budgeterat för. Med anledning av detta har ekonomin varit
ansträngd och Va-nämnden hemställde hos regeringen om tilläggsanslag. I
december 2003 beviljades Va-nämnden tilläggsanslag enligt regeringsbeslut
M2003/3589/A. Trots att Va-nämnden beviljats tilläggsanslag är det slutliga
utfallet i den fastställda årsredovisningen ett utgående överföringsbelopp på 477 tkr, vilket innebär att anslagskrediten har överskridits med 327 tkr.
Riksrevisionen konstaterar att Va-nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder
för att undvika ett anslagsöverskridande.
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Rekommendation
Vi rekommenderar Va-nämnden att arbeta fram fungerande rutiner för
budgetering och budgetuppföljning för att på detta sätt undvika framtida
överskridanden.
Revisionsledare Maria Östman har beslutat i detta ärende. Revisor Jonas
Källman har varit föredragande. Revisionsdirektör Staffan Nyström har
deltagit i den slutliga handläggningen.

Maria Östman

Jonas Källman

Kopia för kännedom:
Miljödepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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