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Svenska institutets årsredovisning 2002
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Svenska institutets (SI)
årsredovisning, beslutad 2003-02-19, och underliggande redovisning för
räkenskapsåret 2002. Syftet har varit att bedöma om redovisningen är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens
förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och
särskilda regeringsbeslut.
RRV önskar svar senast 2003-04-30 om vilka åtgärder SI vidtagit eller
kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.
Bemyndiganden
Regeringen har i 2002 års regleringsbrev för SI fastställt beloppsgränser, s.k.
bemyndiganderamar, som utgör de maximala finansiella åtaganden som
innebär utgifter kommande år, vilka SI är berättigade att ingå. Den totala
bemyndiganderamen för anslagsposten 9:1.2.1 Samarbete med Central- och
Östeuropa uppgår enligt regleringsbrevet till 20 000 tkr.
I årsredovisningens redovisning mot bemyndiganden framgår att SI gjort
åtaganden för perioden 2003-2004 som uppgår till totalt 28 186 tkr, dvs ett
belopp som överstiger den fastställda bemyndiganderamen.
Enligt 20 § Anslagsförordningen får en myndighet som tilldelats ett
bemyndigande att besluta om bidrag, endast utnyttja detta i enlighet med
gällande villkor och bestämmelser.
SI delar ut stipendier till lärare som bedriver svenskundervisning utomlands.
Stipendierna omfattar ett läsår i taget vilket innebär att det finns utestående
åtaganden vid årsskiftet avseende påföljande termin. Denna verksamhet
finansieras med ett annat anslag, 25:73.5 Svenskundervisning, till vilken
ingen bemyndiganderam finns. I budgetunderlaget för år 2002 ansökte SI om
bemyndiganderam för denna verksamhet. Av regleringsbrevet för år 2002
framgår att SI inte erhållit någon bemyndiganderam. Utestående åtagande
per 2002-12-31 uppgår enligt årsredovisningen till 3 471 tkr.
RRV anser mot denna bakgrund att SI överskridit sina befogenheter genom
att de åtaganden som gjorts överstiger de bemyndiganderamar som
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regeringen fastställt samt gjort åtaganden för nästföljande år för verksamhet
som inte tilldelats någon bemyndiganderam.
SI bör upprätta rutiner för intern kontroll för att kunna säkerställa att
utestående åtaganden inte överstiger tilldelad bemyndiganderam.
SI bör även ta förnyad kontakt med regeringen för att få klarhet i regeringens
inställning till huruvida SI skall tilldelas bemyndiganderamar för ytterligare
anslagsposter.
Revisionschef Curt Öberg har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör
Johan van Eijsbergen har varit föredragande.

Curt Öberg

Johan van Eijsbergen
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