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Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2002
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Rådets för Europeiska socialfonden
i Sverige (ESF-rådet) årsredovisning, beslutad 2003-02-14, 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 har avgivit revisionsberättelse utan invändning, men vill fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
RRV önskar svar senast 2003-06-13 om vilka åtgärder ESF-rådet har vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.
Redovisning av utbetalda medel m m
Enligt återrapporteringskrav i regleringsbrevet skall ESF-rådet redovisa takten i utbetalningarna från anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m. m. för
perioden 2000-2006.
I tabell 6 i resultatredovisningen redovisar myndigheten utbetalt ESF-stöd
t o m 2002-12-31. I det underlag till tabellen vi erhållit från ESF-rådet anges
att de totala siffror över utbetalningar som Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)
redovisar ofta överstiger de som finns lagrade i ESF-rådets datasystem. Vidare uppges att utbetalningar avseende insatsområde tekniskt stöd inte fanns
tillgängliga vid detta tillfälle. EFS-rådet har inte redovisat AMS:s siffror
p g a att man inte kunnat fördela dem på rätt åtgärd.
I tabell 6 redovisas att totalt utbetalt t o m år 2002 uppgår till 1.945.102 tkr.
Totala utbetalningar enligt Arbetsmarknadsverkets (AMV) årsredovisningar
för åren 2000-2002 uppgår till 2.135.669 tkr, dvs. överstiger de av ESFrådet i tabell 6 angivna utbetalningarna med 190.567 tkr.
Förhållandet att redovisade belopp inte överensstämmer med verkligt utbetalade har inte angetts och kommenterats i resultatredovisningen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
651 80 Karlstad
Regementsgatan 17
054-10 38 00
054-10 38 49

REVISIONSRAPPORT

2 (2)

Datum

RRV dnr

2003-05-14

30-2002-0390

ESF-rådet bör redovisa verkligt utbetalda belopp för att ge en mer korrekt
bild av hur mycket som har utbetalts från anslaget. Kan fördelning på åtgärd
inte göras bör det ofördelade beloppet särredovisas och kommenteras.
ESF-rådet har informerat RRV om att det är generellt svårt att följa betalningsströmmarna beroende på att fullständig utdata från AMS inte alltid kan
tas in i ESF-rådets projektredovisningssystem, VM3, samt att denna fråga
kommer att tas upp med AMS. RRV anser det angeläget att detta görs snarast så att VM3 alltid innehåller korrekt information om de utbetalningar
som AMS har gjort.
Avdelningsdirektör Ove Lundberg har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör Karin Andersson har varit föredragande. Revisionschef Anders
Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen.
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