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 Internationella programkontoret för 

utbildningsområdet 

Box 22007 

104 22  STOCKHOLM 

Internationella programkontoret för 

utbildningsområdets årsredovisning 2002 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Internationella programkontoret för 

utbildningsområdets (IPK) 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. Efter avslutad revision 

vill RRV dock fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

 

RRV önskar svar senast 2003-04-25 med anledning av våra iakttagelser i 

denna rapport. RRV lämnar även en revisionspromemoria till IPK med 

iakttagelser av mindre art. 

 

Ekonomiadministrativ styrning och kontroll 

RRV har under ett flertal år i revisionsrapporter och revisionspromemorior 

till IPK påtalat brister avseende intern kontroll i projekt- och 

ekonomistyrning. Vissa åtgärder har också vidtagits av IPK. uUnder år 

2002. har  eExempelvishar tillsättandet av en administrativ chef inneburit en 

förstärkning av ekonomiadministrationen. Ett flertal äldre differenser som 

RRV bl.a. tidigare påtalat i sin avrapportering, har också utretts under året. 

RRV ser positivt på dessa åtgärder. 

 

I samband med utredandet av differenser, har IPK anlitat en extern konsult 

för utredning av en äldre differens mellan ”avräkning med statsverket” och 

”behållning räntekonto” på 4,8 mnkr. I denna utredning uppmärksammades 

att det förelåg icke oväsentliga brister avseende 1998 års räkenskapsmaterial 

bl.a. saknades bokföringsunderlag.  

 

Vi vill uppmärksamma att; enligt Riksarkivets gallringsföreskrifter 5§ är 

huvudregeln att myndigheter är skyldiga att bevara sin 

räkenskapsinformation i 10 år efter utgången av det räkenskapsår som 

handlingen avser.  
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IPK är ålagda att utforma sin organisation och rutiner så att en tillförlitlig 

redovisning främjas. För att uppnå detta krävs att erforderliga 

kontrollfunktioner finns inbyggda i system och arbetsrutiner. Arbetet med 

att dokumentera ekonomiadministrativa rutiner har i vissa delar påbörjats 

under året. Enligt RRV:s bedömning är det viktigt att detta arbete också i sin 

helhet kan genomföras under innevarande år.  

 

RRV rekommenderar således Internationella programkontoret för 

utbildningsområdet att prioritera arbetet med att dokumentera sina rutiner i 

form av en ekonomihandbok och fortsätta utveckla sin intern kontroll. 

  

Revisionschef Staffan Nyström har beslutat i detta ärende. 

Avdelningsdirektör Maria Nilsson har varit föredragande.  

  

 

 

 

Staffan Nyström  Maria Nilsson 
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