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Konstnärsnämndens delårsrapport 2003
Riksrevisionen har översiktligt granskat Konstnärsnämndens (KN)
delårsrapport, daterad 2003-08-14, för perioden den 1 januari - 30 juni
2003. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen
framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven
enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Riksrevisionen vill efter granskningen av delårsrapporten och
avlämnandet av revisorsintyg fästa styrelsens uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar svar senast 2003-10-03 om vilka åtgärder KN
vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Anslaget Uo 17 28:20 ap 6 Bidrag till konstnärer
inom områdena musik samt scen och film
I föreskrifterna till 11 § Anslagsförordningen anges att ”Om inte
regeringen beslutar annat skall myndigheten som en indragning av anslag
föra bort ett belopp motsvarande den del av ett anslagssparande enligt
årsredovisningen för föregående år som överstiger tre procent av det
årets tilldelade anslag minskat med dispositionsrätt som fördelats till
annan myndighet. Indragningen skall göras per den 30 juni året efter det
år då anslagssparande översteg tre procent.”
Vid vår granskning av delårsrapporten framkom att KN hade ett
anslagssparande år 2002 som översteg tre procent för ovannämnda
anslag. Något regeringsbeslut om att KN får behålla anslagssparandet
finns inte. KN har i anslagsredovisningen inte redovisat någon indragning
för denna anslagspost. KN hade dessutom inte observerat att en
indragning för ifrågavarande anslag borde ha skett.
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I allmänna rådet till ovannämnd paragraf anges att myndigheten bör
betala det bortförda beloppet så snart som möjligt efter den 30 juni.
Vid tiden för vår granskning av KN:s delårsrapport, den 18 augusti, hade
myndigheten ännu inte betalat in detta belopp.

Rekommendation
Eftersom ovannämnda fel tyder på brister i den interna kontrollen
rekommenderar vi KN att förbättra rutinerna för kontroll av indragningar
av anslag. Vi rekommenderar att KN redovisar indragningen och att
beloppet inbetalas snarast. KN bör också införa kontroller för att
säkerställa att gällande regelverk efterföljs.

Avdelningsdirektör Stina Nilsson Kristiansson har beslutat i detta
ärende. Avdelningsdirektör Elias Stephan har varit föredragande.
Revisionschef Tomas Janhed har deltagit i den slutliga
handläggningen.

Stina Nilsson Kristiansson

Elias Stephan
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