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Datainspektionens årsredovisning 2002
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Datainspektionens (DI)
årsredovisning, beslutad 2003-02-12, 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 i revisionsberättelsen lämnat följande invändning mot ledningens
förvaltning;
DI har överträtt sina befogenheter genom att överskrida anslagskrediten
avseende anslaget 1:46:3 Datainspektionen. DI har inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för att förhindra att anslagskrediten överskrids.
RRV önskar svar senast den 30 april 2003 om vilka åtgärder DI vidtagit
eller kommer att vidta med anledning av denna rapport.
Överskridande av anslag
DI har disponerat anslaget 1:46:3 Datainspektionen med 69 tkr utöver
tilldelade medel och beviljad anslagskredit. Datainspektionen har genom att
överskrida anslagskrediten överträtt sina befogenheter.
Av anslagsförordningens 15 § framgår att om en myndighet bedömer att det
finns risk för att ett tilldelat belopp inklusive anslagskredit kommer att visa
sig otillräckligt, skall myndigheten snarast informera regeringen om detta
och föreslå nödvändiga åtgärder.
Det innebär att det är väsentligt att det finns tillfredsställande rutiner för
styrning och uppföljning.
RRV anser att DI:s ekonomifunktion inte har haft erforderliga resurser för
att upprätthålla en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Detta har
medfört att DI inte ställt ut fakturor avseende den avgiftsbelagda
seminarieverksamheten för november och december. DI har därmed inte
erhållit intäkter motsvarande cirka 190 tkr under 2002.
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RRV anser att DI inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att
anslagskrediten överskrids.
Avdelningsdirektör Joakim Gustafsson har beslutat i detta ärende.
Avdelningsdirektör Johan van Eijsbergen har varit föredragande.
Revisionschef Curt Öberg har deltagit i den slutliga handläggningen.

Joakim Gustafsson

Kopia för kännedom:
Finansdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen

Johan van Eijsbergen

