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Högskoleverkets delårsrapport 2003 

Riksrevisionen har översiktligt granskat Högskoleverkets (HSV) 

delårsrapport, daterad 2003-08-12, 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 HSV:s uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar svar senast 2003-10-06 med anledning av denna 

rapport. 

 

Anslagsredovisningen 

 

Anslagssparande 

 

Enligt 13 § Anslagsförordningen (1996:1189) (AF) får en myndighet 

disponera ett anslagssparande på ramanslag under två budgetår efter det att 

anslaget senast var uppfört på statsbudgeten. I 12 § AF definieras vad som 

är ett anslagssparande. Av 1§ 6 kap. Förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag framgår att en myndighet i 

anslagsredovisningen ska redovisa utfallet på de anslag den disponerar. 

 

I anslagsredovisningen redovisas inte utfallet på de anslag HSV disponerar 

på ett korrekt sätt. Anslagsposten 26 på anslaget 16 25:72, Särskilda utgifter 

inom universitet och högskolor m.m. redovisas inte i anslagsredovisningen 

trots att posten uppvisar ett utgående anslagssparande på 1 500 tkr i 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2002. Inte heller anslagsposten 5.4 på 

anslaget 9 18:1, Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. redovisas i 
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anslagsredovisningen trots att posten uppvisar ett utgående anslagssparande 

på 230 tkr i årsredovisningen för räkenskapsåret 2002. Vi har också noterat 

att det som redovisats i statsredovisningssystemet (Hermes) inte heller 

överensstämmer med utfallet på de anslag HSV disponerar. 

 

Indragning av dispositionsrätt 

 

Regeringen har beslutat om indragning av 1 381 tkr på det ingående 

anslagssparandet för anslagsposten 2 på anslaget 16 25:75, Högskoleverket. 

På grund av ett fel vid bokföringen av detta uppvisar utgifterna på anslaget i 

anslagsredovisningen 1 381 tkr mer än vad som avräknats anslaget. 

 

Rekommendation 

 

Vi rekommenderar att HSV förbättrar sina rutiner avseende 

anslagsredovisningen för att säkerställa en fullständig och korrekt 

redovisning av de anslag HSV disponerar. Vi rekommenderar vidare att 

HSV uppmärksammar eventuella differenser mellan anslagsredovisningen 

och redovisningen i Hermes och vidtar lämpliga åtgärder. 

 

 

Avdelningsdirektör Karin Hendelberg har beslutat i detta ärende. 

Avdelningsdirektör Magnus Nehard har varit föredragande. 

Revisionschef Staffan Nyström har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

 

Karin Hendelberg    Magnus Nehard 
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