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Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2002
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Brottsoffermyndighetens (BrOM)
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 önskar svar senast 2003-04-24 om vilka åtgärder BrOM vidtagit eller
kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.
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Upphandling

Brottsoffermyndigheten har tidigare erhållit påpekande om bristande
upphandlingsrutiner, senast i rapport 30-2001-0480. Årets granskning visar
att myndigheten åter har brustit i efterlevnad av Lagen (1992:1528) om
Offentlig Upphandling (LOU).
Under år 2002 har Brottsoffermyndigheten upphandlat reklambyråtjänster.
Vid granskning av upphandlingsprocessen framgår att BrOM brustit i regel
efterlevnad.
Enligt LOU skall den upphandlande enheten dokumentera skälen för sina
beslut och vad som i övrigt förekommit av betydelse vid
upphandlingsförfarandet. BrOM har i förfrågningsunderlaget rangordnat de
kriterier de bedömt som viktigast. Myndigheten har dock inte i det
arkiverade anbudsprotokollet angivit relationen mellan de kriterier som
angivits. Vidare framgår inte kriterierna för att erhålla ett visst betyg.
Anbudsprotokollet anger endast poängutfall per kriterium för respektive
anbudsgivare. Verbalt dokumenterat skäl till val har inte företetts oss vid
granskning. BrOM har enbart mycket översiktligt definierat de kriterier som
angivits i förfrågningsunderlaget. Underlaget utgörs utav
minnesanteckningar och hänvisning saknas till dessa i anbudsprotokollet.
Samtliga dokument som utgör en del i ett ärende skall arkiveras och
diarieföras. Dessa bör även vara daterade och undertecknade.
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Enligt anbudsförfrågan framgår att anbudets värde uppgår till ca 400 tkr och
under året har tjänster köpts för ca 1 mnkr av den konsult som BrOM slöt
avtal med. Kostnadsutvecklingen under de senaste åren har visat att
reklambyråtjänsterna överstigit de 400 tkr som anges i anbudsunderlaget.
Detta tyder på att BrOM inte på ett rimligt sätt uppskattat anbudets värde.

Vidare framgår att BrOM inte har upphandlat tryckeritjänster och
konsulttjänster. Kostnader för tryckeritjänster utgör en stor del av
myndighetens driftskostnader, ca 1 mnkr. Köp av tryckeritjänst görs idag av
endast en leverantör.
Under året har myndigheten anordnat en större konferens och i samband
med detta har de anlitat en konsult som stöd. Kostnaden för
konsulttjänsterna översteg BrOM:s fastställda värde för direktupphandlingar
(fyra basbelopp). Budgeten för konferensen visar att kostnaden skulle
överstiga det fastställda värdet. Konsulttjänsten borde ha upphandlats genom
förenklad upphandling och inte som direktupphandling.

Revisionschef Curt Öberg har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör
Aleksandra Popovic har varit föredragande.
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