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Statens kulturråds delårsrapport 2008
Riksrevisionen har översiktligt granskat Statens kulturråds (KUR:s)
delårsrapport, daterad 2008-08-29, för perioden den 1 januari - 30 juni 2008.
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 har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. Invändningen i revisorsintyget
har följande formulering:
Statens kulturråds delårsrapport har inlämnats för sent. Den inkom till
regeringen 2008-09-03 vilket innebär att förseningen uppgår till 19 dagar
och därmed bedöms som väsentlig.
Vidare har Riksrevisionen lämnat följande upplysning:
Från Statens kulturråd har även lämnats en felaktigt beslutad delårsrapport
daterad 2008-08-14 med beteckning GD 2008:394, Dnr KUR 2008/3802.
Riksrevisionens granskning har inte omfattat detta dokument.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-10-10 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Felaktigt beslutad delårsrapport
I samband med att delårsrapporten daterad 2008-08-14 (GD 2008:394) inkom
till Riksrevisionen konstaterades att myndigheten i enlighet med KUR:s
arbetsordning daterad 2008-01-09 (S 2008:1) delegerat beslutet och
undertecknandet avseende delårsrapport till myndighetens generaldirektör.
Av arbetsordningen framgår även att åtgärder med anledning av
revisionsrapporter och revisionsberättelse har delegerats till GD.
Beslut av delårsrapport samt åtgärder med anledning av revisionsrapporter
och revisionsberättelse är beslut som enligt pkt 5, 4 §
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Myndighetsförordningen (2007:515) är ärenden av principiell karaktär eller
större betydelse. Vidare ska delårsrapporten enligt 1 § 8 kap FÅB skrivas
under av myndighetens ledning.
Delårsrapporten innehöll ej heller någon intygandemening i enlighet med
ESV:s föreskrifter till 1 § 8 kap. Förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag (FÅB).
KUR inkom med en ny delårsrapport till regeringen 2008-09-03. Denna var
beslutad 2008-08-29 (S 2008:25) och undertecknad av myndighetens
styrelse. Delårsrapporten innehöll intygandemening enligt FÅB 1 § 8 kap.
Konsekvensen av ovanstående blev att den korrekt beslutade och
underskrivna delårsrapporten inkom till regeringen med en väsentlig
försening uppgående till 19 dagar.
Statens kulturråd rekommenderas att förändra sin arbetsordning så att det av
denna framgår att delårsrapport och åtgärder med anledning av
Riksrevisionens rapporter ska beslutas av myndighetens styrelse.
Ansvarig revisor Per Flodman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Iréne Lindström har varit föredragande.

Per Flodman

Iréne Lindström
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