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Löpande granskning 2010
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) granskat bl.a. rutiner
för uppföljning av forskningsprojekt.
Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa
Formas uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.
Riksrevisionen önskar information senast 2011-02-28 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Bristande ekonomisk uppföljning av lämnade
forskningsbidrag
Formas har utarbetat generella villkor för bidrag till forskning. Av dessa
framgår det att bidragsmottagaren ska lämna en ekonomisk slutredovisning
när projektet har avslutats. Redovisningen ska visa beviljade medel, saldo
och kostnader, fördelade på de kostnadsslag mot vilka Formas begärt att få en
ekonomisk redovisning.
Tidigare begärde Formas att bidragsmottagaren skulle specificera utgifterna
på olika kostnadsslag i slutrapporten. Formas uppföljningsrutin är numera att
endast begära en uppgift från bidragsmottagaren om bidraget är förbrukat
eller inte och om eventuell återbetalning av bidraget är aktuell. Det görs inga
kontroller av att det är behörig person som skrivit under den ekonomiska
redovisningen. Formas gör inte heller kontroller för att säkerställa att inte
projekten är dubbelfinansierade exempelvis genom att stämma av beviljade
projekt med andra finansiärer.
Av bidragsvillkoren framgår det att Formas förbehåller sig rätten att i
efterhand granska de ekonomiska redovisningarna med tillhörande bokföring
för de erhållna forskningsbidragen. Enligt uppgift utför Formas inga egna
granskningar då de anser att risken för brister i användningen av bidrag är
liten eftersom stödmottagarna utgörs av universitet och högskolor som i sin
tur revideras av Riksrevisionen.
Riksrevisionens bedömning är att Formas uppföljning av de ekonomiska
redovisningarna av lämnade bidrag inte är tillräcklig. Riksrevisionen har även
noterat att Formas saknar en samlad dokumenterad beskrivning av rutinerna
för uppföljning av forskningsbidrag.
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I bidragssystemet Fraps framgår för varje bidragsärende beviljat bidrag och
hur mycket som ska ha betalats ut. Det sker ingen återredovisning från
Agresso till Fraps om att bidragen verkligen har betalats ut vilket kan
innebära att Fraps inte innehåller korrekt information om vad som faktiskt
betalats ut till stödmottagarna.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Formas utvecklar den ekonomiska
uppföljningsrutinen genom att förbättra och utöka kontrollerna av utbetalda
bidragsmedel. Formas bör också införa efterhandskontroller i enlighet med de
generella villkoren för att stickprovsvis säkerställa kvaliteten i de
ekonomiska slutredovisningarna.
Formas bör fastställa en samlad skriftlig rutinbeskrivning för hur
uppföljningen ska utföras. Det bör av denna framgå vilka kontroller som ska
göras och hur de ska dokumenteras.
Vidare rekommenderar Riksrevisionen att Formas överväger någon form av
återredovisning i Fraps för att säkerställa att beslutade bidrag också har
utbetalats.

Ansvarig revisor Anne Bryne har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Anne-Marie Hugmark har varit föredragande.

Anne Bryne

Anne-Marie Hugmark
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