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Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap årsredovisning 2008
Riksrevisionen har granskat Forskningsrådets för arbetsliv och
socialvetenskap (FAS) årsredovisning, daterad 2009-02-16. Syftet har varit
att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig
och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer
tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse utan invändning men vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2009-06-16 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Överskridande av bemyndiganderam
FAS har för anslag 09 26:2 ap.1 en bemyndiganderam om 583 000 tkr.
Bemyndiganderedovisningen i årsredovisningen för 2008 visar att utestående
åtaganden uppgår till 589 521 tkr. Myndigheten har därmed ett
bemyndigandeöverskridande om 6 521 tkr. För anslag 14 24:1 ap. 4 har FAS
en bemyndiganderam om 63 000 tkr. Enligt bemyndiganderedovisningen
uppgår utestående åtaganden till 63 066 tkr, vilket innebär att FAS har ett
bemyndigandeöverskridande om 66 tkr.
Av FAS:s yttrande (Dnr 2008-3094) över Riksrevisionens
revisionspromemoria (Dnr 32-2007-0595) avseende granskning av
myndighetens årsredovisning 2007 framgår att myndigheten använder sig av
en bemyndigandeprognos för att undvika att man beslutar om åtaganden som
innebär att bemyndiganderamarna överskrids.
FAS har vid tillämpningen av bemyndigandeprognosen redan i juni 2008
kommit fram till att bemyndiganderamen för anslag 14 24:1 ap. 4 var
otillräcklig. FAS har därför i skrivelse 08-06-11 informerat regeringen om att
beräkningar visar att FAS kommer att ha utestående åtaganden efter 2008 om
ca 63 000 tkr och påpekar att bemyndiganderamen därför måste motsvara
detta belopp. Regeringen fattade 09-01-15 beslut om bemyndiganderam
enligt FAS:s skrivelse. FAS:s utfall blev emellertid att man överskred
bemyndiganderamen med 66 tkr.
Regeringen sänkte bemyndiganderamen för anslag 09 26:2 ap.1 med samma
belopp som man höjde det för anslag 14 24:1 ap. 4. Detta fick till följd att
bemyndiganderamen för anslag 09 26:2 ap.1 överskreds med 6 521 tkr i 2008
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års bemyndiganderedovisning. Bemyndiganderamen om 583 000 tkr har av
FAS bedömts vara tillräcklig.
Riksrevisionen rekommenderar FAS att förbättra rutinerna för beräkning av
gjorda åtaganden.
Ansvarig revisor Bertil Forsslundh har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Hanna Johansson har varit föredragande.

Bertil Forsslundh

Hanna Johansson

Kopia för kännedom:
Regeringen

2[2]

