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Revisionsberättelse för Statens skolverk
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Statens skolverks (Skolverkets)
årsredovisning beslutad 2003-02-21, underliggande redovisning och ledningens förvaltning för räkenskapsåret 2002.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
författningsenligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av verksamheten i årsredovisningen.
Det är RRV:s ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och
särskilda regeringsbeslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen
har planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma
huruvida årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett
ett urval av väsentliga transaktioner och förvaltningsbeslut.
Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande.
RRV har följande invändning:
Den interna styrningen och kontrollen avseende Skolverkets anslag har inte
fungerat på ett tillfredsställande sätt under år 2002. Bristerna består av att
anslagsmedel inte har utbetalats i enlighet med regeringens beslut, samt att
Skolverket inte har säkerställt att disponibla medel har tillförts räntekontot
hos Riksgäldskontoret (RGK). Vidare har omfördelning av utgifter mellan
olika anslag skett med väsentliga belopp i ett sent skede under året. Ett finansiellt villkor har också överskridits. Bristerna har bl.a. fått till följd att
Skolverket har ett för högt saldo på räntekontot hos RGK.
Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om
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årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för
myndigheten.
Avdelningsdirektör Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Avdelningsdirektör Rolf Karlsson har varit föredragande. Revisionschef Anders
Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen.
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