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Överlämnande av revisionsrapport för Stiftelsen
Riksbankens jubileumsfonds årsredovisning för
2016
Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet
m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds årsredovisning för 2016.
Härmed överlämnas bifogad revisionsrapport för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds
årsredovisning för 2016.
Enhetschef Maria Arvidsson har beslutat i detta ärende. Ansvarig revisor Anders
Herjevik har varit föredragande.

Maria Arvidsson

Anders Herjevik
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Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Revisionsrapport – Årsredovisning 2016
Riksrevisionen har granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning,
daterad 2017-02-23. Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• förvaltningsberättelsen är förenlig med övriga delar och stödjer en rättvisande bild,
samt om
• ledningen efterlevt tillämpliga föreskrifter inklusive risk för eventuell
ersättningsskyldighet för styrelse eller verkställande direktör
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i stiftelsens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med modifiering. Vi har lämnat ett
uttalande med reservation avseende styrelsens och verkställande direktörens efterlevnad
av de föreskrifter som är tillämpliga och vill fästa styrelsens uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2017-04-28 med anledning av våra iakttagelser
i denna rapport.

1 Överträdelse av stiftelseförordnande och lag vilket kan föranleda
ersättningsskyldighet för styrelse eller verkställande direktör
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är enligt 5 § stiftelseförordnandet förpliktad att
följa lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter
och organ (arvodeslagen). RJ har sedan ett antal år tillbaka beviljat några av dess
styrelseledamöter så kallat ordförande- och sakkunnighetsarvoden för deltagande i de
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beredningsgrupper som bereder ärenden åt styrelsen. Riksrevisionen bedömer att
organiseringen av beredningsgrupper inte är att anse som ett särskilt uppdrag skiljt från
styrelsens uppgift att bevilja forskningsmedel. Då arvodeslagen stipulerar att endast
procentuellt arvode av riksdagsledamotsarvodet, mötesarvode samt ersättning för
inkomstförlust kan utgå till styrelseledamot i RJ innebär de ovan nämnda arvodena som
vissa styrelseledamöter erhållit en överträdelse av arvodeslagen. Härigenom har RJ även
överträtt 5 § stiftelseförordnandet. Riksrevisionen har inte bedömt om utbetalade
sakkunighetsarvodena är skäliga eller rimliga, endast att de inte är i enlighet med
stiftelseförordnande och arvodeslag.
De överträdelser av arvodeslagen som beskrivs ovan kan, enligt Riksrevisionen, ha
medfört ekonomisk skada för RJ. Riksrevisionen bedömer därför att överträdelserna
sammantaget skulle kunna föranleda ersättningsskyldighet för styrelseledamot eller
verkställande direktör. Detta rapporterades föregående år också.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att RJ överväger lämpliga åtgärder samt slutför dessa för
att säkerställa efterlevnaden av stiftelseförordnande och gällande lagstiftning.

Anders Herjevik
Ansvarig revisor
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