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Svenska Institutets årsredovisning 2013
Riksrevisionen har granskat Svenska Institutets (SI) årsredovisning, daterad 2014-02-20, inklusive
en till regeringen insänd komplettering, daterad 2014-03-13, avseende redovisning av
beställningsbemyndiganden. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation avseende
överskridna bemyndiganderamar för två anslagsposter och vill fästa SI:s uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2014-04-25 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Överskridna bemyndiganderamar
SI har i regleringsbrevet för 2013 tilldelats bemyndiganderamar på sju olika anslagsposter på totalt
92 500 tkr. Som framgår av årsredovisningen, inklusive den till regeringen insända
kompletteringen daterad 2014-03-13, redovisas otillåtna överskridanden av bemyndiganderamarna
för två anslagsposter.

Anslag UO5:1:11 ap 2.4 (Östersjösamarbete)
SI har enligt regleringsbrevet en bemyndiganderam på anslagsposten som uppgår till 33 500 tkr. I
årsredovisningen som SI inlämnade till regeringen 2014-02-20 redovisades utestående åtaganden
på 39 671 tkr, d.v.s. bemyndiganderamen hade överskridits med 6 171 tkr.
Riksrevisionens granskning visar att SI för bidragsformen Tematiska Partnerskap även har fattat
framtida bidragbeslut på totalt 13 500 tkr som inte var upptagna som ekonomiska åtaganden i
årsredovisningen. Orsaken till att de utestående åtagandena inte var upptagna som bemyndiganden
var att SI hade lagt in villkor i bidragsbesluten om att beviljade medel endast ska utbetalas under
förutsättning att riksdag och regering anvisar erforderliga anslag och bemyndiganden i
statsbudgeten för ändamålet. SI valde, utan att utreda de redovisningsmässiga aspekterna av
villkorade bidragsbeslut, att inte ta upp dem som ekonomiska åtaganden i
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bemyndiganderedovisningen. Riksrevisionens bedömning och Ekonomistyrningsverkets prövning
av regelverket visar att denna typ av villkor inte undantar statens ansvar och att ekonomiska
åtaganden även bör redovisas för villkorade bidragsbeslut.
Riksrevisionens granskning visar dessutom att SI inte har redovisat ytterligare åtaganden på totalt
537 tkr i årsredovisningen. Totalt utestående åtaganden på anslagsposten uppgår därmed till
53 708 tkr per 2013-12-31, vilket innebär att bemyndiganderamen för anslagsposten har
överskridits med 20 208 tkr.

Anslag UO7:1:1 ap. 11.3 (Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare)
SI har enligt regleringsbrevet en bemyndiganderam på anslagsposten som uppgår till 4 000 tkr. I
årsredovisningen som inlämnades till regeringen 2014-02-20 redovisades utestående åtaganden på
2 146 tkr.
Efter att Riksrevisionen uppmärksammat brister i redovisningen av utestående åtaganden på anslag
UO5:1:11 ap 2.4 (Östersjösamarbete), gick SI även igenom övriga avtal och beslut för att
säkerställa att det inte fanns ytterligare åtaganden som borde redovisas i årsredovisningen 2013. SI
uppmärksammade då ytterligare tre avtal med ekonomiska åtaganden vilka inte var med i
bemyndiganderedovisningen. De framtida ekonomiska åtagandena för de tre avtalen uppgår till
2 745 tkr. Totalt utestående åtaganden på anslagsposten uppgår därmed till 4 891 tkr per 2013-1231, vilket innebär att bemyndiganderamen för anslagsposten har överskridits med 891 tkr.

Bedömning
SI har efter att felen uppdagades valt att lämna in en komplettering till årsredovisningen där
samtliga ekonomiska åtaganden finns redovisade. SI:s årsredovisning inkl. den till regeringen
insända kompletteringen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av utestående åtaganden
per 2013-12-31.
Sammantaget visar ovanstående brister att den interna styrningen och kontrollen vid SI:s hantering
av bemyndiganden inte har fungerat tillfredsställande under året. Planering och uppföljning av
beslut och utbetalningar på anslagsposterna har varit otillräcklig och har inneburit att myndigheten
har överskridit sina beloppsmässiga befogenheter avseende rätten att ingå ekonomiska åtaganden.
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar SI att vidta åtgärder för att säkerställa att framtida ekonomiska
åtaganden beslutas inom de ramar som beviljas av regeringen. Rutiner för planering, uppföljning
och prognos bör stärkas. Om SI bedömer att utrymmet i gällande bemyndiganderamar inte är
tillräckligt för att kunna bevilja framtida åtaganden i önskad omfattning rekommenderas SI att
kontakta regeringen och ansöka om utökade ramar.

Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Marie Pettersson
har varit föredragande.

Stefan Andersson

Kopia för kännedom:
Regeringen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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