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Statens jordbruksverks årsredovisning 2012 

Riksrevisionen har granskat Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) 

årsredovisning, daterad 2013-02-19. Syftet har varit att bedöma om 

årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av 

revisionsberättelse fästa myndighetens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2013-06-30 om hur arbetet fortgår för 

att inte komma i liknande situation framöver. 

 

Överskridande av bemyndiganderamar  

Tilldelad bemyndiganderam uppgår totalt till 6 814 500 tkr och utestående 

åtaganden uppgår till 7 610 099 tkr. Överskridande har gjorts på anslagsposterna: 

1:21.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 med 587 043 tkr och 1:22.7 

Landsbygdsprogram 2007-2013 (EU-finansierad del) med 269 681 tkr.  

 

När hemställan om utökade bemyndiganderamar beräknades under juni månad 

2012, räknade Jordbruksverket med en högre utbetalningstakt under hösten än vad 

som blev fallet. Jordbruksverket fick ökade bemyndiganden för dessa två 

anslagsposter med 697 500 tkr. Enligt Jordbruksverket är huvudorsaken till 

överskridandet av bemyndiganderamarna den lägre utbetalningstakten. 

  

Det utgående anslagssparandet på anslagsposterna 1:21.9 och 1.22.7 uppgår till 

1 376 214 tkr och det totala överskridandet av bemyndiganderamen uppgår till 

856 724 tkr. Jordbruksverket har enligt uppgift informerat 

Landsbygdsdepartementet om överskridandet av bemyndiganderamarna i mitten 

av januari 2013 och diskuterat om det är möjligt att ändra regelverket kring årliga 

bemyndiganderamar som gäller fleråriga program. 

 

Myndigheten lämnar en klar och tydlig redovisning på vad som inträffat i sin 

årsredovisning.  

Rekommendation 
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Riksrevisionen rekommenderar att Jordbruksverket har en fortsatt dialog med 

Landsbygdsdepartementet om bemyndiganderamar som är anpassade till fleråriga 

program.  

Riksrevisionen rekommenderar även att Jordbruksverket utvecklar system för att 

göra bättre prognoser då det gäller utbetalning av stöd och att arbetet med att 

minska handläggningstiden vid utbetalning av stöd fortsätter.  

 

 

Ansvarig revisor Per Redemo har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Börje 

Nieroth har varit föredragande. 

 

 

 

Per Redemo   Börje Nieroth 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Landsbygdsdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


