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Revisionsberättelse för Statens skolverk 

 

Riksrevisionen har granskat Statens skolverks (Skolverkets) årsredovisning, beslutad 

2004-02-11, för räkenskapsåret 2003. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och författnings-

enligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av verksamheten i 

årsredovisningen. 

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens 

årsredovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är 

tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer 

tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

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. 

 

Riksrevisionen har följande invändning:  

 

Skolverket har i strid med anslagsförordning (1996:1189) avräknat anslaget, 16:25:1 ap 

1, med utbetalningar för pensionspremier med 3,3 mkr mer än vad som Statens pensions-

verk angett som preliminär premie. Utgående överföringsbeslopp på anslaget har 

därigenom redovisats med ett för lågt belopp om 3,3 mkr. 

 

Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. 
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Riksrevisionen vill lämna följande upplysning: 

 

Som framgår av Skolverkets årsredovisning (not 31) har regeringen ändrat 

utbetalningstidpunkt för anslaget 16:25:16 Ramanslag, Statligt stöd för utbildning av 

vuxna. Ändringen innebär minskad anslagsbelastning med 415 mkr. Den ändrade 

principen avser endast räkenskapsåret 2003. 

  

Biträdande revisionschef Stefan Gollbo har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör 

Annika Alexandersson har varit föredragande. Revisionschef Karin Holmerin har deltagit 

i den slutliga handläggningen. 

 

 

Stefan Gollbo    Annika Alexandersson 

 

 

 

För kännedom: 

Statens Skolverk 

Finansdepartementet/budgetavdelningen 

 
 

 


