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Revisionsberättelse för Konsumentverket 
Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad  

2007-02-21, för räkenskapsåret 2006. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och 

författningsenligt. I ansvaret ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig 

återrapportering av verksamheten i årsredovisningen. 

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndig-

hetens årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om års-

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räken-

skaperna 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.  

Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis för nedanstående uttalande. 

Riksrevisionen lämnar följande invändningar: 

Avyttring av tidningen Råd & Rön 

Konsumentverket har genom avtal, undertecknat den 16 mars 2006, överlåtit 

tidningen Råd & Rön till ett av Sveriges konsumentråd helägt nybildat 

bolag. 

Av Konsumentverkets årsredovisning s.36 framgår att riksdag och regering 

på olika sätt agerat i frågan om avyttring av tidningen Råd & Rön. Bland 

annat hänvisas till propositionen ”Trygga konsumenter som handlar 

hållbart” (2005/06:105). I denna proposition, beslutad den 16 mars 2006, 

konstaterade regeringen att ”Sveriges Konsumentråd kommer att ta över 

tidningen Råd & Rön från Konsumentverket fr.o.m. maj 2006. Det kommer 

att stärka organisationens möjligheter att bedriva opinionsbildande arbete. 

Att kunna erbjuda enskilda medlemmar en tidning ökar också organisa-

tionens möjligheter till ett bredare medlemsunderlag bland enskilda 

konsumenter. Regeringen ser positivt på denna utveckling.” 

Riksrevisionen konstaterar att även om regeringen enligt propositionen ställt 

sig positiv till överlåtelsen av tidningen Råd & Rön togs inget regerings-

beslut i frågan. Regeringens uttalande och information i bl.a. propositionen 

kan inte likställas med ett regeringsbeslut. 

Riksrevisionen har inte identifierat något regelverk, regleringsbrev eller 

liknande där det framgår att Konsumentverket inte får avyttra Råd & Rön. 

Det finns emellertid skäl som talar för att Konsumentverket borde ha 
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inhämtat ett regeringsbeslut före avyttring. Råd & Rön är en omfattande 

verksamhet. Omsättningen för verksamheten budgeterades 2006 till 22,9 

mnkr. Dessutom har, som framgår ovan, regering och riksdag på olika sätt 

engagerat sig i frågan om Råd & Rön, dock utan att regeringen har fattat 

beslut. Det hade därför varit lämpligt att Konsumentverket inhämtat 

regeringsbeslut före avyttring. 

När en myndighet avyttrar statens lösa egendom är förordning (1996:1191) 

om överlåtelse av statens lösa egendom tillämplig. Enligt 6§ får försäljning 

ske ”om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit 

obrukbar”. Enligt 7§ ska försäljning ”genomföras affärsmässigt”. 

Konsumentverkets avyttring av tidningen Råd & Rön har inte skett 

affärsmässigt. Dels har Konsumentverket inte undersökt om det fanns fler 

köpare, dels har Konsumentverket inte gjort någon marknadsmässig 

värdering av varumärke. Detta strider mot kravet om affärsmässighet i 7§ i 

förordning (1996:1191). 

Brister i den interna styrningen och kontrollen av betalningsflödena 

Det har under 2006 funnits brister i den interna styrningen och kontrollen av 

Konsumentverkets betalningsflöden.  

Bristerna har bl.a. fått till följd att myndighetens räntekonto uppvisar ett för 

högt saldo. Felet som uppkom före 1999 uppgår enligt Konsumentverkets 

utredning till ca 14,2 mnkr, varav ca 6 mnkr avser ränta. Felets omfattning 

konstaterades i slutet av 2005 och Konsumentverket har inte korrigerat 

detta. Konsumentverket har agerat i frågan genom att skriva till regeringen 

och Ekonomistyrningsverket i slutet av 2006. Konsumentverket borde ha 

agerat tidigare efter genomförd utredning och korrigerat felet genom 

betalning från myndighetens räntekonto till statsverkets checkräkning.  

Bristerna avser även sen information till regeringen. Konsumentverket har 

ett underskott på posten Balanserad kapitalförändring som beror på en 

prenumerationsskuld från 1993/94 som myndigheten inte fått täckning för. 

Underskottet uppgår enligt Konsumentverkets utredning till ca 18 mnkr, 

varav ca 7,6 mnkr avser ränta. För att täcka underskottet krävs ett 

regeringsbeslut. Efter genomförd utredning, då bl.a. omfattningen av 

underskottet konstaterades, avvaktade Konsumentverket ett år innan 

skrivelse skickades till regeringen. Skrivelse borde ha skickats tidigare. 

Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om 

myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga 

beslut för myndigheten. 

Riksrevisionen bedömer i övrigt att årsredovisningen i allt väsentligt är 

rättvisande.  

Ansvarig revisor Anna Lagerkvist har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Karin Brattfjord har varit föredragande. Revisionschef Gina 

Funnemark har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Anna Lagerkvist  Karin Brattfjord 
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