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IFAU:s årsredovisning 2009
Riksrevisionen har granskat Institutets för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU) årsredovisning, daterad 2010-02-22. Syftet har varit att bedöma om
redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna
rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och
särskilda beslut.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet
av revisionsberättelse fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2010-04-23 med anledning av
iakttagelserna i denna rapport.

Åtaganden utan bemyndigande
IFAU har under 2009 beslutat om åtaganden att utbetala bidrag 2010 utan
stöd i anslagsförordningen (1996:1189) eller i särskilt regeringsbeslut.
Enligt 20 § anslagsförordningen krävs regeringens bemyndigande för att få
göra åtaganden följande budgetår. IFAU disponerar anslagspost 3 IFAU –
Arbetsmiljö och lönsamhet, under anslag UO 14:2:1 Arbetsmiljöverket, för
förmedling av forskningsbidrag. För denna anslagspost har IFAU inget
bemyndigande från regeringen att besluta om bidrag som medför utgifter
under följande budgetår.
Av 20 a § anslagsförordningen framgår att en myndighet får besluta om
bidrag som medför utgifter under följande budgetår motsvarande tre procent
av ett tilldelat anslag, minskat med en eventuell indragning av anslagsbelopp.
Gjorda åtaganden får inte överstiga anslagssparandet vid årets slut. Åtaganden
över tre procent får ingås endast efter beslut av regeringen.
IFAU har beslutat om bidrag uppgående till 3 281 tkr som ska utbetalas 2010.
Det beslutade beloppet ryms inom anslagssparandet 2009 men motsvarar
36 procent av tilldelat anslag 2009, vilket innebär att stöd för åtagandet inte
finns i anslagsförordningen. Enligt regleringsbrev för 2010 får IFAU under
2010 disponera hela anslagssparandet på UO 14:2:1 anslagspost 3.
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Riksrevisionen rekommenderar IFAU att följa anslagsförordningen vid beslut
om förmedling av bidrag. Beslut om bidrag som medför utgifter under
följande budgetår får endast fattas om bemyndigande för detta finns enligt
20 § eller 20 a § anslagsförordningen.
Ansvarig revisor Karin Upplander Ekman har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Ulrika Meyer har varit föredragande.

Karin Upplander Ekman

Ulrika Meyer

Kopia för kännedom:
Regeringen
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