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Vetenskapsrådets årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Vetenskapsrådets (VR:s) årsredovisning, daterad 

2006-02-16. 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 styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-06-20 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Otydligheter avseende bemyndigande för anslaget för 
mångvetenskaplig demokratiforskning  
VR har under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning tilldelats 

ett forskningsanslag till vilket är kopplat en bemyndiganderam som ger VR 

rätt att besluta om bidrag för fem år i taget. Utöver detta forskningsanslag har 

VR genom justitiedepartementet tilldelats ett särskilt anslag för 

mångvetenskaplig demokratiforskning under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. 

Till skillnad från forskningsanslaget under utgiftsområde 16 finns det för det 

senare ingen bemyndiganderam i regleringsbrevet. Vid vår granskning av 

årsredovisningen avseende räkenskapsår 2005 framkom dock att VR, 

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, för detta anslag har 

beslutat om fleråriga bidrag för perioden 2006-2008 med totalt 11 250 tkr.  

 

För att en myndighet ska ha befogenhet att fatta beslut om bidrag som 

kommer att leda till utgifter senare än innevarande räkenskapsår krävs ett 

särskilt bemyndigande enligt anslagsförordningen 20 §. VR har, som nämnts 

ovan, inte tilldelats någon bemyndiganderam i regleringsbrevet för detta 

anslag. 
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VR har, efter att Riksrevisionen avslutat granskningen av årsredovisningen, 

lämnat en skriftlig begäran till Justitiedepartementet med kopia till 

Utbildnings- och kulturdepartementet om att regleringsbrevet för anslag 46:1 

ändras så att bemyndiganden för de av VR disponerade medlen anges. 

 

Revisionsdirektör Anita Nilsson har beslutat i detta ärende. Revisor Emma 

Eriksson har varit föredragande.  

 

 

 

 

Anita Nilsson    Emma Eriksson 
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Justitiedepartementet 

Utbildnings- och kulturdepartementet 
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