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Årsredovisning för Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering 2003 
Riksrevisionen har granskat Institutets för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

(IFAU:s) årsredovisning, daterad 2004-02-17. 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 har avgivit revisionsberättelse utan invändning men vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2004-04-23 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Styrelsen var inte beslutför den 17 mars  
 

Enligt 2 § förordning (1996:1426) med instruktion för IFAU finns vid 

myndigheten en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, institutets chef 

och högst åtta andra ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse en vice 

ordförande.  

Av instruktionen framgår också att 13 och 14 §§ verksförordningen 

(1995:1322) ska tillämpas. Detta innebär att styrelsen bl.a. ska fatta beslut om 

myndighetens årsredovisning och budgetunderlag. Vidare är innebörden att 

styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra 

ledamöterna är närvarande. Vice ordförande träder på sedvanligt sätt in i de 

fall ordföranden inte kan delta. 

På styrelsemötet den 17 mars 2004, när beslut om årsredovisning för år 2003 

och budgetunderlag för perioden 2005-2007 stod på dagordningen, deltog 

vare sig styrelsens ordförande eller vice ordförande. Vid mötet utsågs därför 

en ordförande av de övriga ledamöterna. Styrelsen var därmed inte beslutför 

på detta sammanträde. 

Hela styrelsen har däremot senare undertecknat årsredovisningen. 

Riksrevisionens bedömning är därför att styrelsen kan anses ha fattat ett 

senare beslut om årsredovisningen per capsulam.  

Eftersom budgetunderlaget, till skillnad mot årsredovisningen, inte 

undertecknas, blir konsekvensen att det budgetunderlag som har insänts till 

regeringen inte har beslutats i enlighet med verksförordningens krav.  
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Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar myndigheten att lämna ett budgetunderlag till 

regeringen i enlighet med förordning (2000:605) om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag kap. 9. Budgetunderlaget ska vara 

beslutat av styrelsen.  

Vidare rekommenderar vi att styrelsen fortsättningsvis noga prövar om 

styrelsen är beslutför när beslut ska fattas.  

 

Biträdande revisionschef Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Revisor 

Emma Eriksson har varit föredragande. Revisionschef Anders Hjertstrand har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Marie Örtengren    Emma Eriksson 
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Näringsdepartementet   

Finansdepartementet/budgetavdelningen  
 
 


