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Statens skolverks delårsrapport för perioden 
januari – juni 2003 

Riksrevisionen har översiktligt granskat Statens skolverks (Skolverkets)  
delårsrapport, daterad 2003-08-12, för perioden den 1 januari - 30 juni 
2003. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen 
framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven 
enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 

Riksrevisionen har avgivit  revisionsberättelse med invändning och vill 
fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående förhållanden. Invänd-
ningen i revisionsberättelsen har följande formulering: 

”Skolverkets anslagsredovisning är inte upprättad enligt regeringens be-
slut. Vidare har Skolverket betalat 92 mnkr till statens checkräkning avse-
ende anslag som i konsekvens med regeringens beslut U2003/1997/DK 
istället skulle ha betalats till Myndigheten för skolutveckling.” 

Riksrevisionen önskar svar senast 2003-10-17 om vilka åtgärder Skolverket  
vidtagit eller kommer att vidta med anledning av iakttagelserna i denna 
rapport. 

Utbetalning till Myndigheten för skolutveckling är inte fullgjord 

Regeringen har beslutat1 att anslagssparandet vid utgången av 2002 på 
anslaget 25:2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg  anslagspost 7 
Fördelas efter beslut av regeringen under budgetåret 2003 ska föras till 
två olika anslagsposter under samma anslag. Anslaget byter budgetåret 
2003 beteckning till 25:3. Det totala anslagssparandet var enligt Reger-
ingskansliet (Utbildningsdepartementet) 96 462 tkr.  

En mindre del (1 157 tkr) ska föras till anslaget 25:3  anslagspost 5 Till re-
geringskansliets disposition. Detta avser medel där Regeringskansliet ge-
nom regeringsbeslut tilldelats dispositionsrätten.  

                                                      
1 U2002/4735/Dk, daterat 2003-02-27  
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Resterande anslagssparande (95 305 tkr) ska föras till anslagspost 4 För-
delas efter beslut av regeringen. Anslagspost 4 disponeras av Skolverket. 

Regeringen har senare beslutat2 om indragning av 3 338 tkr av de 95 305 
tkr som utgjorde anslagssparande vid utgången av år 2002. Samtidigt be-
slöts att resterande belopp (91 967 tkr) ska föras till anslag 25:3 anslags-
post 6 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m., vilken dispone-
ras av MSU. 

I korthet och i praktiken innebär ovanstående regeringsbeslut att Skolver-
ket av sitt anslagssparande på 95,3 mnkr skall redovisa en indragning på 
3,3 mnkr och betala in samma belopp till statsverkets checkräkning. Res-
terande 92,0 mnkr borde ha utbetalats till MSU.  

Hanteringen av dessa anslagsmedel har varit ett problem för Skolverket 
under året. Ärendet har därför hunnit få en historik av diskussioner, be-
slut och åtgärder. Vi väljer att inte återge historiebeskrivningen i denna 
rapport. Vi konstaterar enbart att resultatet hittills är att Skolverket istället  
2003-04-17 betalat in hela beloppet på 95,3 mnkr till statsverkets check-
räkning.  

Vi kan också konstatera att effekten av detta är att MSU inte har erhållit 
den likviditet som regeringen beslutat skulle tillfalla myndigheten. 

Brister i anslagsredovisningen 

I Skolverkets anslagsredovisning redovisas endast som ingående överfö-
ringsbelopp den del som motsvarar indragningen om 3,3 mnkr som Skol-
verket har gjort.  

I Skolverkets anslagsredovisning borde 95,3 mnkr ha redovisats som in-
gående överföringsbelopp och de 92,0 mnkr som enligt regeringen skall 
föras3 från anslag 25:3 anslagspost 4 till MSU som en minskning av årets 
tilldelning enligt regleringsbrev. Uppdelningen på beslut i regleringsbrev 
och andra regeringsbeslut  kan göras i not4.  

Nettoredovisningen av det ingående överföringsbeloppet har fått till effekt 
att läsaren inte får en korrekt bild av hur det ingående överföringsbelop-
pet hanterats under år 2003.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar att Skolverket samråder med Regeringskansliet, Eko-
nomistyrningsverket (ESV) och MSU om hur nuvarande situation ska lö-

                                                      
2 Regeringsbeslut nr 10 (U2003/1997/DK), daterat 2003-05-15 

3 Regeringsbeslut nr 10 (U2003/1997/DK), daterat 2003-05-15 

4 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) bilaga 3:1 
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sas, så att motsvarande problem inte kvarstår i årsredovisningen för år 
2003.  

 

 

Avdelningsdirektör Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Avdel-
ningsdirektör Rolf Karlsson har varit föredragande. Revisionschef Anders 
Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Marie Örtengren    Rolf Karlsson 

 

 
Kopia för kännedom: 

Utbildningsdepartementet  

Finansdepartementet/budgetavdelningen  

 

 


