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Vetenskapsrådets årsredovisning 2014  

Riksrevisionen har granskat Vetenskapsrådets (VR) årsredovisning, daterad 2015-02-16. Syftet har 

varit att bedöma: 

 årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,  

 den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella 

ställning, 

 resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, 

 ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och 

inkomster. 

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrning och kontroll som bedömts vara relevant för 

revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår förståelse av den interna 

kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka en åsikt om effektiviteten i 

myndighetens interna styrning och kontroll.  De punkter som framgår i revisionsrapporten är 

sådana iakttagelser som vi har identifierat under revisionen och som bedömts vara tillräckligt 

viktiga att rapportera till ledningen. 

Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-30 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Sammanfattning 

Myndigheten har ingått åtaganden utöver tilldelad ram för beställningsbemyndiganden om 55 292 

tkr avseende anslag UO 16 3:2 ap Avgifter till internationella organisationer. Avgifterna erläggs i 

utländsk valuta och de utestående åtagandena är beroende av valutakursutvecklingen. Värdering 

har gjorts till balansdagens kurs vilket har medfört att de utestående åtagandena har ökat. 

Myndigheten kommenterar överskridandet av bemyndiganderamen på sid 128 i årsredovisningen. 
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Överskridande av tilldelad ram för beställningsbemyndigande 
Anslag Avgifter till internationella organisationer 

 

Enligt ESV:s allmänna råd till Anslagsförordningen 17§ bör ett åtagande i utländsk valuta värderas 

till balansdagens kurs.  Vetenskapsrådet har värderat de utestående åtagandena knutna till anslag 

UO 16 3:2 ap Avgifter till internationella organisationer enligt rådet.  Tilldelad bemyndiganderam 

för anslaget uppgår till 1 533 000 tkr, utestående åtaganden 2014-12-31 uppgår till 1 588 292 tkr 

värderade till balansdagskurs. Bemyndiganderamen har därmed överskridits med 55 292 tkr. Hur 

stora de utestående åtagandena blir är beroende av valutakursen vid bokslutstillfället och kan 

därmed variera stort mellan åren. 

Anslaget UO 16 3:2 ap Avgifter till internationella organisationer, till vilket bemyndiganderamen 

är knuten, uppgår till 260 061 tkr. Anslaget infördes 2011 och har sedan dess uppgått till samma 

belopp då det utges i bestämt nominellt belopp och därmed inte ingår i de årliga omräkningarna. 

Till anslaget finns en anslagskredit. Anslagskrediten uppgick i början av 2014 till 13 003 tkr, nytt 

regeringsbeslut fattades i november om utökad anslagskredit till 14 239 tkr, krediten har utnyttjats 

fullt ut sånär som på 8 tkr. I och med höjning av anslagskrediten undveks ett anslagsöverskridande 

2014.  

Avgifterna betalas i utländsk valuta vilket gör att beloppen kan variera stort mellan åren beroende 

på valutakurs vid betalningstillfället. Anslaget uppgår däremot till samma årliga fasta belopp enligt 

beskrivning ovan vilket medför risk för anslagsöverskridande. 

Valutafluktuationer medför därmed risk för såväl anslagsöverskridande som överskridande av 

bemyndiganderam. 

Anslaget finansierar avgifter till utländska forskningsorganisationer enligt avtal som regering eller 

riksdag ingått. I regleringsbrevet anges sex namngivna organisationer som anslaget får användas 

för att betala avgifter till. Vetenskapsrådet har inte egen beslutanderätt över till vilka utländska 

organisationer avgifter ska betalas och inte heller möjlighet att säga upp medlemskap i 

organisationerna.  

Konsekvensen av ovanstående är att VR har begränsat handlingsutrymme för att påverka 

medlemsavgifternas storlek, VR kan inte själva säga upp medlemskapen och har därmed små 

möjligheter att minska risken för anslags- respektive bemyndigandeöverskridande.  

Vi bedömer att risken för såväl anslags- som bemyndigandeöverskridande är stor även för 

kommande år. 
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Vetenskapsrådet i dialog med regeringen verkar för att få en 

lösning kring hur beställningsbemyndiganden för den här typen av mycket långsiktiga 

internationella åtaganden ska hanteras. Åtaganden har ingåtts av regeringen men anslagsposten 

disponeras av myndigheten och myndigheten har små möjligheter att påverka utfallet.  

Vidare rekommenderas Vetenskapsrådet att överväga att ansöka hos Riksgäldskontoret om att 

valutasäkra betalningar i utländska valutor. 

 

 

 

Ansvarig revisor Annette Frykberg har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Maria Salomonsson 

har varit föredragande. 

 

 

 

Annette Frykberg   Maria Salomonsson  

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Utbildningsdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


