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Europeiska Kommissionen 

Årlig översikt om revisioner och redovisningar 2010 -
struktur- och fiskeriåtgärder. 

Undertecknad utsedd av Ekonomistymingsverket (ESV) har enligt Sveriges regerings 
förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistymingsverket till "uppgift att utarbeta 
den årliga Översikten om tillgängliga revisioner och redovisningar som framgår av punkt 44 
i det interinstitutionella avtalet (2006/C 139/01), Enligt genomförandebestämmelser (EG 
2342/2002) till budgetförordning artikel 42a ska medlemsstaterna lämna rapportering om 
stmkturmedel och fiskerifonder per den 15 februari påföljande år som information avser. 

Uppgifterna í den årliga översikten lämnas enligt förslaget till rapport i Riktlinjer för den 
årliga sammanfattningen om strukturåtgärder och Europeiska fiskerifonden1. 

Den årliga översikten lämnas förutom en övergripande analys som är ett frivilligt utökat 
informationslämnade i förhållande till det interinstitutionella avtalet. Följaktligen 
underställs inte den årliga översikten revision2. 

Respektive behörig myndighet som har lämnat begärd information till ESV har beslutat i 
ärendet och ansvarar för innehållet. 

Avseende programperioden 2007-2013 redovisas programmens utgifter av attesterande 
myndighet till kommissionen via SFC2007. Information för de redovisade utgiftsbeloppen 
återfinns i de nationella finansiella kontrollinformationssystemen. 

Avseende programperioden 2000-2006 har deklarationer om avslutande av stödform med 
åtföljande rapporter inlämnats till kommissionen i mars 2010. 

ESV lämnar den årliga översikten över tillgängliga revisioner och redovisningar med 
bifogad rapport. 

I detta ärende har avdelningschef Ulrika Bergelv beslutat3. Î handläggningen har revisor 
Erik Starrin och revisor Marijana Carlsten medverkat samt varit föredragande. 

/(yipCffĆtc 
/'Marijana Carísten Erik Starrin 

1 Guidance Note COCOF 07/0063/09. 
2 Guidance Note COCOF 07/0063/09 2.6.3 Overaü Analysis, 2.9 Additional elements. 
з 
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Den årliga sammanfattningen omfattar räkenskapsåret 2010

1. Attesterade utgifter under år 2010

1.1 för planeringsperioden 2007-2013

Tabell 1.2.1 – 2000–2006 Utgifter som har attesterats (1) och deklarerats till kommissionen år 2010 för struktur fonder (icke kumulativa, i )

Operativt program
Summa utgifter

Gemenskapen Andra offentliga utgifter
Privat

Offentlig

Summan av stödberättigande utgifter som verkligen har betalats ut och attesterats

1999SE161DO001 (EUGFJ) 214 401,45102 690,48 111 710,97 0,00

1999SE161DO002 (EUGFJ) -42 953,41-82 964,24 40 010,83 0,00

2000SE060PC001 (EUGFJ)

1999SE161DO001 (Eruf) 2 503 599,82-816 551,21 29 461,55 3 290 689,48

1999SE161DO002 (Eruf) -405 728,88-187 371,18 -218 357,70 0,00

2000SE160PC001 (Eruf) 0,000,00 0,00 0,00

2000SE162DO001 (Eruf) 0,000,00 0,00 0,00

2000SE162DO002 (Eruf) 0,000,00 0,00 0,00

2000SE162DO003 (Eruf) 0,000,00 0,00 0,00

1.2  för planeringsperioden 2000–2006

Ref. Ares(2011)160273 - 14/02/2011



Operativt program
Summa utgifter

Gemenskapen Andra offentliga utgifter
Privat

Offentlig

Summan av stödberättigande utgifter som verkligen har betalats ut och attesterats

2000SE162DO004 (Eruf) 0,000,00 0,00 0,00

1999SE053DO001 (ESF) 2 255 996,022 025 925,75 240 854,24 -10 783,96

1999SE161DO001 (ESF) 7 216 212,1115 808,30 -142 940,37 7 343 344,18

1999SE161DO002 (ESF) 208 526,31208 014,67 511,64 0,00

2000SE050PC001 (ESF) 103 438,9651 719,48 51 719,48 0,00

2000SE162DO001 (ESF) 0,000,00 0,00 0,00

2000SE162DO002 (ESF) 0,000,00 0,00 0,00

2000SE162DO003 (ESF) 0,000,00 0,00 0,00

2000SE162DO004 (ESF) 0,000,00 0,00 0,00

1999SE161DO001 (FFU) 0,000,00 0,00 0,00

1999SE161DO002 (FFU) 0,000,00 0,00 0,00

2000SE14FDO001 (FFU) 0,000,00 0,00 0,00

2000CB160PC019 (Interreg) 196 847,43147 069,80 49 777,63 0,00

2000RG160PC002 (Interreg) 0,000,00 0,00 0,00

2001CB160PC003 (Interreg) 0,000,00 0,00 0,00

2001RG160PC004 (Interreg) 0,000,00 0,00 0,00

Slutsumma EUGFJ 171 448,0419 726,24 151 721,80 0,00

Slutsumma Eruf 2 097 870,94-1 003 922,39 -188 896,15 3 290 689,48

Slutsumma ESF 9 784 173,402 301 468,20 150 144,99 7 332 560,22

Slutsumma FFU 0,000,00 0,00 0,00

Slutsumma Interreg 196 847,43147 069,80 49 777,63 0,00

Slutsumma 12 250 339,811 464 341,85 162 748,27 10 623 249,70

Tabell 1.2.2 – 2000–2006 Utgifter som har attesterats och deklarerats till kommissionen år 2010 för Sammanhållningsfonden (icke kumulativa, i )



Tabell 2.1.1 – 2007–2013 Sammanfattning av revisionsyttranden  (2)

Operativt program Felkvoter (från revision av insatserna)
Revisionsyttrande
(okvalificerat/kvalificerat/negativt/uttalande om att
revisorn inte kan ta ställning (3))

Kvantifiering av brister/oegentligheter

Materiella kvalifikationer

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

2007SE14FPO001 (EFF)

2007SE162PO001
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO002
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO003
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO004
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO005
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2. Revision under år 2010

2.1 för planeringsperioden 2007-2013



Operativt program Felkvoter (från revision av insatserna)
Revisionsyttrande
(okvalificerat/kvalificerat/negativt/uttalande om att
revisorn inte kan ta ställning (3))

Kvantifiering av brister/oegentligheter

Materiella kvalifikationer

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

2007SE162PO006
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO007
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO008
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE052PO001 (ESF)

2007CB163PO016 (ETC)

2007CB163PO026 (ETC)

2007CB163PO027 (ETC)

2007CB163PO028 (ETC)



Operativt program Felkvoter (från revision av insatserna)
Revisionsyttrande
(okvalificerat/kvalificerat/negativt/uttalande om att
revisorn inte kan ta ställning (3))

Kvantifiering av brister/oegentligheter

Materiella kvalifikationer

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

2007CB163PO032 (ETC)

Förteckning över alla revisionsyttranden och motsvarande information från årliga kontrollrapporter utfärdade den 31 december år N enligt artikel 62 i förordning (EG) nr 1083 och artikel 61 i förordning (EG) nr 1198/2006, för
revisionsåret 1/7/N-1-30/6/N (alla program ska ingå). Om en medlemsstat väljer att gruppera program för gemensamma system kan denna information lämnas per programgrupp och anges enligt detta.

(2)

(3) Unikt för år 2009 – se upplysningar om den årliga kontrollrapporten.

Tabell 2.1.2 – 2007–2013 Resultat av systemrevisioner som har utförts den 1 juli–31 december 2010.(4)

Operativt program Kvantifiering av
brister/oegentligheterDatum för revision Organ som har varit föremål för revision

Materiella kvalifikationer

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Slutsats om system

2007SE14FPO001 (EFF)

2007SE162PO001
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO002
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO003
(Eruf/Sammanhållningsfonden)



Operativt program Kvantifiering av
brister/oegentligheterDatum för revision Organ som har varit föremål för revision

Materiella kvalifikationer

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Slutsats om system

2007SE162PO004
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO005
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO006
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO007
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE162PO008
(Eruf/Sammanhållningsfonden)

2007SE052PO001 (ESF)

2007CB163PO016 (ETC)

2007CB163PO026 (ETC)



Operativt program Kvantifiering av
brister/oegentligheterDatum för revision Organ som har varit föremål för revision

Materiella kvalifikationer

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Slutsats om system

2007CB163PO027 (ETC)

2007CB163PO028 (ETC)

2007CB163PO032 (ETC)

(4) För den sexmånadersperiod som följer på den period som omfattas av det årliga revisionsyttrandet, dvs. perioden 1/7/N  31/12/N, ska materiella resultat från slutförda revisioner tillhandahållas.

Tabell 2.2 – 2000-2006 Resultat av revisioner som har utförts år 2010.

Program
Kumulativa (5) utgifter som
procent av deklarerade
kumulativa utgifter

Revisionsdatum Organ som har varit föremål för revision
Felkvoter år N-1

De viktigaste resultaten och slutsatserna

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Systemrevision Revision av insatser

1999SE161DO001 (EUGFJ)

1999SE161DO002 (EUGFJ)

2.2 för planeringsperioden 2000–2006



Program
Kumulativa (5) utgifter som
procent av deklarerade
kumulativa utgifter

Revisionsdatum Organ som har varit föremål för revision
Felkvoter år N-1

De viktigaste resultaten och slutsatserna

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Systemrevision Revision av insatser

2000SE060PC001 (EUGFJ)

1999SE161DO001 (Eruf)

1999SE161DO002 (Eruf)

2000SE160PC001 (Eruf)

2000SE162DO001 (Eruf)

2000SE162DO002 (Eruf)

2000SE162DO003 (Eruf)

2000SE162DO004 (Eruf)



Program
Kumulativa (5) utgifter som
procent av deklarerade
kumulativa utgifter

Revisionsdatum Organ som har varit föremål för revision
Felkvoter år N-1

De viktigaste resultaten och slutsatserna

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Systemrevision Revision av insatser

1999SE053DO001 (ESF)

1999SE161DO001 (ESF)

1999SE161DO002 (ESF)

2000SE050PC001 (ESF)

2000SE162DO001 (ESF)

2000SE162DO002 (ESF)

2000SE162DO003 (ESF)

2000SE162DO004 (ESF)



Program
Kumulativa (5) utgifter som
procent av deklarerade
kumulativa utgifter

Revisionsdatum Organ som har varit föremål för revision
Felkvoter år N-1

De viktigaste resultaten och slutsatserna

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Systemrevision Revision av insatser

1999SE161DO001 (FFU)

1999SE161DO002 (FFU)

2000SE14FDO001 (FFU)

2000CB160PC019 (Interreg)

2000RG160PC002 (Interreg)

2001CB160PC003 (Interreg)

2001RG160PC004 (Interreg)

Sammanhållningsfonden, Övergripande
bedömning



Program
Kumulativa (5) utgifter som
procent av deklarerade
kumulativa utgifter

Revisionsdatum Organ som har varit föremål för revision
Felkvoter år N-1

De viktigaste resultaten och slutsatserna

Åtgärder vidtagna (för systemproblem)

Systemrevision Revision av insatser

Sammanhållningsfonden, Övergripande
bedömning

(5) Kumulativ från början av programperioden.

3. Övergripande analys (6)

(6) Se avsnitt 2.6.3 i vägledningen.

4. Utlåtande om "övergripande säkerhetsnivå" (7)

(7) Se avsnitt 2.9 i vägledningen.

5. Verifikationer

TypTitel Språk Dokumentets Skickat den Kommissionens Lokal referens

Årlig översikt för budgetår 2010 över revisioner och
redovisningar Årlig sammanfattning svenska 14/02/2001 60-124/2011

Kontrollsumma dokument
8b7ce77f 90b36817 500a867c c5b653f3 68fb7d4f 44dcd0b6 ccaef3e3 7c91c476
cc9cfeae c387f130 2011a3a5 ea5db27d fd72e844 b567cbea 960ca2bf de084c3e



Kontrollsumma för alla strukturerade data:
8d01c5d6 d7593407 56c26e8a 2b3bf8d5 5a138104 c1f3e750 e5816237 441b6ec5
48813b7d 22b6faca 215fa5fb e8c87a6b d6e52a3f e70c5b1a 8f2fadce 668d8f65
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översSi budgetår 2010 över revisioner och redovisningar 

utgifter under år 2010 

1.1 Programperioden 2000-2006 

Tabell 1.2.1 20002006: Attesterade utgifter som redovisats till kommissionen under år 2010 avseende strukturfon
derna (icke kumulativa belopp i euro). 

Operativt program 

Urban II  ERUF (2000SE160PC001) 

Mål 1 Norra  ERUF (1999SE161DO001) 

Mål 1 Södra  ERUF (1999SE161DO002) 

Mål 2 Södra  ERUF (2000SE162DO004) 

Mal 2 Västra ËRÜF (200ÖSËÏ62DO002) " 

Mål 2 Norra  ERUF (2000SE162DO003) 

Mål 2 Öama  ERUF (2ÖÕÖŠE162ÖÖÖÖ1) 

Norra periferin  Interreg {2000RG160PC002) 

SverigeNorge  Interreg {2000CB160PC019) 

Öresund  Interreg {2Ö01RG160PC0Ö4J 

K^arkenMittskandia  Interreg (2001CB160PC003) 

Mài 1 Norra  ESF {1999SE16ÏDÖÖOi) """ 

Mal 1 Södra  ESF {1999SE161DO002) 

Mál 2 Södra  ESF (2Ö00SEÏ62DO004) " " 

Mål"2Våstra  ESF (20Ö0SEÏ62DOÖÖ2) 
Må! 2 NorraESF "(2000SE162DÖ003) 

Mål 2 Öama  ESF (2000SE162DO001) 

Mål 3  ESF (1999SE053DO001) 

Equal  ESF (2000SE050PC001) 

Mål 1 Norra  EAGGF (1999SE161DO001) 

Mål i" Södra" EÄGGF (Ī 999SEÏ6Ï DÖÖÖ2) 

Fiske utanför"Mail  FFU"(200ÖSËÏ4FDÖ00Ï) 

Fiske inom Må! 1 Norra  FFU (1999SE161DO001) 

Fiske inom Mál 1 Södra  FFU (1999SE161DO002) 

Totalsumma ERUF 

Totalsumma ÍNTÉRRĚG 

Totalsumma ESF 

Totalsumma EAGGF 

Totalsumma FFU 

Totalsumma 

Totala stödberättigande utgifter som stödmottagaren har betalat ut och attesterat för komm 

Offentlig finansiering 

EU-finansiering 

0 

816 551,21 

187 371,18 

0 

0 

0 

0 

0 

147 069,80 

0 

0 

15 808,30 

208 014,67 

b 
0 

0 

0 

2 025 925,75 

' " '5 lT l9 ,48 

102 690,48 

"82 964,24 

0 

0 

0 

-1 003 922,39 

147 069,80 

2 301 468,20 

19 726,24 

Ö 
1 464 341,85 

Annan offentlig finansiering 

Privat finansiering 

0 0 

29 461,55 

218 357,70 

0 

0 

0 

" 0 

3 290 689,48 

0 

0 

0 

0 

~ '""o" 
0 0 

" " 49 777763""™ ~ 0 

o " "" " 0 
0 

142 940,37 

511,64 

0 

0 

7 343 344,18 

0 

0 

0 0 

" " "o" " 0 

~ o ~ " "o 
240 854,24 10 783,96 

51 719,48 0 
111 710,97 

"" " 4θ"θ~ίθ,83 
0 
0 
0 

-188896,15 
49 777,63 

150 144,99 

0 
0 
0 
0 
0 

3 290 689,48 
0,00 

7 332 560,22 
151 721,80 0,00 

0 
162 748,27 

0 
10 623 249,70 

ssionen 
Total finansiering 

0 
2 503 599,82 

" ^405728,88 
0 
0 
0 

"o 
0 

196 847,43 
0 
0 

7 216 212,11 
" 208526,31 

0 
' 0 

0 
0 

2 255 996,02 
103 438,96 
214401,45 
"-42 953,41 

0 
0 

"o 
2 097 870,94 

196847,43 
9 784 173,40 

171448,04 
" 0,00 

12 250 339,81 
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2 Revisioner under 2010 

2.1 Programperiod 2007-2013 
Tabell 2.1.1 - 2007-2013: Översikt över revisionsyttranden 

Operativt program 

Skåne/Blekinge - ERUF (2007SE162PO001) 

Småland och Öama - ERUF {2007SE162PO002) 

Västsverige - ERUF (2007SE162PO003) 

Östra mellansverige - ERUF (2007SE162PO004) 

Stockholm - ERUF (2007SE162PO005) 

Norra mellansverige - ERUF (2007SE162PO006) 

Revisionsyttrande (utan för
behåll / med förbehåll / med 
anmärkning) 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Väsentliga 
förbehåll 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Kvantifiering 
av brister / 
oegentligheter 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Vidtagna åtgärder 
{för systempro
blem) 

. Ej tillämpligt 

Inga systemfel har 
iakttagits i 
systemgranskning 
eller granskning av 
insatser. 
Inga systemfel har 
iakttagits i 
system granskning 
eller granskning av 
insatser. 
Inga systemfel har 
iakttagits ¡ 
system granskning 
eller granskning av 
insatser. 
Inga systemfel har 
iakttagits i 
systemgranskning 
eller granskning av 
insatser. 
Inga systemfel har 
iakttagits i 
system granskning 
eller granskning av 
insatser. 

Felprocent (från 
revisioner av 
insatser) 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

0,78% 
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Mellersta Norrland - ERUF (2007SE162PO007) 

Övre Norrland - ERUF (2007SE162PO008) 
Sverige-Norge - ETS (2007CB163PO016) 

Öresund-Skagerak - ETS (2007CB163PO026) 

Botnia-Atlántica - ETS {2007CB163PO027) 

Norra periferin - ETS (2007CB163PO028) 

Nord - ETS <2007CB163PO032) 

Nationellt - ESF (2007SE052PO001) 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 
Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 
men med anmärkning 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Revisionsyttrande utan förbehåll 
men med anmärkning 

Revisionsyttrande utan förbehåll 

Med förbehåll. 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Myndigheterna 
brister i 
spårbarhet i 
vissa delar av 
den interna 
redovisningen 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

0 

inga systemfel har 
iakttagits i 
system granskning 
eller granskning av 
insatser. 
Inga systemfel har 
iakttagits i 
system granskning 
eller granskning av 
insatser. 
Inga systemfel har 
iakttagits 
Inga systemfel har 
iakttagits 

Inga systemfel har 
iakttagits 
Inga systemfel har 
iakttagits 
inga systemfel har 
iakttagits 

FM har beslutat om 
nya rutiner. 
Uppföljningsgransk 
ning har ännu inte 
gjorts. 

0,78% 

0,78% 
0,30% 

Inga granskningar 
av insatser har 
kunna utföras då 
inga 
utgiftsdeklaratione 
hade lämnats und 
2009 

0,00% 

0,52% 

0,50% 

0,14% 
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Fiske - EFF {2007SE14FPO001) På grundval av årets 
genomförda granskning anser 
revisionsmyndigheten att 
förvaltnings- och 
kontrollsystemet under 
tidsperioden varit förenligt med 
de tillämpliga bestämmelserna i 
artiklarna 57-60 i Rådets 
förordning (EG) nr 1198/2006 
och med kapitel VII i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 498/2007 och har fungerat 
tillräckligt effektivt för att ge 
rimlig garanti för att de 
utgiftsdeklarationer som lämnats 
till kommissionen är korrekta 
och som följd av detta, ge rimlig 
garanti för att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och 
korrekta. 

Ej tillämpligt 640 041 SEK 
felaktigt 
utbetalda 
EFF-medel. 

Revisionsmynd ighe 
ten har inte 
vidtagit några 
åtgärder ännu. 

1,76%. 
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Tabe!! 2.1.2-2007-2013: Resultat 

Operatívt program 

Skåne/Blekinge - ERUF {2007SE162PO001), 
Småland och Öama - ERUF (2007SE162PO002), 
Västsverige- ERUF (2007SE162PO003), 
Östra mellansverige - ERUF (2007SE162PO004), 
Stockholm- ERUF (2007SE162PO005), 
Norra mellansverige- ERUF (2007SE162PO006), 
Mellersta Norrland- ERUF (2007SE162PO007), 
Övre Norrland- ERUF (2007SE162PO008) 

Skâne/Blekinge-ERUF(2007SE162PO001), 
Småland och Öama - ERUF (2007SE162PO002), 
Västsverige- ERUF (2007SE162PO003), 
Östra mellansverige - ERUF (2007SE162PO004), 
Stockholm- ERUF (2007SE162PO005), 
Norra mellansverige - ERUF (2007SE162PO006), 
Mellersta Norrland- ERUF (2007SE162PO007), 
Övre Norrland- ERUF (2007SE162PO008 

av systemrevisioner utförda från 1 juli till 31 december 2010 

Datum 

2010-05-31 

2010-02-26 

Granskade 
organ 

Attesterande 
myndighet. Dnr 
60-1109/2009: 
Attesterande 
myndighets 
arbete med att 
upprätta 
utgiftsde klaratio 
n 

Förvaltande 
myndighet. Dnr 
60-911/2009: 
Utbetalningspro 
cessen 

Slutsatser om sy
stemen (utan för
behåll/med förbe
håll med anmärk
ning) 
Förvaltnings- och 
kontrollsystemet till 
den del denna 
granskning 
omfattar bedöms 
sammantaget 
fungera, men vissa 
förbättringar behövs. 

Revisionsmyndighete 
n bedömer att 
utbetalningsfunktione 
n inom den 
förvaltande 
myndigheten 
fungerar delvis, 
väsentliga 
förbättringar behövs. 

Väsentliga 
förbehåll 

Revisionsmyndi 
gheten bedömer 
att området att 
föra 
räkenskaper 
över belopp 
som kan 
återkrävas och 
för återkrav av 
felaktiga 
betalningar 
(nyckelkrav 4) 
fungerar delvis, 
väsentliga 
förbättringar 
behövs. 

Det område 
som främst 
behöver 
förbättras är att 
säkerställa att 
utbetalningsfunk 
tionens 
utformning och 
de uppgifter 

Kvantifiering 
av brister 
/oegentlighe 
ter 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Vidtagna åtgär
der (för system
problem) 

Inga systemfel 
har iakttagits 

Inga systemfel 
har iakttagits 
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samt 
egenkontroller 
som utförs 
överensstämme 
r med de 
skriftliga 
beskrivningarna 
av förvaltnings-
och 
kontrollsystemet 
samt 
beskrivningar av 
utbetalningsfunk 
tionen. 
Utformningen av 
utbetalningsfunk 
tionen ska enligt 
revisionsmyndig 
heten 
säkerställa att 
felaktiga 
utbetalningar ej 
sker. 
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Skåne/Blekinge - ERUF (2007SE162PO001), 
Småland och Öama - ERUF (2007SE162PO002), 
Västsverige- ERUF (2007SE162PO003), 
Östra mellansverige - ERUF (2007SE162PO004), 
Stockholm- ERUF (2007SE162PO005), 
Norra mellansverige - ERUF (2007SE162PO006), 
Mellersta Norrland- ERUF (2007SE162PO007), 
Övre Norrland- ERUF (2007SE162PO008 

Skåne/Blekinge-ERUF (2007SE162PO001), 
Småland och Öama - ERUF (2007SE162PO002), 
Västsverige- ERUF (2007SE162PO003), 
Östra mellansverige - ERUF (2007SE162PO004), 
Stockholm- ERUF (2007SE162PO005), 
Norra mellansverige - ERUF (2007SE162PO006), 
Mellersta Norriand- ERUF (2007SE162PO007), 
Övre Norrland» ERUF (2007SE162PO008 

Skåne/Blekinge - ERUF (2007SE162PO001), 
Småland och Öama » ERUF (2007SE162PO002), 
Västsverige- ERUF (2007SE162PO003), 
Östra mellansverige - ERUF {2007SE162PO004), 
Stockholm- ERUF (2007SE162PO005), 
Norra mellansverige - ERUF (2007SE162PO006), 
Mellersta Norrland- ERUF (2007SE162PO007), 
Övre Norrland- ERUF (2007SE162PO008 

2010-09-03 

2010-12-20 

2010-11-15 

Förvaltande 
myndighet. Dnr 
60-218/2010: 
Uppföljing av 
projekt på plats 

Förvaltande 
myndighet. Dnr 
60-324/2010: 
Fond projekt 

Förvaltande 
myndighet. Dnr 
60-327/2010: 
Uppföljningsrap 
port avseende 
system gra nskn i 
ngför 
informationssäk 
erheten Î Nyps 
på Til l växtverket 

Revisio nsmynd ig h ete 
n bedömer 
sammantaget att 
förvaltande 
myndighets process 
för kontroller på plats 
fungerar delvis, 
väsentliga 
förbättringar behövs. 

Revisions m ynd ig h ete 
n bedömer 
sammantaget att 
förvaltande 
myndighets process 
för handläggning och 
uppföljning av 
fond projekt 
fungerar, men vissa 
förbättringar behövs. 

Revisionsmyndighete 
n bedömer att 
informationssäkerhet 
en i Nyps fungerar 
delvis, men 
väsentliga 
förbättringar behövs 

Nyckelkrav 4: 
Tiilräckliga 
förvaltnings kontr 
oller. 
Revisionsmyndi 
g h eten 
bedömer att 
delsystemet 
fungerar delvis, 
väsentliga 
förbättringar 
behövs. 

Inga iakttagelser 
som föranlett 
bedömningen 
att väsentliga 
förbättringar 
behövs har 
funnits. 

De områden 
som främst 
behöver 
förbättras är 
behörig h ets hant 
erîngen, 
tilldelning av 
roller ί Nyps, 
beslut kring 
aktivering/a vakti 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt 

Inga systemfel 
har iakttagits 

Inga systemfel 
har iakttagits 

Inga systemfel 
har iakttagits 
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Sverige-Norge - ETS (2007CB163PO016) 
Öresund/Skagerak - ETS (2007CB163PO026) 2010-10-15 60-678/2010 

Förvaltande 
myndighet, 
Ti 11 växtverket, 
Program stöds 
enhet för 
Finansiering och 
kontroll 

Revisionsmyndighete 
n bedömer att 
processen för 
nationell kontroll 
fungerar delvis, 
väsentliga 
förbättringar behövs 

vering 
av automatiska 
kontroller och 
loggning av 
förändrade 
behörigheter. 

1. Kontroll pä 
plats skall 
genomföras hos 
stöd mottagarna. 
Revisions m ynd Î 
gheten har 
konstaterat att 
de nationella 
kontrollanterna 
ännu inte har 
genomfört 
kontroller på 
plats i nämnvärd 
omfattning, 
samt att 
kontroller på 
plats även i 
fortsättningen 
planeras i 
begränsad 
omfattning av 
resursskäl. Risk 
finns för 
bristande 
följsamhet mot 

Ej tillämpligt Inga systemfel 
har iakttagits 
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kommissionens 
regelverk, samt 
att brister som 
enbart kan 
identifieras på 
plats hos 
stöd mottagarna 
inte 
uppmärksamma 
ts av de 
nationella 
kontrollanterna. 
2 Processen för 
kontroll av 
utgifter som 
deklarerats 
periodiskt av 
stödmottagaren 
har inte 
tillräcklig 
bemanning för 
att utföra de 
uppgifter som 
ingår i 

kontrollanternas 
uppdrag. 
Revisionsmyndi 
gheten bedömer 
atten 
resursökning 
dessutom bör 
kombineras 
med att andra 
åtgärder i syfte 

EKONOMISTYRNINGSVERKET 
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Öresund/Skagarak- ETS (2007CB163PO026) 2010-11-19 60-438/2010 
Attesterande 
myndighet, 
Tillväxtverket 

Den samlade 
slutsatsen utifrån 
revisionsmyndlghete 
ns {RM:s) granskning 
av AM:s arbete med 
genomförande av 
programmen visar att 
förvaltnings- och 
kontrollsystemet till 
den del denna 
granskning omfattar 
bedöms fungera, 
men att vissa 
förbättringar behövs 

att öka 
effektiviteten. 
Risk finns för 
bristande 
följsamhet mot 
gällande 
regelverk, samt 
risk för att 
otillräcklig 
kapacitet Î 
förvaltnings kontr 
ollerna kan leda 
till 
kvalitetsbrister i 
kontrollarbetet. 

Av 
arbetsordningen 
för Ti I ¡växtverket 
framgår att 
utgiftsdeklaratio 
ner till 
kommissionen 
ska 
undertecknas av 
chef för AM 
samt chef för 
Ekonomi i 
förening. I 
praktiken, i och 
med att 
utgiftsdeklaratio 
nen endast 
upprättas i 

Ej tillämpligt Inga systemfel 
har iakttagits 
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SFC2007, är det 
chef för AM som 
ensam 
undertecknar 
den. Av AM:s 
dokumentation 
framgår att FM 
överlämnat intyg 
samt rapport i 
samband med 
¡fylld 
utgiftsdeklaratio 
n. Av 
dokumentatio n e 
n framgår att 
AM efterfrågat 
och fått 
kompletteringar 
till dessa. 
Uppgifter om 
resultat av FM:s 
inklusive 
program stöds 
genomförda 
kontroller har 
dock inte 
erhållits.Omräkn 
ing till Euro har 
skett tidigare än 
när beloppen 
kommit in i AM:s 
räkenskaper, 
vilket innebär att 
artikel 81, punkt 

EKONOMISTYRNINGSVERKET 
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Botnîa-Atlantica - ETS (2007CB163PO027) 

Norra periferin - ETS (2007CB163PO028) 

Norra periferin - ETS (2007CB163PO028) 

Nord - ETS (2007CB163PO032) 
Nationellt - ESF (2007SE052PO001 ) 

Pågående 

Pågående 

Pågående 

2010-09-01 

60-1040/2010 
attesterande 
myndighet 
länsstyrelsen 
Västerbotten 

60-1041/2010 
attesterande 
myndighet 
länsstyrelsen 
Västerbotten 

60-703/2009 
rekvisition och 
utbetalning 

Strukturfond s par 
tnerskapet 

Bedöms fungera bra. 

3 i förordning 
(EG) 1083/2006 
inte har följts. 
Det finns inte 
någon uppgift i 
materialet som 
Revisionsmyndi 
gheten haft 
tillgång till när 
eller till vilken 
kurs 
omräkningen 
skett. 

Samtliga 
rekommendatio 

0 Ej tillämpligt 
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Nationellt - ESF {2007SE052PO001 ) 

Nationellt - ESF (2007SE052PO001 ) 

2010-10-25 

2010-11-24 

Skåne-Blekinge. 

Uppföljning av 

tidigare 

granskning 

ESF-rådet EPG 

Strukturfondspar 

tnerskapet 

Norra 

Mellansverige. 

Uppföljning av 

Processen Ansökan 

om utbetalning 

fungerar, men att 

vissa förbättringar 

behövs. 

Bedöms fungera, 

men vissa 

förbättringar behövs. 

ner har följts. 

3.1.1 Otydlig 

kommunikations 

rutin beträffande 

riskbaserade 

ρ lats kontrol I er. 

3.2.1 

Frågetecken 

kring EPG-

ekonomernas 

ansvar gällande 

de så kallade 

13.2b-

kontrollema. 

3.2.2 

Regelstridig 

rutin rörande 

projektens 

lönekostnader 

3.2.3 

Oklarheter 

rörande 

handläggningsti 

der. 

Rekom mendatio 

nen angående 

medskick har 

inte efterlevts 

och kvarstår 

0 

0 

Revisionsmyndig 

heten har inte 

vidtagit några 

åtgärder ännu. 

Kommer följas 

upp revisionsår 

2011/12. 

Revisionsmyndig 

heten har inte 

vidtagit några 

åtgärder ännu. 

Kommer följas 
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tidigare 
granskning 

således. upp revisionsar 
2011/12. 

Nationellt - ESF (2007SE052PO001) 2010-12-20 ESF-rådet, 
handläggarsyste 
met EBS 

Bedöms fungera 
delvis, och att 
väsentliga 
förbättringar behövs. 

Den nuvarande 
rutinen för 
inaktivering av 
behörig h eter 
innebär risker 
för att personer 
har kvar 
behörig heter 
längre än vad 
de bör ha enligt 
chefs beslut, 
alternativt vid 
avslutad 
anställning. 
Formellt beslut 
om hur länge 
informationen i 
EBS ska vara 
tillgänglig i 
datoriserad form 
hade vid 
revisionstillfället 
inte fattats. Det 
finns därför en 
risk för att data 
förloras i förtid. 
intervall för 
katastroftest och 
återläsning av 
data har inte 
fastställts. 

Revisionsmyndig 
heten har inte 
vidtagit några 
åtgärder ännu. 
Kommer följas 
upp revisionsår 
2010/11. 
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Svenska ESF-
rådet vid 
revisionstil ¡fället 
inte fullt ut 
kunde leverera 
ett komplett och 
samlat underlag 
utifrån kraven i 
bilaga III till 
förordning (EG) 
nr 1828/2006. 
ESF-rådet har 
inte någon 
analys av vilka 
fält där det 
bedömts vara 
mest väsentligt 
att ha kraftfulla 
indata kontrol 1er. 
Det finns därför 
en risk för att 
kontrollerna i 
systemet inte är 
utformade för att 
täcka risker 
avseende de 
mest väsentliga 
uppgifterna i 
systemet. 
Vid 

revisionstillfället 
fanns en rutin 
för en partiell 
kvalitetssäkring 

EKONOMISTYRNINGSVERKET 
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Fiske - EFF (2007SE14FPO001 ) 2009-12-22, 
ESVdnr: 
60-
855/2009 

Förvaltande 
myndighet 

Revisio n sm ynd ¡g h ete 
n bedömer 
sammanfattningsvis 
att processen 
för utbetalning och 
redovisning 
fungerar men att 
vissa förbättringar 
behövs. 

av data i EBS 
genom en 
avstämning av 
utbetalt stöd i 
Programområde 
1 och 2 mellan 
EBS och 
Agresso. RM 
bedömer att 
rutinen fångar in 
vissa delar av 
de fel som 
skulle kunna 
uppstå. RM 
bedömer dock 
att det ändå 
finns risk för att 
ev. brister i 
kvaliteten i data 
i systemet inte 
uppmärksamma 
s. 

Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. Revisionsmyndig 
heten har inte 
vidtagit några 
åtgärder ännu. 
Kommer följas 
upp revisionsär 
2010/11. 
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Fiske - EFF (2007SE14FPO001) 2010-06-21, 
ESV dnr: 
60-30/2010 

Attesterande 
myndighet 

Den samlade 
slutsatsen utifrån 
ESV:s 
granskning av AM:s 
arbete med 
genomförande av 
programmen visar 
att förvaltnings- och 
kontrollsystemet 
till den del denna 
granskning omfattar 
bedöms fungera 

delvis, och att 
väsentliga 
förbättringar behövs. 

a) Om 
processen för 
attestering av 
utgifterna 
säkerställer att 
samtliga 
deklarerade 
utgifter är 
stöd berättigad e 
(nyckelkrav 3 
avseende AM). 
RM bedömer att 
förvaltnings- och 
kontrollsystemet 
fungerar delvis i 
detta avseende, 
och att 
väsentliga 
förbättringar 
behövs, 
b) 

Tillfredsställand 
e 
verifieringskedja 
förAM:s 
uppgifter samt 
räkenskaper i 
datoriserad form 
(nyckelkrav 2 
avseende AM). 
ESV bedömer 
att förvaltnings-
och 
kontrollsystemet 

Ej tillämpligt. Revisionsmyndig 
heten har inte 
vidtagit några 
åtgärder ännu. 
Kommer följas 
upp revisionsår 
2011/12. 
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Fiske - EFF (2007SE14FPO001) 

Fiske - EFF (2007SE14FPO001 ) 

Fiske - EFF (2007SE14FPO001 ) 

2010-12-09, 
ES V dnr: 
60-
387/2010 

2010-12-09, 
ESVdnr: 
60-
387/2010 

2010-12-16, 
ESV dnr: 
60-
538/2010 

Förvaltande 
myndighet 

Förvaltande 
myndighet 

Förvaltande 
myndighet 

Uoofölininasrevision: 
ESV bedömer 
tills vidare 
sammanfattningsvis 
att 
processen för 
ansökan om 
utbetalning 
fungerar men att 
vissa förbättringar 
fortfarande behövs. 

UoDfölininasrevision: 
Revisio nsmynd ig h ete 
n bedömer 
sammanfattningsvis 
att 
ansöknings process 
en fungerar men att 
vissa förbättringar 
fortfarande 
behövs. 

Den samlade 
slutsatsen utifrån 
ESV:s 
granskning av 
handläggningssyst 

för detta område 
fungerar, men 
att vissa 
förbättringar 
behövs. 

Ej tillämpligt. 

Ej tillämpligt. 

a) Tydlig 
avgränsning och 
fördelning av 
uppgifter inom 
förvaltnings myn 

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt. 

Ej tillämpligt. 

Revisionsmyndig 
heten har inte 
vidtagit några 
åtgärder ännu. 
Kommer följas 
upp revisionsår 
2010/11. 

Revisionsmyndig 
heten har inte 
vidtagit några 
åtgärder ännu. 
Kommer följas 
upp revisionsår 
2010/11. 

Revisionsmyndig 
heten har inte 
vidtagit några 
åtgärder ännu. 
Kommer följas 
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émet StödS visar att 
förvaltnings- och 
kontrollsystemet till 
den del denna 
granskning omfattar 
bedöms fungera 
delvis och att 
väsentliga 
förbättringar behövs. 

d ig hete n 
(nyckelkrav 1 ). 
ESV bedömer 
att 
förvaltnings- och 
kontrol l system e 
n till 
den del denna 
granskning 
omfattar 
fungerar delvis, 
och att 
väsentliga 
förbättringar 
behövs. 
b) 
Tillfredsställand 
e 
verifieringskedja 
för 
genomförande 
av program och 
projekt 
{nyckekrav 5). 
ESV bedömer 
att förvaltnings-
och 
kontrollsystem e 
n till den del 
denna 
granskning 
omfattar 
fungerar delvis, 
och att 

upp revisionsar 
2011/12. 
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väsentliga 
förbättringar 
behövs. 

2.2 Programperiod 2000-2006 
Tabell 2.2 - 2000-2006: Resultat av revisioner genomförda under år 2010 

Operativt program 

Urban II-ERUF 
(2000SE160PC001) 

MåM Norra-ERUF 
(1999SE161DO001) 
Mål 1 Södra - ERUF 
{1999SE161DO002) 

Mål 2 Södra - ERUF 
(2000SE162DO004) 

Datum 

2010-03-18 

System revision 

Granskade 
organ 

Länsstyrelsen 
Jönköpings län 

Huvudsakliga resultat och slutsat
ser 

Avslutsrevision 2010: Granskningen, 
tillsammans med slutsatserna från 
andra nationella kontroller eller 
gemenskapskontroller som funnits 
tillgängliga visar en låg frekvens av 
fel/oegentligheter. Rapporterade 
fel/oegentligheter har hanterats på ett 

Vidtagna åtgärder (för systempro
blem) 

Ej tillämpligt. 

Revisioner av insatser 

Kontrollerad 
kumulativ 
utgift ut
tryckt som 
procentan
del av kumu
lativ redovi
sad utgift 

Felpro-
pro-
cent 
för 
2009 
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Mål 2 Västra - ERUF 
(2000SE162DO002) 
Mál 2 Norra - ERUF 
(2000SE162DO003) 

Mài 2 Öama - ERUF 
(2000SE162DO001) 

2010-03-18 Länsstyrelsen 
Jönköpings län 

tillfredsställande sätt av 
förvaltningsmyndigheten och de 
förefaller inte påverka det 
gemenskapsstöd som skall betalas ut. 
Mot bakgrund av denna granskning 
och med hänsyn tagen till 
slutsatserna från andra nationella 
kontroller eller gemenskapskontroller 
som funnits tillgängliga, bedöms den 
slutliga utgiftsdeklarationen i alla 
avgörande stycken på ett rättvisande 
sätt återge de utgifter som har 
betalats i enlighet med 
bestämmelserna och med villkoren för 
stödformen. Ansökan till 
kommissionen om slutbetalning av 
gemenskapsstödet förefaller vara 
riktig. 

Avslutsrevision 2010: Granskninaen. 
tillsammans med slutsatserna från 
andra nationella kontroller eller 
gemenskapskontroller som funnits 
tillgängliga visar en låg frekvens av 
fel/oegentlig heter. Rapporterade 
fel/oegentlig heter har hanterats på ett 

Ej tillämpligt. 
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Norra periferin - Interreg 
(2000RG160PC002) 
Sverige-Norge - Interreg 
(2000CB160PC019) 
Kvarken-Mittskandia - Interreg 
(2001CB160PC003) 
Mål 1 Norra » ESF 
(1999SE161DO001) 
Mål 1 Södra - ESF 
(1999SE161DO002) 

Mål 2 Södra - ESF 
(2000SE162DO004) 

2010-03-18 Länsstyrelsen 
Jönköpings län 

tillfredsställande sätt av 
förvaltningsmyndigheten och de 
förefaller inte påverka det 
gemenskapsstöd som skall betalas ut. 
Mot bakgrund av denna granskning 
och med hänsyn tagen till 
slutsatserna från andra nationella 
kontroller eller gemenskapskontroller 
som funnits tillgängliga, bedöms den 
slutliga utgiftsdeklarationen i alla 
avgörande stycken på ett rättvisande 
sätt återge de utgifter som har 
betalats i enlighet med 
bestämmelserna och med villkoren för 
stödformen. Ansökan till 
kommissionen om slutbetalning av 
gemenskapsstödet förefaller vara 
riktig. 

Avslutsrevision 2010: Granskningen, 
tillsammans med slutsatserna från 

Ej tillämpligt. 
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Mal 2 Västra - ESF 
(2000SE162DO002) 
Mal 2 Norra - ESF 
(2000SE162DO003) 

Mål 2 Öama - ESF 
(2000SE162DO001) 

2010-03-18 Länsstyrelsen 
Jönköpings län 

andra nationella kontroller eller 
gemenskapskontroller som funnits 
tillgängliga visar en låg frekvens av 
fel/oegentlig heter. Rapporterade 
fei/oeg enti ig heter har hanterats på ett 
tillfredsställande sätt av 
förvaltningsmyndigheten och de 
förefaller inte påverka det 
gemenskapsstöd som skall betalas ut. 
Mot bakgrund av denna granskning 
och med hänsyn tagen till 
slutsatserna från andra nationella 
kontroller eller gemenskapskontroller 
som funnits tillgängliga, bedöms den 
slutliga utgiftsdeklarationen i alla 
avgörande stycken på ett rättvisande 
sätt återge de utgifter som har 
betalats i enlighet med 
bestämmelserna och med villkoren för 
stödformen. Ansökan till 
kommissionen om slutbetalning av 
gemenskapsstödet förefaller vara 
riktig. 

Avslutsrevision 2010: Granskninoen. 
tillsammans med slutsatserna från 
andra nationella kontroller eller 

Ej tillämpligt. 
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EKONOMISTYRNINGSVERKET 

Mal 1 Norra Norrland - EAGGF 
(1999SE161DO001) 

Mål 1 Södra Skogslänsregionen -
EAGGF (1999SE161DO002) 

Fiske utanför Mål 1 - FFU 
(2000SE14FDO001) 

2010-03-24, 
ESV dnr: 60-
777/2009 

Fiskeriverket 

gemenskapskontroiler som funnits 
tillgängliga visar en låg frekvens av 
fel/oegentlig heter. Rapporterade 
fel/oegentligheter har hanterats på ett 
tillfredsställande sätt av 
förvaltningsmyndigheten och de 
förefaller inte påverka det 
gemenskapsstöd som skall betalas ut. 
Mot bakgrund av denna granskning 
och med hänsyn tagen till 
slutsatserna från andra nationella 
kontroller eller ge m ens kaps kontro I ler 
som funnits tillgängliga, bedöms den 
slutliga utgiftsdeklarationen i alla 
avgörande stycken på ett rättvisande 
sätt återge de utgifter som har 
betalats i enlighet med 
bestämmelserna och med villkoren för 
stödformen. Ansökan till 
kommissionen om slutbetalning av 
gemenskapsstödet förefaller vara 
riktig. 

Avslutsrevision 2010:1 slutlig 
utgiftsdeklaration ingår enligt ESV:s 
mening icke stöd berättigade 

Revisionsmyndigheten har inte 
vidtagit några åtgärder. 

inga 
revisioner 
utförda under 

Inga 
revisio 
ner 
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EKONOMISTYRNINGSVERKET 

Mål 1 Norra Norrland - FFU 
{1999SE161DO001) 
Mål 1 Södra Skogslänen - FFU 
(1999SE161DO002) 
Leader+ EAGGF 
(2000SE060PC001) 

belopp uppgående till 1 499 056 SEK. 
Med undantag förde påpekanden som 
görs ovan och som inte tycks ha hanterats 
på ett tillfredsställande sätt bedöms, mot 
bakgaind av denna granskning och med 
hänsyn tagen till slutsatserna från andra 
nationella kontroller eller 
gemenskapskontroller som funnits 
tillgängliga, den slutliga 
utgiftsdeklarationen i alla avgörande 
stycken på ett rättvisande sätt återge de 
utgifter som har betalats i enlighet med 
bestämmelserna och med villkoren för 
stödformen. Ansökan till kommissionen 
om slutbetalning av gemenskapsstödet 
förefaller vara riktig. 

2010. utförda 
under 
2010. 

/Ulrika Berge 
Avdelningschef 

Erik Starrin; Marijana Carlsten 
Revisori 
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