
1

Fullmäktiges revisionsenhet
Peter Strandh

Maria Thalmann
Stockholm 22 oktober 2003

Översiktlig granskning av Riksbankens interna kontroll på
organisationsnivå



2

Granskningens bakgrund och innehåll

REV har genomfört en översiktlig granskning av Riksbankens interna kontroll på organisationsnivå.

Intern kontroll är den process genom vilken Riksbankens direktion, övriga ledning och annan personal skaffar sig 

rimlig säkerhet om att bankens mål uppnås på följande områden: 

Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet

Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet

Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar

Den övergripande granskningen bygger på en analys enligt COSO-modellen enligt följande uppdelning för god 

intern kontroll. Se bilaga 1 för beskrivning av respektive område.

Kontrollmiljö

Riskbedömning

Information och kommunikation

Kontrollåtgärder

Övervakning och uppföljning
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Granskningens genomförande

Granskningen har utförts genom intervjuer med samtliga direktionsledamöter samt flertalet avd.chefer. Vi har även 

intervjuat andra personer som bedömts kunna bidra till att öka vår förståelse för den interna kontrollen inom 

Riksbanken. Se bilaga 2 för en fullständig förteckning.

Granskningen har inte omfattat hanteringen av dotter(dotter)bolagen SKAB och PSAB. En särskild granskning har 

utförts av REV som avrapporterades vid fullmäktigemötet den 15 augusti 2003.
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Sammanfattning

REV gör bedömningen att det på en övergripande nivå föreligger en god intern kontroll inom Riksbanken. 

Som ett resultat av granskningen har vi gjort vissa iakttagelser som vi vill lyfta fram där det kan finnas utrymme för 

förbättringar. Dessa iakttagelser, tillsammans med REVs rekommendationer, har noterats nedan.
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Styrning av Riksbanken - Kontrollmiljö

Iakttagelser
En tydlig beslutshierarki är en av grundförutsättningarna för att upprätthålla en god intern kontroll. I 

Regeringsformen 12§ framgår att Riksbanken leds av en direktion som utses av fullmäktige. Enligt 

arbetsordningens 6§ beslutar direktionen kollektivt i ärenden som inte enligt riksbankslagen skall avgöras av 

fullmäktige. 

Beslut delegeras i stor utsträckning till avd.chefer. Direktionens ledamöter har ett delegerat 

beredningsansvar för Riksbankens avdelningar. Det finns här en risk för att beredningsansvariga 

direktionsledamöter i praktiken fattar beslut trots att detta ej delegerats. 

Behovet av kollektivitet i beslutsfattande hos direktionen är mest uttalat för de penningpolitiska frågorna 

men förefaller inte lika ändamålsenligt för den interna styrningen.

Direktionsledamöterna är primärt utsedda för sin kompetens inom penningpolitik och finansiell stabilitet.

Beroende på det kollektiva beslutsfattandet har direktionsledamöterna många frågor, av olika slag och 

betydelse, att sätta sig in i. Detta kan skapa tröghet i beslutsprocessen samt att beslut fattas på otillräckliga 

grunder.

Det kollektiva ansvaret gör det även svårare att utkräva ansvar för enskild direktionsledamot i efterskott.

Ovanstående medför även risk för att olika signaler från direktionsledamöter orsakar otydlighet i ledarskapet 

och därmed påverka den interna effektiviteten och kontrollen
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Styrning av Riksbanken - Kontrollmiljö

Rekommendationer
Enligt 1 kap. 5§ Riksbankslagen kan direktionen besluta att ärenden får avgöras av riksbankschefen eller 

någon annan tjänsteman i Riksbanken. Detta torde innebära att direktionen kan delegera ärenden till 

enskilda direktionsledamöter eller andra inom Riksbanken.

Riksbankschefen eller annan direktionsledamot skulle kunna få mandat från direktionen att agera 

”verkställande direktör” för Riksbankens interna styrning. 

Direktionen skulle kunna delegera olika ansvar, inklusive beslutsfattande till var och en av 

direktionsledamöterna.

Överväg om det är optimalt med sex direktionsledamöter som deltar i bankens administrativa arbete.

Ett alternativ är att utse en ”verkställande direktör” plus någon/några till som deltar i bankens 

administrativa arbete. Övriga deltar enbart i den penningpolitiska diskussionen/besluten genom att 

möjligen inrätta en penningpolitisk kommitté, (jmf Bank of England).

För att direktionen inte skall uppfattas som otydlig är det viktigt att direktionsledamöterna utåt sett har 

samma inställning till frågor av administrativ karaktär. 

Avd. skulle kunna ha en formell skriftlig eller muntlig avrapportering, tertialvis, till direktionen. 

Rapporteringen kunde innehålla väsentliga händelser inom avdelningen, kostnadsuppföljning etc. Detta för 

att förbättra direktionens möjligheter att styra verksamheten.
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Policies och riktlinjer - Kontrollmiljö

Iakttagelser
Internrevisionen utförde 2002 en genomgång av policies och riktlinjer. Följande iakttagelser framfördes vilka 

även bekräftats i vår granskning;

Syftet med policies och riktlinjer är oklart

Policies och riktlinjer avser både små och stora frågor

Olika benämningar såsom riktlinjer, policies, strategier, instruktioner, anvisningar skapar förvirring

Ingen övergripande uppföljning görs av att policies och riktlinjer efterlevs

Riksbanken har nu genomfört en utredning där förslag inom följande områden lämnats;

Vilka beteckningar som bör användas

Att direktionen tar beslut om alla regler/riktlinjer som skall gälla över avdelningsgränserna

Att samtliga dokument skall vara enhetliga

Vem som skall vara ansvarig för de reglerna/riktlinjerna

Hur uppföljning av efterlevnaden skall ske

Var dokumenten skall lagras

Implementeringen av de förslag som lämnats har påbörjats

Rekommendationer
Vi instämmer med de rekommendationer som lämnas i utredningen.
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IT - Kontrollmiljö

Iakttagelser
Då IT-strategi saknas pågår det ett arbete med att ta fram ett visionsdokument där verksamhetens IT-stöd 

skall redovisas. IT-strategin skall omfatta de närmaste fem åren. 

Uppdelningen av ägarskapet i vissa frågor, såsom IT-säkerhet, mellan ITA och Säkerhetsenheten (Säk) är 

otydlig. Arbete pågår med att identifiera hur samarbetet skall se ut.

Behörighetsstrukturen vad avser olika IT-system har ej fungerat tillfredsställande. 

Rekommendationer
Färdigställ arbetet med IT-strategin.

Säkerställ att arbetet med att förbättra samarbetet mellan ITA och Säk fortskrider. Detta bör vara en fråga för 

hela organisationen och inte enbart för de berörda enheterna. 

En lämplig och ändamålsenlig behörighetsstruktur med väl fungerande behörighetsadministration är 

nödvändig för en god intern kontroll. Tillse att lämplig behörighetsstruktur och väl fungerande 

behörighetsadministration upprättas. 
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Personal - Kontrollmiljö

Iakttagelser
Befattnings- och/eller ansvarsbeskrivningar förekommer ej. 

Rekommendationer
Befattnings- och/eller ansvarsbeskrivningar bör övervägas för tjänster som kan identifieras som 

nyckelpositioner. 
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Finansiell rapportering och kostnadsuppföljning -
Information/kommunikation och kontrollåtgärder

Iakttagelser
Vi har fått delvis motstridiga uppgifter om vilken löpande uppföljning som görs av målen i 

verksamhetsplanen. Flera av målen är kvalitativa, vilket innebär att de kan vara svåra att mäta och följa upp.

Vad avser den ekonomiska rapporteringen är det svårt för vissa avd. att få en ändamålsenlig specificering av 

kostnader. Detta avser bl.a. IT-kostnader som idag nycklas ut på avd. vilket medför svårigheter att få en 

samlad bild över dessa samt risk att fokus hamnar på ”fel” typer av kostnader.

Nyckeltal och finansiella mål saknas i flera fall, vilket försvårar uppföljning. Uppföljning av kostnader mot 

budget försvåras dessutom genom att specificering och uppdelning av kostnaderna inte är tillfredsställande. 

Rekommendationer
Överväg hur IT-kostnader skall fördelas ut på avd. eller om de skall samlas på IT-avd.  

Nyckeltal och finansiella mål bör tas fram i den mån det är möjligt. De fastslagna målen i 

verksamhetsplanen bör följas upp under året. För att kunna göra detta på ett meningsfullt sätt, bör 

nyckeltal/indikatorer fastställas för varje delmål. 

Använd Agressos (finans- och ekonomisystemet) möjligheter att följa upp budget och kostnader som inte 

används idag.
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Övervakande funktioner - Övervakning och uppföljning

Iakttagelser 
En vanligt förekommande åsikt är att Säk har ett alltför stort inflytande inom Riksbanken. Detta har bl.a 

kommit till uttryck i det omfattande säkerhetsarbetet som tagit mycket resurser i anspråk. 

En uttalad controllerfunktion finns ej med ansvar för uppföljning av kostnads- och resultatutveckling. 

Rekommendationer
Avseende Säks arbete bör en dialog föras avseende avvägningen mellan risktäckning och kostnad.

Vi anser att Riksbanken bör överväga att skapa en controllerfunktion med ett tydligt ansvar och ökade 

resurser för kostnads- och resultatuppföljning. 
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Bilaga 1: Beståndsdelarna för god intern kontroll

Kontrollmiljö
De faktorer som "anger tonen" i en organisation och därmed påverkar kontrollmedvetandet.  Hit hör integritet, etik, 

ledarskapsstil, ansvarsfördelning, organisatorisk uppbyggnad, engagemang och styrning från ledningen.  Kontrollmiljön är 

grunden för de andra fyra komponenterna i den interna kontrollen och förmedlar disciplin och struktur.

Riskbedömning
I alla organisationer förekommer både interna och externa risker.  Alla risker måste bedömas med tanke på målen för 

verksamheten: operationella mål, finansiella rapportmål och lagefterlevnadsmål.  Risken för att målen inte uppnås måste 

kontinuerligt analyseras.

Information och kommunikation
Den information som behövs för att styra och ha kontroll över en organisation måste identifieras, registreras, bearbetas och 

kommuniceras i rätt form och i rätt tid så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

Kontrollåtgärder
Kontrollåtgärder är de mått och steg som ska leda till att ledningens direktiv och uppsatta mål inte äventyras.  Handlar om 

fördelning av arbete och ansvar, attestrutiner, avstämningar, uppföljning av resultat och skydd av tillgångar.

Övervakning och uppföljning
All information om en organisations verksamhet måste ständigt utvärderas. Systemen för intern kontroll skall övervakas och 

följas upp på.
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Bilaga 2: Intervjuade personer

Samtliga direktionsledamöter

Avd.chefen

Martin Andersson, avdelningen för finansiell stabilitet (AFS)

Ulrika Bergelv, internrevisionsavdelningen (IRA)

Mats Galvenius, avdelningen för marknadsoperationer (MOP)

Björn Hasselgren, direktionsavdelningen (DIR)

Leif Jacobsson, informationsavdelningen (INF)

Marie Rudberg, IT-avdelningen (ITA)

Agneta Rönström, administrativa avdelningen (ADM)

Anders Vredin, avdelningen för penningpolitik (APP)

Kristina Åkerberg, riskkontrollavdelningen (RKA)

Övriga

Sigvard Ahlzén, rådgivare

Gunnar Bäckman, verkställande direktör SKAB

Urban Bäckström, f d riksbankschef

Henrik Gardholm, funktionsansvarig redovisningsfunktionen

Peter Kvist, chef ekonomienheten

Elisabet Sandström, chef personalenheten

Staffan Wallén, rådgivare


