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Lag
om ändring i lagen (2006:999) med
ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän
och Riksrevisionen;

Utkom från trycket
den 17 december 2010

utfärdad den 9 december 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
dels att nuvarande 39–41 §§ ska betecknas 44–46 §§,
dels att 28 och 37 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 39–43 §§, samt närmast
före 39 och 41 §§ nya rubriker av följande lydelse.
28 § Myndigheten får besluta att överlåta annan lös egendom än sådan som
anges i 25 och 27 §§, om egendomen inte längre behövs för myndighetens
verksamhet eller blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statens
medel.
37 § Myndigheten ska varje år senast den 22 februari lämna en årsredovisning till riksdagen för det senast avslutade räkenskapsåret.
Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt noter.
I årsredovisningen ska ledningen lämna en bedömning av om den interna
styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
Intern styrning och kontroll
39 § Myndighetens ledning ska säkerställa att det vid myndigheten finns
en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.
40 § Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att
myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sitt verksamhetsansvar. I denna
process ska ingå momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.
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Internrevision
41 § Vid myndigheten ska det finnas en internrevision.
En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.
42 § Myndighetens internrevision ska utifrån en analys av verksamhetens
risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är
utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sitt verksamhetsansvar.
Internrevisionen ska bedrivas enligt god sed för internrevision och internrevisorer.
43 § Myndighetens ledning ska besluta om riktlinjer och revisionsplan för
internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen i 37 § tredje
stycket tillämpas första gången för räkenskapsåret 2011.
På regeringens vägnar
ANDERS BORG
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)
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