Utbildningsutskottets betänkande
2012/13:UbU11

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds
verksamhet 2012
Sammanfattning
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2012 och Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över fondens årsredovisning för samma år
har överlämnats till riksdagen.
Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012
Riksdagen lägger redogörelserna 2012/13:RR3 och 2012/13:RJ1 till handlingarna.

Stockholm den 23 april 2013
På utbildningsutskottets vägnar

Tomas Tobé

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Tobé (M), Ibrahim
Baylan (S), Louise Malmström (S), Jan Ericson (M), Thomas Strand (S),
Camilla Waltersson Grönvall (M), Håkan Bergman (S), Ulrika Carlsson i
Skövde (C), Gunilla Svantorp (S), Roger Haddad (FP), Jabar Amin (MP),
Yvonne Andersson (KD), Carina Herrstedt (SD), Rossana Dinamarca (V),
Michael Svensson (M), Adnan Dibrani (S) och Gulan Avci (FP).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond lämnade, i enlighet med stiftelsens stadgar, en berättelse till riksdagen den 22 februari 2013 över stiftelsens verksamhet och förvaltning
under 2012 (redog. 2012/13:RJ1).
Enligt lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska
Riksrevisionen inom ramen för den årliga revisionen granska årsredovisningen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Av samma lag framgår
att en revisionsberättelse över den årliga revisionen av stiftelsen ska lämnas till riksdagen senast en månad efter det att årsredovisningen lämnats.
Efter revidering av Jubileumsfondens årsredovisning för 2012 överlämnade Riksrevisionen en redogörelse av revisionsberättelsen (redog. 2012/13:
RR3) till riksdagen den 22 februari 2013. Inga motioner har väckts i ärendet.

Redogörelserna
Det är Riksrevisionens ansvar att uttala sig om årsredovisningen på grundval av sin revision. Riksrevisionen har utfört revisionen enligt standarder
som kräver att Riksrevisionen följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Riksrevisionen anför i sin revisionsberättelse att stiftelsens årsredovisning ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2012 och av dess resultat och finansiering för året enligt årsredovisningslagen.
Vidare är det Riksrevisionens ansvar att med rimlig säkerhet uttala sig
om huruvida granskningen, utförd enligt god revisionssed, funnit att någon
ledamot i styrelsen eller verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Riksrevisionens uppfattning enligt revisionsberättelsen är att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
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Utskottets överväganden
Utskottet har vid sin granskning av Jubileumsfondens verksamhet och förvaltning inte funnit behov av något särskilt uttalande från riksdagens sida.
Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.
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BILAGA

Förteckning över behandlade förslag
Redogörelse 2012/13:RJ1
Redogörelse 2012/13:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2012.

Redogörelse 2012/13:RR3
Redogörelse 2012/13:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012.
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