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I distributionen nämnda 

  

Statens ämbetsverk på Ålands revisionsberättelse för år 2021   

Statens revisionsverk ger denna revisionsberättelse över revisionen av Statens ämbetsverk på Åland för 
finansåret 2021. 

Revisionen har utförts i enlighet med revisionsverkets revisionsinstruktion, och den har hänfört sig till 
det i 63 § i förordningen om statsbudgeten avsedda bokslutet, den bokföring som utgör grund för bok-
slutsuppgifterna och resultatredovisningen, den interna kontrollen samt iakttagandet av budgeten och 
de centrala bestämmelserna om den. 

Bokslut 

Bokslutskalkylernas innehåll och framställningssätt samt den bokföring som utgör grund för dem har 
granskats för att skaffa rimlig säkerhet om huruvida budgeten har iakttagits och om det i bokslutskalky-
lerna och noterna har till väsentliga delar framförts riktiga och tillräckliga uppgifter (rättvisande bild) 
om iakttagandet av budgeten samt bokföringsenhetens intäkter och kostnader samt ekonomiska ställ-
ning. 

Innehållet i och framställningssättet för uppgifterna om den funktionella effektiviteten samt det redo-
visningsväsen som utgör grund för dem har granskats för att få begränsad säkerhet om huruvida riktiga 
och tillräckliga uppgifter har framställts om den funktionella effektiviteten. 

Iakttagande av budgeten 

Budgeten har iakttagits. 

Bokslutskalkylerna och noterna 

Bokslutskalkylerna och noterna ger, förutom momenten 28.80.34 Skatteavräkning till Åland (förslags-
anslag) och 33.02.20.02 Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) i budgetens 
utfallskalkyl och förutom bilaga 3, riktiga och tillräckliga uppgifter (rättvisande bild) om iakttagandet av 
budgeten samt bokföringsenhetens intäkter och kostnader samt ekonomiska ställning i enlighet med 
lagen om statsbudgeten.   

Enligt det godkända bokslutet uppgår budgeten för moment 28.80.34 Skatteavräkning till Åland (för-
slagsanslag) till 83 100 000,00 euro. Detta belopp har angivits felaktig i budgetens utfallskalkyl. Det kor-
rekta beloppet uppgår för moment 28.80.34 till 79 600 000,00. Detta innebär att även jämförelsebelop-
pen (budget-bokslut) har angivits felaktig för momentet i fråga. Det korrekta beloppet uppgår för mo-
mentet till 0,00 euro. 

Enligt det godkända bokslutet uppgår användningen av moment 33.02.20.02 Utgifter för rättsmedicinsk 
utredning av dödsorsak (förslagsanslag) till 35 857,58 euro. Detta belopp har angivits felaktig i budge-
tens utfallskalkyl. Det korrekta beloppet uppgår för moment 33.02.20.02 till 32 076,68 euro. Detta in-
nebär att även jämförelsebeloppen (budget-bokslut) har angivits felaktig för momenten i fråga. Det kor-
rekta beloppet uppgår för momentet till 9 923,32 euro. 
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Därutöver antecknas det att i budgetens utfallskalkyl inte har beaktats moment 28.80.35 Finansiering 
till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reservationsanslag). Budgeten för 
momentet uppgår till 1 500 000,00 euro. I det godkända bokslutet framkommer det dock på sidan 10 
och på sidan 59 att ämbetsverket vidareförmedlat ifrågavarande belopp. Beloppet har således använts 
till fullo under år 2021. 

Bilaga 3 (Överskridningar av förslagsanslag) borde ha uppställts då ämbetsverket har överskridit för-
slagsanslaget 28.80.30 Avräkningen till Åland med 388 831,74 euro. Ämbetsverket har fått tillstånd till 
överskridning av Finansministeriet på totalt 390 000 euro. 

Beskrivningen av verksamhetens resultat 

Det har inte framkommit något väsentligt att anmärka på i fråga om den information som lämnats om 
funktionella effektiviteten. 

Intern kontroll 

Den interna kontrollen har utvärderats i riskanalysen och granskats i samband med bokföringen, resul-
tatredovisningen och bokslutet. 

Statens Ämbetsverk på Åland har icke upprättat specifikationer till balansräkningen i enlighet med för-
ordningen om statsbudgetens 64 §. Enligt förordningen om statsbudgetens 64 § ska bokslutskalkylerna 
bekräftas med specifikationer till balansräkningen. Vid revisionen av bokslutet har framkommit brister 
vad gäller upprättande av specifikationerna till balansräkningen med anledning av vilka Statens ämbets-
verk på Åland bör vidta åtgärder. I fråga om den interna kontrollen har vid revisionen inte framkommit 
annat väsentligt att anmärka.    

Iakttagande av budgeten och de centrala bestämmelserna om den 

På basis av revisionen anförs som utlåtande att budgeten och de centrala bestämmelserna om den har 
iakttagits.  

Åläggande att meddela Statens revisionsverk 

Med stöd av 5 § 1 momentet i lagen om Statens revisionsverk skall Statens ämbetsverk på Åland med-
dela revisionsverket före 12.8.2022, vilka åtgärder Statens ämbetsverk på Åland har vidtagit med an-
ledning av anmärkningarna i granskningsberättelsen som gäller uppgörandet av specifikationerna till 
balansräkningen i enlighet med förordningen om statsbudgetens 64 §.   

 
 

Jaakko Eskola 
direktör 

 
 

Pontus Londen 
ledande redovisningsrevisor  
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