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Förord
I detta ärende har avdelningschef Ulrika Bergelv beslutat. Uppdragsledare Barbro
Nordgren har varit föredragande.

Stockholm, den 21 december 2011

Ulrika Bergelv

Barbro Nordgren
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Yttrande 2011
Enligt Artikel 62.1 d) ii) i rådets förordning (EG)
nr 1083/2006 och Artikel 18.2 i kommissionens
förordning (EG) nr 1828/2006
avseende Botnia Atlantica 2007-2013

Till
Europeiska kommissionen
Generaldirektorat för regional utveckling
Kopia:
Näringsdepartementet
Förvaltande myndighet
Attesterande myndighet
Övervakningskommittén
Internrevisionen på Länsstyrelsen i Västerbottens län
Riksrevisionen
Group of Auditors
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1

INLEDNING

Revisionsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, har granskat förvaltnings- och
kontrollsystemet för programmet Botnia Atlantica, CCI 2007 CB 163 PO 028, för
referensperioden 1 juli 2010 till 30 juni 2011 i syfte att utfärda ett yttrande om
huruvida systemen fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig garanti för att de
utgiftsdeklarationer som lämnats till kommissionen är korrekta och, som följd av
detta, ge en rimlig garanti för att de underliggande transaktionerna är lagliga och
korrekta
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GRANSKNINGENS OMFATTNING

Granskningen har utförts i enlighet med revisionsstrategin för detta program under
perioden 1 juli 2010 till 30 juni 2011 och har rapporterats i bifogad årlig
kontrollrapport enligt artikel 62.1 punkten (d) (i) i rådets förordning (EG) nr
1083/2006.
En uppdatering av revisionsstrategin med den indikativa revisionsplanen gjordes
inför det bilaterala samarbetsmötet den16 maj 2011.
Granskningens omfattning har inte begränsats.

3

YTTRANDE

Revisionsmyndighetens bedömning i detta yttrande ska i enlighet med rådets
förordning (EG) nr 1083/2006, artikel 62 (1), punkterna (d) och (i) grunda sig på
genomfört revisionsarbete under perioden 1 juli 2009 till 30 juni 2010.
På grundval av ovan nämnda granskning anser revisionsmyndigheten att
förvaltnings-och kontrollsystemet för Botnia Atlantica, CCI 2007 CB 163 PO 028
den ovan nämnda tidsperioden var förenligt med de tillämpliga bestämmelserna i
artiklarna 58-62 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och med kommissionens
förordning (EG) nr 1828/2006 och fungerade tillräckligt effektivt för att ge rimlig
garanti för att de utgiftsdeklarationer som lämnats är korrekta och, som följd av detta,
ge rimlig garanti för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta med
undantag av en specifik identifierad oriktighet uppgående till 19 477,54 Euro
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Revisionsmyndigheten uppskattar att den nämnda reservationen berör 3,4 % av de
sammanlagda deklarerade utgifterna. Enligt Kommissionens riktlinjer1 kan felet
beräknas till 71 423 Euro för hela populationen.

1
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Guidance on treatment of errors disclosed in the annual controlreprts COCOF 09/0004/01/EN

ESV ansvarar för en ändamålsenlig ekonomisk styrning av staten.
Vi utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet.
Vi tar fram bra besluts- och diskussionsunderlag för den ekonomiska politiken.
Vi bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel.
ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med
Regeringskansliet och myndigheterna.

Ekonomistyrningsverket

Drottninggatan 89
Box 45316
104 30 Stockholm

Tfn 08-690 43 00
Fax 08-690 43 50
www.esv.se
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