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INLEDNING 

1. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad 

myndigheten) ligger i Frankfurt och inrättades genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1094/20101. Myndighetens uppgift är att bidra till 

upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för 

reglering och tillsyn, att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande 

unionsakter, att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till 

olika behöriga myndigheter, att övervaka och bedöma marknadens utveckling 

inom sina behörighetsområden och att främja skyddet av försäkringstagare, 

personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare2

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN 

. Myndigheten 

inrättades den 1 januari 2011. 

2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en 

direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i 

myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid 

behov) med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av 

uttalanden från ledningen.  

REVISIONSFÖRKLARING 

3. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt granskat 

                                            
1 EUT L 331, 15.12.2010, s. 48. 

2 I bilaga II sammanfattas myndighetens behörighet och verksamhet i 
informationssyfte. 
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a) myndighetens årsredovisning, som består av räkenskaperna3 och 

rapporterna om budgetgenomförandet4

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 

räkenskaperna. 

 för det budgetår som slutade den 

31 december 2013, 

Ledningens ansvar 

4. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för myndigheten 

som ger en rättvisande bild och för att de underliggande transaktionerna är 

lagliga och korrekta5

a) I ledningens ansvar för myndighetens årsredovisning ingår att utforma, 

införa och upprätthålla de system för internkontroll som krävs för 

upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller fel, välja och tillämpa ändamålsenliga redovisningsprinciper utifrån de 

redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare

. 

6

                                            
3 I årsredovisningen ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av 
de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

 och 

göra uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till 

omständigheterna. Direktören godkänner myndighetens årsredovisning 

efter det att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all 

4 Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga. 

5 Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 
(EUT L 328, 7.12.2013, s. 42). 

6 De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger 
på de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (Ipsas) 
som ges ut av Internationella revisorsförbundet IFAC eller, när så är lämpligt, på 
de internationella redovisningsstandarderna International Accounting Standards 
(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB). 
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tillgänglig information tillsammans med en not till årsredovisningen där han 

eller hon bland annat förklarar att han eller hon har uppnått rimlig säkerhet 

om att den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande bild av 

myndighetens finansiella ställning. 

b) Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas 

laglighet och korrekthet och efterlevnaden av principen om sund 

ekonomisk förvaltning består i att utforma, införa och upprätthålla ett 

ändamålsenligt och effektivt system för internkontroll som innefattar en 

tillfredsställande övervakning och lämpliga åtgärder för att förebygga 

oriktigheter och oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att 

kräva tillbaka belopp som betalats ut eller använts felaktigt.  

Revisorns ansvar 

5. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till 

Europaparlamentet och rådet7

6. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar 

revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om 

lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska vidtas, bland annat genom att bedöma riskerna 

för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de 

 om årsredovisningens tillförlitlighet och de 

underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten utför 

sin revision i enlighet med IFAC:s internationella revisionsstandarder 

(International Standards on Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais 

internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa 

standarder ska revisionsrätten planera och utföra revisionen så att rimlig 

säkerhet uppnås om huruvida myndighetens årsredovisning innehåller 

väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är 

lagliga och korrekta. 

                                            
7 Artikel 107 i förordning (EU) nr 1271/2013. 
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underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i 

Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som 

krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de 

system för övervakning och kontroll som ska garantera de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet och utformar granskningsåtgärder 

som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Revisionen 

inbegriper också en utvärdering av redovisningsprincipernas ändamålsenlighet, 

rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande 

presentationen i räkenskaperna. 

7. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis till stöd för sin revisionsförklaring.  

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

8. Revisionsrätten anser att myndighetens årsredovisning i alla väsentliga 

avseenden ger en rättvisande bild av myndighetens finansiella ställning per den 

31 december 2013 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det 

budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i 

myndighetens budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av 

kommissionens räkenskapsförare. 

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

9. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för 

årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2013 i alla 

väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.  

10. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 
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KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER 

11. Styrelsen antog myndighetens 16 normer för internkontroll i mars 2013. Vid 

årets slut höll myndigheten på att införa dem på grundval av en tydlig 

handlingsplan som den hade fastställt tillsammans med kommissionens tjänst 

för internrevision. 

12. Rättsliga åtaganden godkändes inte alltid av tjänstemän enligt en korrekt 

delegering och föregicks inte alltid av ett budgetåtagande som godkänts i 

vederbörlig ordning. Det visar att definitionen och efterlevnaden av finansiella 

flöden i enlighet med budgetförordningen måste förbättras. 

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN 

13. Den övergripande andelen gjorda åtaganden var 95 %. Men den andel 

gjorda åtaganden som fördes över ökade ytterligare jämfört med tidigare år och 

uppgick till 5,2 miljoner euro (28 %), särskilt inom avdelning II där den uppgick 

till 1,0 miljon euro (30 %) och avdelning III där den uppgick till 3,7 miljoner euro 

(85 %). Det berodde främst på särskilda kontrakt med ett sammanlagt värde på 

3 miljoner euro som ingicks sent på året, särskilt när det gäller utvecklingen och 

underhållet av en europeisk databas (2,6 miljoner euro) och andra it-tjänster 

som ska levereras under 2014. De tillhörande åtagandena är visserligen lagliga 

och korrekta och den låga andelen förfallna anslag för överföringar från 2012 

bekräftade att uppskattningarna var tillförlitliga, men det faktum att 2013 års 

anslag i så stor utsträckning användes till 2014 års verksamheter strider mot 

principen om budgetens ettårighet. 

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER 

14. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion 

på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilaga I

 

. 
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten 

Milan Martin CVIKL som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 

8 juli 2014. 

 För revisionsrätten 

 

       Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

       Ordförande 
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Uppföljning av tidigare års kommentarer  

BILAGA I 

År Revisionsrättens kommentar Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2011 

Myndighetens budget för budgetåret 2011 uppgick till 
10,7 miljoner euro. I enlighet med artikel 62.1 i 
inrättandeförordningen finansierades 55 % av budgeten för 2011 
med bidrag från medlemsstaterna och Eftaländerna och 45 % 
genom EU:s budget. Vid utgången av 2011 hade myndigheten ett 
positivt budgetutfall på 2,8 miljoner euro. I enlighet med 
myndighetens budgetförordning bokfördes hela beloppet i 
räkenskaperna som en skuld till Europeiska kommissionen. 

Har genomförts 

2011 

De granskade upphandlingsförfarandena var inte helt förenliga 
med bestämmelserna i budgetförordningen för den allmänna 
budgeten. När det gällde fem inköp av it-utrustning (till ett totalt 
belopp på 160 117 euro) hade de tilldelningskriterier som 
tillämpades inte fastställts i förväg och inga skriftliga kontrakt 
undertecknades. I ett annat fall som gällde rekryteringstjänster 
(55 000 euro) tillämpades tilldelningskriterierna felaktigt. 
Myndigheten bör se till att alla nya kontrakt tilldelas i full 
överensstämmelse med EU:s upphandlingsbestämmelser. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens kommentar Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2011 

Myndigheten behöver förbättra insynen i rekryteringsförfarandena: 
Myndigheten hade inte fastställt minimikrav som de sökande 
måste uppfylla för att få tillträde till skriftliga prov och kallas till 
intervjuer eller för att tas upp på förteckningen över lämpliga 
sökande, och inte heller frågor till de muntliga och skriftliga 
proven, innan den gick igenom ansökningarna, och det fanns 
inget beslut från tillsättningsmyndigheten om att 
uttagningskommittéer skulle utses. 

Har genomförts 

2012 

Myndigheten har förbättrat sina upphandlingsförfaranden för att 
fullt ut efterleva EU:s upphandlingsbestämmelser Dock delades 
ett kontrakt om utformningen av en databas för finansiella 
uppgifter upp i fyra delar om vardera 60 000 euro som tilldelades 
två företag. Med tanke på det totala värdet av de tjänster som 
skulle levereras till samma projekt (240 000 euro) borde ett öppet 
eller selektivt anbudsförfarande ha tillämpats, och de aktuella 
åtagandena och betalningarna är därför oriktiga. 

e.t. 

2012 
En fysisk kontroll av tillgångar gjordes i maj och juni 2012 men 
ingen rapport om den fysiska kontrollen utarbetades. Myndigheten 
har inte antagit förfaranden eller riktlinjer för fysiska kontroller av 
materiella tillgångar. 

Har genomförts 

2012 

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2013 var mycket 
hög för avdelning III (driftsutgifter) med 79 % av de totalt gjorda 
åtagandena. Detta beror till största delen på ett förfarande för 
upphandling av it som var komplext och tog lång tid, för vilket 
kontraktet på 2,2 miljoner euro undertecknades som planerat i 
december 2012. 

Har inte genomförts 
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BILAGA II 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten  

(Frankfurt am Main) 

Behörighet och verksamhet 

Unionens 
behörighetsområden 
enligt fördraget  

(Artiklarna 26, 114, 290 
och 291 i EUF-fördraget) 

– Upprätta den inre marknaden eller säkerställa dess funktion i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i fördragen.  

– Utarbeta förslag till tekniska standarder som förberedelse för akter med allmän 
räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke 
väsentliga delar av lagstiftningsakten eller om enhetliga villkor för genomförande av 
unionens rättsligt bindande akter krävs. 

Myndighetens 
behörighet  

(Artikel 1.6 och artikel 8 
om uppgifter och 
befogenheter i 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
nr 1094/2010 om 
inrättande av 
myndigheten) 

 

Mål 

Skydda allmänintresset genom att bidra till det finansiella systemets stabilitet och 
effektivitet på kort, medellång och lång sikt, till förmån för unionens ekonomi, dess 
medborgare och företag.  

Uppgifter 

– Bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för 
reglering och tillsyn. 

– Bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, stimulera och 
underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter. 

– Samarbeta nära med Europeiska systemrisknämnden (ESRB). 

– Organisera och genomföra inbördes utvärderingar av behöriga myndigheter.  

– Övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sina behörighetsområden. 

– Genomföra ekonomiska analyser av marknaden för att ge vägledning till utförandet 
av myndighetens arbetsuppgifter. 

– Främja skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem 
och förmånstagare. 

– Bidra till enhetligt och konsekvent fungerande tillsynskollegier, till övervakning, 
bedömning och mätning av systemrisker och till utveckling och samordning av 
planer för återhämtning, rekonstruktion och avveckling, och ge försäkringstagare 
och förmånstagare en hög skyddsnivå i hela unionen. 

– Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i denna förordning eller i andra 
lagstiftningsakter. 

– Offentliggöra och regelbundet uppdatera information som rör dess 
verksamhetsområde på den egna webbplatsen. 

– När så är lämpligt, överta alla befintliga och pågående uppgifter från kommittén för 
europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (Ceiops). 

Organisation  

(Förordning (EU) 
nr 1094/2010 om 
inrättande av 
myndigheten: 
artiklarna 40–44 
Tillsynsstyrelsen 
artiklarna 45–47 
Förvaltningsstyrelsen, 
artiklarna 48–50 
Ordförande, artiklarna 51–
53 Verkställande direktör) 

Tillsynsstyrelsen 

Sammansättning 

Ordförande (utan rösträtt), varje medlemsstats chef för den nationella offentliga 
myndighet som är behörig att utöva tillsyn över finansinstitut (en röst per medlemsstat), 
en företrädare (utan rösträtt) för kommissionen, en företrädare (utan rösträtt) för ESRB, 
en företrädare för Europeiska bankmyndigheten, för Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (båda utan rösträtt). Observatörer kan tillåtas och den 
verkställande direktören får delta i sammanträdena (utan rösträtt).  

Uppgifter 

Myndighetens viktigaste beslutsfattande organ. 
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Förvaltningsstyrelsen 

Sammansättning 

Myndighetens ordförande (med rösträtt), sex ledamöter av tillsynsstyrelsen (med 
rösträtt). En företrädare för Europeiska kommissionen ska delta i förvaltningsstyrelsens 
sammanträden och får rösta i budgetfrågor. Den verkställande direktören ska delta i 
förvaltningsstyrelsens sammanträden men saknar rösträtt. 

Uppgifter 

Förvaltningsstyrelsen ska se till att myndigheten utför sitt uppdrag och de uppgifter som 
den tilldelas i enlighet med förordning nr 1094/2010.  

Myndighetens ordförande 

Företräder myndigheten, förbereder arbetet i tillsynsstyrelsen, leder sammanträdena i 
tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen. 

Myndighetens verkställande direktör 

Ansvarar för förvaltningen av myndigheten och för att genomföra myndighetens årliga 
arbetsprogram och budget, förbereder arbetet i förvaltningsstyrelsen, utarbetar budgeten 
och arbetsprogrammet. 

Kommittén för kvalitetskontroll 

Sammansättning 

Ordförandens suppleant (ordförande) och två ledamöter av förvaltningsstyrelsen. Den 
verkställande direktören deltar som observatör.  

Uppgifter 

Övervaka och bedöma genomförandet av interna förfaranden och beslut. 

Extern revision 

Europeiska revisionsrätten. 

Intern revision 

Europeiska kommissionens tjänst för internrevision. 

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet 

Europaparlamentet på rådets rekommendation. 

Medel till myndighetens 
förfogande 2013 (2012) 

Slutlig budget 

Slutliga budgetanslag: 18 767 470 (15 655 000) euro  

Tjänsteförteckning 

Anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna: 80 (69) beviljade tjänster i 
tjänsteförteckningen, varav tillsatta: 80 (69) 

Alla tjänster i tjänsteförteckningen har tillsatts. 

Kontraktsanställd personal: 22 (12) budgeterade tjänster, varav tillsatta 19 (14)  

Utstationerade nationella experter: 12 (8) budgeterade tjänster, varav tillsatta: 11 (8) 

Personalstyrka totalt: 110 (91) anställda  

Produkter och tjänster 
2013 

Regleringsuppgifter 

– Fyra offentliga samråd om myndighetens verksamhet beträffande försäkringar. 

– Fyra riktlinjer gavs ut om myndighetens verksamhet beträffande försäkringar. 

– En teknisk standard om genomförande avseende myndighetens verksamhet 
beträffande tjänstepensioner godkändes. 

– Diskussionsunderlag om långsiktiga investeringar. 

– Rapport till kommissionen om långsiktiga investeringar. 

– Kvantitativ konsekvensanalys på området tjänstepensioner. 

– Rapport om information till medlemmar i tjänstepensionssystem. 

– Diskussionsunderlag på området individuella pensioner. 
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– Registret över tjänstepensionsinstitut och databasen över pensionsplaner och 
pensionsprodukter offentliggjordes.  

– Två intressentgrupper för försäkring och återförsäkring och för 
tjänstepensioner valdes ut. 

– Rapporter om sekretess och gapanalys av Australien, Chile, Kina, Hongkong, 
Israel, Mexiko, Singapore och Sydafrika. 

– Samförståndsavtal undertecknades mellan myndigheten och Världsbanken.  

Tillsynsuppgifter 

– Deltagande i tillsynskollegiernas sammanträden och/eller telefonkonferenser 
för 82 grupper. 

– Deltagande i fyra gemensamma inspektioner på fältet.  

– Insamling och spridning av praktiska lösningar och exempel (Practical 
Solutions and Examples, PSE) på tre områden (samordningsrutiner, 
kollegiernas arbetsplaner, sekretessavtal och processer). 

– Två evenemang för grupptillsynsmyndigheter. 

– Spridning av en struktur för en gruppriskbedömningsmetod.  

– Spridning av en handlingsplan för kollegier 2014–2015. 

– Delrapport och rapport vid årets slut om kollegiernas funktionssätt och om 
resultaten av handlingsplanen för 2012. 

– Sammanfattning av de förberedande riktlinjerna som tar upp de riktlinjer som 
är relevanta för diskussion och bedömning i kollegierna lämnades till 
grupptillsynsmyndigheterna. 

– Kontinuerlig uppdatering av Helsingfors Plus list på det område som är 
skyddat mot åtkomst av obehöriga på myndighetens webbplats och 
offentliggörande av en sammanfattning av den offentliga delen av 
myndighetens webbplats. 

– Anordnande av sex sammanträden (besök) mellan myndighetens 
tillsynspersonal och de tillsynsmyndigheter som arbetar med tillsyn över 
grupper, antingen som en grupp eller som tillsynsmyndighet i värdlandet, i 
enskilda länder. 

Konsumentskydd och finansiell innovation 

– Riktlinjer för hur försäkringsförmedlare ska hantera klagomål. 

– Rapport om bästa praxis när det gäller försäkringsförmedlares hantering av 
klagomål. 

– Rapport om konsumenttrender. 

– Omarbetad rapport om metoder för insamling, analys och rapportering av 
konsumenttrender. 

– Rapport om god tillsynspraxis när det gäller krav på kunskaper och förmåga 
hos distributörer av försäkringsprodukter (bland annat offentligt samråd). 

– Yttrande över betalningsgaranti. 

– Bakgrundsnotering om betalningsgaranti. 

– Yttrande över rutiner för skydd av förmånstagare när det gäller 
livförsäkringskontrakt. 

– Underlag för samråd om en preliminär rapport om god praxis för webbplatser 
som jämför priser. 

– Diskussionsunderlag för en eventuell inre marknad i EU för individuella 
pensionsprodukter (tillsyns- och konsumentskydd). 

En gemensam tillsynskultur 

– Tre sektorsövergripande seminarier. 

– 17 seminarier för nationella behöriga myndigheter. 

– Tre inbördes utvärderingar avslutades, två nya inbördes utvärderingar 
påbörjades, en uppföljning av en inbördes utvärdering påbörjades och 
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processen för att tillämpa en metod för inbördes utvärderingar optimerades. 

Finansiell stabilitet 

– Två halvårsvisa rapporter om finansiell stabilitet publicerades. 

– Ett stresstest för försäkringssektorn i hela Europa utarbetades (uppskjutet på 
grund av bedömningen av långsiktiga garantier, LTGA). 

– Varje kvartal utarbetas riskpaneler (risk dashboard). 

– Bedömningen av långsiktiga garantier avslutades och en rapport 
överlämnades till deltagarna i trepartsdialogen. 

– Reviderad statistik över årliga försäkringar publicerades. 

Krishantering 

– En bred beslutsram färdigställdes som i detalj fastställer vilka processer 
myndigheten ska följa när den fullgör sitt ansvar när det gäller 
krisförebyggande och krishantering.  

– Arbetsgruppen om krishanteringsuppdrag avslutades och arbetsgruppen 
upplöstes. 

– Överenskommelse om ett yttrande om tillsynsmyndigheternas reaktion på en 
längre period med låga räntor. 

– Detaljerat bidrag till rådet för finansiell stabilitets samråd om rekonstruktion 
och avveckling av andra finansinstitut än banker. 

– En enkätrapport om nationella tillsynsmyndigheters krisförebyggande, 
krishantering och rekonstruktionsberedskap publicerades. 

Yttre förbindelser 

– Tio möten, däribland ett gemensamt med tillsynsstyrelsen, med 
intressentgruppen för försäkring och återförsäkring (IRSG) och 
intressentgruppen för tjänstepensionsfonder (OPSG), tolv officiella yttranden 
och uppföljningsyttranden om offentliga dokument, sex underlag på eget 
initiativ och tre svar på informella samråd. 

– Cirka tjugo dialoger om reglering och tillsyn med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer och tillsynsorgan från Australasien, Latin- och Nordamerika, 
Sydafrika, Island och Schweiz. Aktivt deltagande i och bidrag till den tekniska 
och verkställande kommittén vid Internationella organisationen för 
försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS), kommittén för finansiell stabilitet, 
underkommittén om solvens och försäkringsteknik, utarbetande av allmänna 
kapitalkrav för försäkring (arbetsgrupp för fälttestning/arbetsgrupp för skärpta 
krav på förlustabsorberingsförmåga) och IAIS årliga konferens. 

– Dialogprojekt mellan EU och USA: regelbundna möten i styrkommittén, de 
tekniska kommittéernas framsteg med planen och offentligt evenemang i 
Washington DC. 

– Ekvivalens: Gapanalys mellan av (åter)försäkringssystem i Australien, Chile, 
Kina, Hongkong, Israel, Mexiko, Singapore och Sydafrika, med en fullständig 
bedömning av sekretess, som underlag för ett kommissionsbeslut om 
övergångsekvivalenter. Bedömning av sekretessen i tio länder i Central- och 
Östeuropa påbörjades. Mulitlaterala samförståndsavtal för tillsynssamarbete 
mellan myndighetens medlemmar och Bermudas penningpolitiska myndighet 
undertecknades.  

– Operativt samförståndsavtal undertecknades mellan myndigheten och 
Världsbanken. 

Konferenser/andra offentliga evenemang 2013 

– Sex konferenser och evenemang (konferens om Global Insurance Supervision 
(GIS, global försäkringstillsyn), resultat av QIS (Quantitative Impact Study, 
kvantitativ konsekvensanalys) av pensioner, individuella pensioner och 
sponsorstöd vid offentliga evenemang, myndighetens årliga konferens och 
tredje konsumentskyddsdagen. 

Källa: Bilagan har tillhandahållits av myndigheten. 
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MYNDIGHETENS SVAR 
 

 
11. Vi förstår och instämmer i revisionsrättens betänkligheter. Det finns dock en logisk förklaring 

både till beslutet att genomföra en upphandling och att dela upp den i fyra olika delar. Syftet är att 

vi ska få fördjupad kunskap om hur vi ska utforma vårt system för att minska risken för att köpa in 

fel tjänster och produkter och garantera tillräcklig konkurrens under processens viktigaste fas, 

nämligen huvudupphandlingen.  

 

Att vi verkligen är inställda på att följa bestämmelserna och förbättra våra processer understryks av 

att utvärderingskommittéer inrättades för varje förfarande, även när så inte hade krävts. Syftet 

var att hitta olika uppdragstagare för olika områden för att förbereda oss för kommande öppna 

förfaranden. Detta styrks av det faktum att fler företag än vad som krävdes inbjöds att lämna 

anbud för vart och ett av förfarandena. Fördubblingen av antalet uppdragstagare berodde på att 

det var få anbud som inkom. Vi ville ha verklig konkurrens och för att undvika att en enda 

leverantör kom med en ”skräddarsydd” lösning som i huvudupphandlingen skulle leda till att 

samma företag blev den enda lämpliga anbudsgivaren beslutade vi att dela upp upphandlingen i 

fyra delar. 

 

12. Vi har noterat revisionsrättens iakttagelse. Under 2012 prioriterades skyddet för myndighetens 

tillgångar framför genomförandet av de underliggande förfarandena och dokumentationen av 

kontrollprocessen. Vi har under tiden vidtagit korrigerande åtgärder. Fortbildning av nya aktörer i 

budgetförvaltningen har genomförts för att strama upp processerna för förvaltning av tillgångarna. 

Vi har också antagit riktlinjer för dokumentation av dessa processer. Processerna håller för 

närvarande på att genomföras.  

 

13. Vi har noterat revisionsrättens iakttagelse. När det gäller de it-relaterade överföringarna är 

förklaringen att myndigheten befunnit sig i en startfas och först antog it-strategin i slutet av 2011 

och sedan genomförandeplanen för denna i början av 2012. När startfasen är avklarad kommer 

it-utgifterna att vara mer jämnt fördelade över budgetåret, vilket markant minskar risken för 

överföringar. 
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