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I.

Inledning

1. Generalsekreteraren lägger fram denna årliga verksamhetsrapport för att fullgöra sin

ansvarsskyldighet inom Europeiska revisionsrätten och gentemot budgetmyndigheten. I enlighet
med artikel 74.9 i budgetförordningen är syftet med detta att tillhandahålla information dels om
förvaltningen av resurser, inklusive systemen, dels om internkontrollsystemens effektivitet och
ändamålsenlighet.

II. Revisionsrättens generalsekretariat:
organisation och främsta resultat under 2020
2.1

Revisionsrättens generalsekretariat: en presentation

2. Generalsekretariatets uppdrag är att tillhandahålla lämpliga resurser, tjänster och infrastruktur

så att revisionsrätten ska kunna fullgöra sitt uppdrag och sina strategiska mål. Generalsekreteraren
ansvarar för revisionsrättens administrativa förvaltning och personalförvaltning samt för dess
budget, språk- och publikationstjänster, lärande och utveckling, digitala arbetsmiljö, säkerhet och
skydd samt driftskontinuitet (infrastruktur, läkarmottagning m.m.).

3. Generalsekretariatet är indelat i tre direktorat:
a)

Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster (GS1-DHR), som ansvarar för
revisionsrättens rekrytering, karriärutveckling, utbildning, tjänsteresor, personalförvaltning,
säkerhet och läkarmottagning.

b)

Direktoratet för informationsteknik, arbetsmiljö och innovation (GS2-DIWI), som ansvarar för
den fysiska arbetsmiljön (byggnader, teknisk infrastruktur, kontor, logistik), den digitala
miljön (it-utrustning, it-tjänster och it-enheter) och biblioteket.

c)

Direktoratet för översättning, språktjänster och publikationer (GS3-TLSPD), som
tillhandahåller översättnings-, språk- och publikationstjänster vid revisionsrätten.

4. Generalsekreteraren övervakar också revisionsrättens sekretariat, som i synnerhet ser till att
revisionsrättens sammanträden förbereds och följs upp friktionsfritt.

5.

Under 2020 hade generalsekretariatet 331 anställda och förvaltade nästan hela
revisionsrättens budget (151 862 000 euro). Budgetgenomförandet var tillfredsställande med tanke
på de exceptionella omständigheter som rådde förra året, då åtaganden hade gjorts för 95,7 % av
de slutliga anslagen. Betalningarna uppgick till sammanlagt 137 132 963 euro, och det slutliga
anslaget uppgick till sammanlagt 152 237 000 euro.
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6. Så här ser personalfördelningen ut vid de tre direktoraten.
Figur 1 – Personalfördelningen vid generalsekretariatet
Tjänstemän

Kontraktsanställda

Tillfälligt anställda
Generalsekretariatet

4

Sekretariatet

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

121

233

5

1
2
18

41

2

10

11

12

33

6
110

Totalt antal
anställda per
tjänsteavdelning

66
144

65

Totalt antal
anställda:
331

Totalt antal anställda
per kontraktstyp

Källa: Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster.

7. Utöver detta anlitar GS2-DIWI ett stort antal externa tjänsteleverantörer som arbetar med

revisionsrättens it-projekt (77 externt anställda under 2020, men alla hade inte heltidstjänster).

2.2

Årets viktigaste händelser

8. 2020 års största utmaning var covid-19-krisen, som störde vårt arbetsprogram och tvingade oss

att ompröva våra prioriteringar för att säkerställa driftskontinuitet och samtidigt garantera
ledamöternas och personalens säkerhet. När situationen eskalerade var första prioritet att snabbt
tillhandahålla tekniska hjälpmedel så att hela revisionsrättens personal kunde arbeta på distans.
Revisionsrätten var också tvungen att följa instruktionerna från de nationella myndigheterna. Även
om policyn för driftskontinuitet inte aktiverades formellt sett, började krishanteringskommittén att
sammanträda regelbundet för att hantera och övervaka de övergripande risker som institutionen
stod inför.

9. Ända sedan covid-19-krisens allra första början har revisionsrätten följt de instruktioner som

getts av regeringen i Luxemburg, som är revisionsrättens värdland, via många olika offentliga
organ. Enligt revisionsrättens kontinuitetsplan var det viktigaste organet i detta fall
högkommissariatet för nationell säkerhet (HCPN). Hela Luxemburgs regering (däribland till exempel
hälsoministeriet och Legilux) har dock gått in i krisläge och kommunicerat med EU-institutionerna.
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10. Revisionsrätten har också använt en rad olika informationskällor för att bedöma den

potentiella risken i fråga om revisionsrättens driftskontinuitet. Bland dessa ingår

a) specialiserade internationella organ (såsom Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Santé Publique France),
b) europeiska interinstitutionella nätverk (såsom det interinstitutionella medicinska kollegiet
(IMB) och gruppen för institutionell säkerhet),
c) det informella interinstitutionella nätverket för driftskontinuitet,
d) styrelsen för administrativa chefer i Luxemburg (CALux),
e) interinstitutionella gruppen för informationsutbyte och samordning.

11. De tekniska hjälpmedel, däribland nödvändig infrastruktur, utrustning och licenser, som

behövdes för att revisionsrättens hela personal och externa uppdragstagare på it-området skulle
kunna arbeta på distans togs redan i bruk den 16 mars. Arbetsformerna anpassades snabbt till den
allmänna folkhälsosituationen. Det blev obligatoriskt för all icke-kritisk personal att jobba på
distans, och taket för hur många dagar man kunde arbeta på distans avskaffades. Distansarbete har
varit regel sedan dess.

12. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att säkerställa driftskontinuitet:
a) Ett extraordinärt förfarande har införts så att revisionsrätten kan anta officiella handlingar.
b) Utbudet av e-lärandekurser, diskussioner och presentationer har ökat för att anpassa
verksamheten till 100 % distansarbete.
c) En särskild kod i AMS har skapats för revisionspersonal som inte kan arbeta på grund av
familjeåtaganden (t.ex. hemundervisning), och särskilda lösningar har erbjudits personal som
har underhållsberättigade barn med särskilda behov.

13. Administrationen vidtog snabbt följande åtgärder för att skydda personalen:
a) En teknisk enhet för covid-19-krisen inrättades för att ge råd till revisionsrättens
krishanteringskommitté.
b) Alla tjänsteresor till områden med hög risk för covid-19 ställdes in.
c) Personliga skyddsåtgärder vidtogs.
d) Information om nödvändigheten av att följa hygienbestämmelserna spreds i stor omfattning
(t.ex. via personalmeddelanden och affischer på toaletter i revisionsrättens byggnader), med
regelbundna kontroller av revisionsrättens säkerhetspersonal.
e) Handsprit tillhandahölls på centrala platser i revisionsrättens tre byggnader.
f)

Skyddande plexiglasskivor installerades i områden med stor genomströmning (såsom
receptionen, DIWI:s servicedesk, personalenhetens servicedesk, personalmatsalen och
kafeteriorna) och på alla gemensamma kontor.

g) Tillträde till konferens- och möteslokaler begränsades och måltidslokalerna inrättades så att de
motsvarade de strikta hygien- och distanseringsåtgärderna.
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h) Städning av kontor och platser med högre risk (såsom toaletter och dörrhandtag) utökades.
i)

Endast mat för avhämtning erbjöds i matsalen och kafeterian.

14. Intern kriskommunikation infördes snabbt för att på ett så uttömmande och öppet sätt som

möjligt informera personalen om hälsorisker i samband med pandemin. Sedan krisens början har
direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster och generalsekreteraren skickat ut
70 informationsmeddelanden som komplement till personalmeddelanden och inrättandet av en
särskild sida på intranätet om covid-19.

15. Den plötsliga störning som covid-19-pandemin orsakade påverkade budgetgenomförandet: de
mellanmänskliga kontakterna blev nästan helt virtuella, vilket minskade användningen av vissa
budgetposter (t.ex. tjänsteresor, allmännyttiga tjänster, kostnader för tolkning, publikationer och
anordnande av sammanträden och konferenser). Samtidigt uppstod nya upphandlingsbehov.
Budgetmyndigheten tillät överföring av outnyttjade anslag för att tillgodose nya behov såsom
ökade it-utgifter, ny tillgång till särskilda databaser för revisorer, skyddsutrustning och ett nytt
projekt för säkerhetsinvesteringar (mer information om detta finns i 2020 års rapport om
budgetgenomförandet).
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III. Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och
allmänna tjänster (GS1-DHR)
16. Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster (GS1-DHR) ansvarar för

revisionsrättens personalfrågor, ekonomi, läkarmottagning, säkerhet, evenemang och protokoll
samt vissa allmänna tjänster. Det förvaltar uppemot 89,3 % av revisionsrättens budget
(135 981 000 euro av de totalt 152 237 000 euro som hela institutionen förfogade över under
2020), som främst utgörs av ledamöternas och personalens löner.

Budgetposter
Löner
Tjänsteresor
Hälsovård och sociala tjänster
Övriga anställda
Fortbildning
Fordon/transporter
Samråd, studier och enkäter
Representationskostnader
Övriga administrativa utgifter
Möten, evenemang och
konferenser
TOTALT

Årets anslag
(i euro)

Betalningar
(i euro)

Genomförande i %
(betalda anslag)

126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000
496 000
371 000
213 000
2 028 000

123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04
333 389,96
106 236,95
31 007,88
1 440 690,57

98,05 %
19,33 %
47,19 %
77,63 %
54,76 %
67,22 %
28,64 %
14,56 %
71,04 %

158 000
135 981 000

34 995,35
128 590 256

22,15 %
94,56 %

Anmärkning: Totalsumman motsvarar inte nödvändigtvis summan av de enskilda posterna på grund av
avrundningar.

17. Covid-19-pandemin har påverkat budgeten för all utåtriktad verksamhet såsom tjänsteresor,
representationskostnader samt sammanträden och konferenser.

18. Direktorat GS1-DHR spelade en viktig roll i hanteringen av covid-19-krisen genom

läkarmottagningen, säkerhetstjänsten, tidsplaneringen, förvaltningen av tjänsteresor och den
covid-19-relaterade kommunikationen till personalen.

19. Läkarmottagningen lyckades snabbt gå över till distansarbete och fortsätta sin dagliga

administrativa och medicinska verksamhet, samtidigt som den spelade en specialiserad rådgivande
roll för institutionen och hjälpte anställda i behov av hjälp. Tillsammans med upphandlingsenheten
anordnade den ett brådskande förfarande för att förse revisionsrätten med personlig
skyddsutrustning för att skydda personalen och se till att institutionen följer bestämmelserna i
Luxemburg. Läkarmottagningen anordnade också en kampanj för vaccination mot säsongsinfluensa
för cirka 300 anställda, och tillämpade då strikta hygienregler.
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20. Även i denna svåra tid lyckades GS1-DHR snabbt anpassa sina förfaranden till den nya

situationen och uppnådde de flesta av sina planerade mål. De viktigaste resultaten var följande:
a) Andelen otillsatta tjänster kunde hållas klart under målet på 3 % och uppgick till 2,34 %.
b) 25 urvalsförfaranden genomfördes till följd av ett meddelande om ledig tjänst, och sju
inbjudningar att anmäla intresse utlystes för olika befattningar.
c) Förfarandena för mottagande av nyanställda anpassades med hjälp av ett nytt
hybridförfarande (där personliga möten i revisionsrättens lokaler och Teams-möten varvas)
från och med september månad.
d) En portal för nyanställda togs fram, Newcomers’ Portal, som lanserades i början av 2021 för att
automatisera den administrativa delen av integreringsprocessen.

21. Tabellen nedan ger en översikt över revisionsrättens rekrytering.
Antalet rekryterade 2020
Ledamöter
Tjänstemän
Tillfälligt anställda
Kontraktsanställda
Utstationerade
nationella experter
Praktikanter
TOTALT

Antalet rekryterade 2019
3
18
21
20

2
17
33
21

3
50
115

6
55
134

22. 2020 medförde stora förändringar på fortbildningsområdet: nedstängningen innebar många

utmaningar men skapade samtidigt möjligheter och öppnade nya dörrar för lärande. Mot denna
bakgrund började fortbildningsenheten reflektera över hur lärande och utveckling skulle
genomföras vid revisionsrätten i framtiden och samarbetade med en extern konsult för att ta fram
ett program för livslångt lärande för revisionsrättens personal. De viktigaste nyheterna på
utbildningsområdet under 2020 var
a) en snabb övergång till e-lärande efter nedstängningen,
b) ett ständigt bredare utbildningsutbud,
c) en större roll för att stötta HR-processer och talanghantering.

23. Samarbetet med Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) förlöpte

smidigt under 2020: de båda enheterna vid revisionsrätten och kommissionen har samma itverktyg (Sysper, det nya utbetalningssystemet (Nap) och SAP) för att hantera ekonomiska
rättigheter och löner på distans.

24. Fokus för direktoratets insatser på ekonomiområdet var att i god tid säkerställa tillräckliga

anslag för varje budgetpost för 2020. Budgeten för 2021 togs fram och lämnades in i tid, och
migrationen av SAP till SAP-HANA förlöpte väl i september 2020. Det papperslösa arbetsflödet –
från faktura till betalning – fungerar på alla områden.
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25. I artikel 116 i budgetförordningen fastställs tidsfrister för kontraktsrelaterade betalningar.

Informationssystemet för redovisning och förvaltning övervakar att dessa tidsfrister respekteras.
Under 2020 tog det i genomsnitt 11 dagar att utföra sådana betalningar (jämfört med 11,2 dagar
2019). Under 2020, liksom tidigare år, begärdes ingen dröjsmålsränta från mottagarna av dessa
betalningar.

26. Fokus för säkerhetspersonalen var främst att säkerställa driftskontinuitet under hela krisen,
samtidigt som den fortsatte att utföra sina dagliga arbetsuppgifter, nämligen att kontrollera
tillträdet till byggnaderna och säkerställa att alla tekniska installationer ständigt övervakas.

27. För att följa nationella covid-19-bestämmelser såg teamet inom evenemangs- besöks- och

protokolltjänsten över och anpassade sina förfaranden: evenemang kan anordnas både på plats
och i hybridformat (som sker både på plats och på distans).
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IV. Direktoratet för informationsteknik,
arbetsmiljö och innovation (GS2-DIWI)
28. Direktoratet för informationsteknik, arbetsmiljö och innovation (DIWI) ansvarar för

revisionsrättens digitala miljö (it-utrustning, it-tjänster och it-enheter) och fysiska arbetsmiljö
(byggnader, teknisk infrastruktur, kontor och logistik). Det förvaltar också revisionsrättens
bibliotek.

29. 2020 präglades it-området kraftigt av covid-19-krisen. DIWI tillhandahöll en lösning för

fjärråtkomst så att alla användare (däribland externa uppdragstagare) kunde distansarbeta från och
med nedstängningens första dag. Ända sedan projektet ”laptop till alla” 2013 har revisionsrättens
hela personal kunnat arbeta på distans med bärbara datorer och OTP-utrustning för att ansluta sig.
Genom det nya beslutet om distansarbete från 2019 köptes och aktiverades fler obegränsade VPNlicenser redan den 11 mars 2020. Den 16 mars, då distansarbete blev obligatoriskt för
revisionsrättens personal och externa tjänsteleverantörer, hade alla användare fått all den
utrustning de behövde, it-infrastrukturen hade uppgraderats och licenser hade aktiverats för att
möjliggöra ett ökat antal samtidiga uppkopplingar.

30. GS2-DIWI införde också Microsoft Teams mycket snabbt för att underlätta samarbete – och i

synnerhet videokonferenser – både internt och med externa intressenter. Nya lösningar för
hybridmöten togs fram, särskilt för revisionsrättens och förvaltningskommitténs sammanträden.
Ett konferensrum anpassades för sådana hybridmöten, och andra lokaler anpassades för
presskonferenser, webbaserade seminarier, utbildningar och andra evenemang, bland annat
språktolkning.

31. Vid sidan av den utveckling som hängde samman med pandemin befästes det digitala
revisionsarbetet under 2020 genom att

a) ECALab offentliggjorde sin verksamhetsrapport,
b) en utgåva av revisionsrättens tidskrift Journal om stordata och digital revision gavs ut, Big data
and digital audit,
c) framsteg gjordes i fråga om den digitala omvandlingen av revisionen av
genomförandeorganen,
d) ECALab medverkade vid 12 granskningsuppgifter,
e) en ny plattform för kunskapsutbyte och samarbete, kallad teknik och innovation inom revision
(Tina), inrättades för nätverksarbete mellan revisionsrätten och EU-medlemsstaternas högre
revisionsorgan.

32. GS2-DIWI medverkade också i den digitala styrkommitténs arbete, särskilt i pop up-grupperna

och utarbetandet av en utvecklingsplan, enligt begäran. Det nya intranätet, som lanserades i
januari, har blivit den gemensamma portalen för tillgång till digitala tjänster och information vid
revisionsrätten. Detta har underlättat skapandet av applikationer för mobila enheter och förbättrat
tillgången till information vid revisionsrätten.
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33. För att underlätta kunskapshanteringen vid revisionsrätten finns nu de nya centrala systemen

BibliotECA Discovery, det nya systemet för förvaltningen av biblioteket som lanserades i april, och
AWARE, revisionsrättens metod- och vägledningsplattform som lanserades i maj, samt de 31
kunskapsnav som stöds av kollaborativa Sharepoint-sajter.

34. Särskild uppmärksamhet ägnades åt it-säkerhet i och med införandet av verktyg för att

förbättra vår övervakande och förebyggande verksamhet, men även åt driftskontinuitet. För den
kritiska prestationsindikatorn ”tillgång till kritiska system” uppnåddes ett värde på 99,97 %. Inom
denna verksamhet valde man ut ett nytt system för säkerhetsövervakning och upptäckt av hot samt
ett program för skydd mot hot för revisionsrättens mobila enheter. Man genomförde flera
webbaserade seminarier för att öka medvetenheten, där man tog upp frågor som it-säkerhet i
samband med distansarbete. Revisionsrättens it-säkerhetsverktyg uppgraderades för att skydda
dem mot de sårbarheter som identifierats.

35. När det gäller byggnadsinfrastrukturen påbörjades renoveringen av K2-byggnaden,

ombyggnaden av garageinfarten till K3-byggnaden slutfördes och Emas återcertifiering gjordes i
god tid. Enheten med ansvar för infrastruktur förberedde ”tillbaka till byggnaden”-insatsen, en
arbetsinsats som lyckades väl och bekräftades genom att man i oktober 2020 fick märkningen
”Säker covid-19-zon”.

36. En annan utmaning var att organisera möjligheten att återvända till revisionsrättens lokaler
senast i mitten av juni, vilket innebar en ny riskanalys, nya förfaranden, nya åtgärder samt
tillhandahållande av digitala lösningar för att säkerställa kontinuiteten i revisionsrättens
beslutsprocess: tillgång till dokument, informella videomöten och hybridmöten samt elektronisk
omröstning.

37. GS2-DIWI förvaltar 9,7 % av revisionsrättens budget. Under 2020 utnyttjade man anslagen på
följande sätt:

Budgetposter

Årets anslag
(i euro)
10 093 000
590 000

Betalningar
(i euro)
5 561 329,26
433 005,89

Genomförande i %
(betalda anslag)
55,10 %
73,39 %

Informationsteknik
Bibliotek och arkiv
Fastigheter och
infrastruktur
4 038 000
1 971 591,57
48,83 %
TOTALT
14 721 000
7 965 927
54,11 %
Anmärkning: Totalsumman motsvarar inte nödvändigtvis summan av de enskilda posterna på grund av
avrundningar.

38. Under budgetposterna fastigheter och infrastruktur gjordes överföringar för lokalvård och

underhåll (782 975 euro), säkerhet och övervakning av byggnader (569 018 euro) och
energiförbrukning (206 273 EUR). För informationsteknik överfördes 4 732 154 euro till 2021 för att
täcka planerade betalningar för viktiga it-projekt. För biblioteket överfördes ett belopp på
156 994 euro.
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V. Direktoratet för översättning, språktjänster
och publikationer (GS3-TLSPD)
39. Under detta år som präglades kraftigt av covid-19-krisen fortsatte arbetet utan några större
störningar, och trots de särskilda åtgärderna översatte och publicerade TLSPD alla de produkter
som begärdes under året. Direktoratet slutförde 97,71 % av översättningarna inom den begärda
tidsfristen – långt över prestationsindikatorn på 95 %.

40. Under 2020 uppgick antalet översatta och granskade sidor inom TLSPD till 234 414 sidor – att
jämföras med 223 468 sidor 2019 – vilket är en ökning med 4,90 % jämfört med föregående år.
Antalet internt översatta sidor ökade med 8,90 %, medan antalet utkontrakterade sidor minskade
med 7,12 %. Detta verkar främst bero på nedstängningen och att personalen tar ut färre
semesterdagar, vilket gör det möjligt att utföra mer arbete internt. Det totala antalet
översättningsbeställningar som togs emot var 2 862 (en ökning från 2 489 under 2019).
41. Översättarna spelar fortsatt en viktig roll i revisionsverksamheten, främst genom att

tillhandahålla språkstöd under revisionsbesök och ingående redigeringsstöd och redaktionellt stöd
på engelska för praktiskt taget revisionsrättens alla publikationer. Teamet för engelska
språktjänster (ELS) är nu en nyckelaktör i alla skeden när en rapport sammanställs, från
utarbetandet av förhandsbeskrivningar till granskningarna av pressmeddelanden när slutprodukten
ska offentliggöras. När det gäller årsrapporter deltar en medlem i teamet för engelska språktjänster
också systematiskt i de kontradiktoriska mötena för varje kapitel för att ge språkliga synpunkter på
den text som tas fram.

42. Direktorat GS3–TLSPD förvaltar mindre än 1 % av revisionsrättens budget. Det använde sina
anslag under 2020 på följande sätt:
Budgetposter

Årets anslag
(i euro)

Betalningar
(i euro)

Genomförande i %
(betalda anslag)

Utkontraktering och
63,02 %
414 026,77
657 000,00
interinstitutionellt samarbete
232 000,00
Tolkar
20 924,00
9,02 %
271 000,00
Publikationer
88 423,32
32,63 %
TOTALT
1 160 000
523 374
45,12 %
Anmärkning: Totalsumman motsvarar inte nödvändigtvis summan av de enskilda posterna på grund av
avrundningar.

43. Pandemin satte stopp för fysiska möten och då även behovet att anlita tolkar. Den

outnyttjade budgeten för publikationer överfördes för att täcka akuta behov på andra områden
som it-tjänster och läkarmottagningen.
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VI. Upphandling inom generalsekretariatet
44. Under 2020 använde revisionsrätten det förhandlade förfarandet enligt punkt 11.1 c i bilaga I
till budgetförordningen för att ingå ett kontrakt till ett värde av över 60 000 euro. Detta kontrakt
avsåg inköp av utvald personlig skyddsutrustning till ett sammanlagt värde av 123 090,20 euro.
Luxemburgs regering hade gjort det obligatoriskt att bära munskydd på alla platser öppna för
allmänheten, för verksamhet i slutna utrymmen och i kollektivtrafiken. Revisionsrätten beslutade
att snarast möjligt köpa in personlig skyddsutrustning för att vara väl rustad för att eventuellt
öppna upp sina byggnader igen (i slutet av maj/mitten av juni 2020) och förhindra spridning av
covid-19 i lokalerna.

45. Revisionsrätten skickade inbjudan att lämna anbud till sju företag. Bara två av de inbjudna
företagen svarade. Praxisdienst GmbH tilldelades kontraktet till ett värde på 123 090 euro.

46. Den årliga förteckningen över kontrakt, inklusive kontrakt värda mellan 15 000 euro och
60 000 euro och som ingåtts efter ett förhandlat förfarande, kommer att finnas tillgänglig på
revisionsrättens webbplats senast den 30 juni 2021.

47. Alla förhandlade förfaranden omfattades av revisionsrättens strikta interna

kontrollförfaranden för att säkerställa laglighet, korrekthet och en sund ekonomisk förvaltning.

15

VII. Internkontrollsystemens effektivitet och
ändamålsenlighet vid generalsekretariatet
7.1

Generalsekretariatets internkontrollsystem och de viktigaste
förändringarna under 2020

48. Generalsekretariatet verkar inom en rättslig ram som omfattar
o

budgetförordningen,

o

tjänsteföreskrifterna,

o

revisionsrättens ram för intern kontroll,

o

revisionsrättens arbetsordning,

o

de interna bestämmelserna för genomförande av budgeten,

o

stadgan för den vidaredelegerade utanordnarens uppgifter och ansvar,

o

alla beslut som rör användningen av revisionsrättens personella, materiella och ekonomiska
resurser.

49. Under 2020 uppdaterades revisionsrättens ram för internkontroll efter översynen av

budgetförordningen 2018 och offentliggörandet av en ny version av Internal Control – Integrated
Framework (internkontroll – integrerad ram, Coso-ramen) från Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission. Den reviderade ramen, som tidigare var ett
standardbaserat system, blev ett system som bygger på principer och lägger större vikt vid
professionellt omdöme. Ramen för internkontroll ändrade inte generalsekretariatets
internkontrollsystem i någon större utsträckning, utan lade större vikt vid lämplig bedömning och
kommunikation av brister i den interna kontrollen, både för finansiella och icke-finansiella
processer.

50. Revisionsrättens internkontrollsystem består av förfaranden (som baseras på Cobit 5 för

DIWI), ledningens övervakning, förebyggande och upptäckande kontroller samt automatiserade
kontroller inbyggda i informationssystem som omfattar samtliga av generalsekretariatets viktigaste
affärsprocesser. Det säkerställer laglighet, korrekthet och en sund ekonomisk förvaltning och
hjälper varje direktorat att uppnå sina operativa mål. Under 2020 förblev administrationens
organisationsstruktur stabil, och de få ändringar som gjordes meddelades i god tid.
Internkontrollsystemet ändrades inte nämnvärt under 2020.

51. De finansiella affärsprocesserna hanteras med hjälp av SAP, vilket gör det möjligt för

utanordnaren att på ett korrekt sätt skilja mellan initiering, kontroll och validering. Systemet
omfattar budgetförvaltning, reservationer av medel, åtaganden, inköpsorder och kontrakts- och
fakturakontroll i enlighet med budgetförordningen och revisionsrättens interna bestämmelser och
förfaranden. Det tillhandahåller också automatiserade kontroller för att förhindra fel i
behandlingen av finansiella uppgifter. Dessutom följer de förfaranden som inletts av personalen
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och de som utför kontroller checklistor för att bedöma efterlevnaden av budgetförordningen när
det gäller budgetåtaganden och betalningsorder.

52. GS1-DHR och GS2-DIWI inrättade ett kontrollprogram för att utvärdera efterlevnaden av

budgetförordningen och revisionsrättens beslut och för att övervaka att varje direktorat uppnår
sina operativa mål. GS3-TLSPD:s kontrollsystem är inriktat på översättningarnas kvalitet.

53. GS1-DHR:s kontrollprogram för 2020 tog hänsyn till covid-19-pandemins konsekvenser och

infördes på grundval av 2020 års riskanalys, resultaten av 2019 års kontroller, diskussioner med
PMO och rekommendationer från interna och externa revisorer. Programmet för
efterhandskontroll är främst inriktat på finansiella risker, eftersom merparten av revisionsrättens
budget ingår i GS1-DHR:s ansvarsområde. Efterhandskontrollerna omfattar följande:

1)

Lagligheten och korrektheten i de betalningar som görs inom de budgetposter som förvaltas
av direktören.

2)

Tjänsteresor som betalats av PMO på grundval av revisionsrättens riktlinjer för tjänsteresor
och revisionsrättens beslut om deras tillämpning.

3)

Biljetter som utfärdats av resebyrån och som inte använts.

4)

Ytterligare dubbelkontroller av ledamöternas utgifter för tjänsteresor och representation för
att identifiera eventuell dubbel ersättning för måltider och bevaka tjänstefordonens
bränsleförbrukning.

5)

Riktigheten och fullständigheten i de handlingar som ingår i de anställdas personalakter.

6)

Personalens frånvaro och arbetstimmar.

7)

Handkassa.

54. Förhandskontroller görs av ledamöternas utgifter för tjänsteresor och representation.

Programmet omfattar också PMO:s kontroller av revisionsrättens lönelista och personalens
ekonomiska rättigheter.

55. GS2-DIWI:s plan för efterhandskontroller för 2020 baserades på resultaten av översynen av
riskregistret för 2021, 2019 års bedömning av processmognaden och uppföljningen av
internrevisionens rekommendationer. Den tog också hänsyn till den externa revisorns kontroller
som en del av den årliga it-översynen. Kontrollprogrammet omfattade fyra punkter:
1) Systemet för att hantera fysiskt tillträde till revisionsrättens byggnader.
2) Risken för intern förlust och utarmning av kunskap.
3) Efterlevnaden av taket på 15 000 euro för inköpsavtal med lågt värde.
4) Mottagningsbevis för inköp som gjorts sedan nedstängningens och distansarbetets början.

56. I GS3-TLSPD gäller kontrollerna problem med översättningars kvalitet, och påföljder tillämpas
vid en negativ utvärdering. Finansiella efterhandskontroller planerades inte eftersom utgifterna
inom detta område var okomplicerade. Alla utgifter bygger på interinstitutionella inköpsavtal eller
går till interinstitutionella utkontrakteringsverktyg.
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7.2

Översikt över riskhanteringen och covid-19-pandemins effekter på
riskanalysen

57. Generalsekretariatets årliga internkontroll omfattar en årlig granskning av den riskbedömning

som gjorts av varje direktorat. Dessa granskningar ger upphov till handlingsplaner för riskhantering
som beaktas vid utformningen och genomförandet av både förhands- och efterhandskontroller.
Resultatet av kontrollerna bildar i sin tur underlag för den delegerade utanordnarens årliga
förklaring i den årliga verksamhetsrapporten liksom i det följande årets riskbedömningar. Vid
utformningen av internkontrollsystemen tas också vederbörlig hänsyn till kostnadseffektiviteten.

58. I bedömningscykeln för 2020 identifierades inledningsvis följande övergripande risker för de
tre generaldirektoraten:

a) Resursbegränsningar eller andra negativa konsekvenser till följd av brexit.
b) Bristande efterlevnad av budgetförordningen.
c) Beroende av utkontraktering, även till kommissionen.
d) Personalfrågor: problem med att uppskatta framtida rekryteringsbehov eller locka till sig och
behålla personal; chefer på översättningsområdet kan inte längre tillhandahålla
kvalitetssäkring.
e) Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen eller uppgiftsincidenter.
f)

Problem med it-verktyg.

g) Kunskapshantering: underlåtenhet att upprätthålla eller utveckla tillräcklig intern kunskap.

59. Denna analys, som genomfördes 2019, överskuggades av covid-19-pandemin i mars 2020.
GS1-DHR och GS2-DIWI uppdaterade sina riskregister. GS3-TLSPD behövde inte se över sin
riskbedömning.

60. GS1-DHR, som ansvarar för säkerhets- och hälsoåtgärder, lade till en ny risk, nämligen risken

för att personal smittas på arbetsplatsen. Risken bedömdes vara låg under förutsättning att de
rekommendationer som utfärdas av Luxemburgs regerings för att bekämpa pandemin följs och att
lämplig utrustning (såsom munskydd och handsprit) tillhandahålls. De övriga riskerna i DHRregistret ändrades inte, även om teamen arbetade ingående med frågor som uppstod till följd av
covid-19-pandemin.

61. GS2-DIWI, som ansvarar för storskaliga it- och fastighetsprojekt, inkluderade kritiska risker i

sitt riskregister för 2020, vilket återspeglar det nuvarande osäkra läget. En allmän risk för
instabilitet i ekonomin och den politiska situationen (på grund av brexit), som tidigare bedömts
vara kritisk, uppdaterades för att omfatta covid-19. En ny risk som rörde covid-19-pandemins
effekter på K2-projektet lades till, med tanke på att de nuvarande omständigheterna äventyrar ett
slutförande av renoveringsarbetena inom fastställd tid.

62. GS3-TLSPD behövde inte se över sin riskbedömning. Dess riskregister är inriktat på
kvalitetsfrågor eller verktyg som rör översättning eller publikationer.
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7.3

Översyn av internkontrollsystemens effektivitet och
ändamålsenlighet

63. I januari 2021 granskade alla direktorat resultaten av sina förhands– och efterhandskontroller.

De uppdaterade också sina riskbedömningar och handlingsplaner för riskhantering. Vid
efterhandskontrollerna konstaterades inga större brister i internkontrollsystemen. Direktörerna
granskade också statusen för alla ännu ej helt genomförda rekommendationer från internrevisionen
för att se till att de kunde genomföras inom de fastställda tidsfristerna. Den delegerade
utanordnaren granskade informationen i rapporterna om internkontroller som sammanställts av
alla direktörer innan han undertecknade sin förklaring i enlighet med artikel 74.9 i
budgetförordningen.

64. DHR:s förhandskontroller av ledamöternas tjänsteresor visade på en minskning av antalet

tjänsteresor (en minskning med 76,5 % jämfört med 2019). Samma tendens noterades för
ledamöternas utgifter för representation och chaufförernas tjänsteresor. Förhandskontroller av
bränsletyp och bränsleförbrukning för tjänstefordon visade inte på några oklarheter.

65. I DHR visade efterhandskontrollerna i SAP på tolv fel av ett urval på 120 slumpmässigt utvalda

betalningar av 1 270 betalningar. Tre betalningar följde inte regeln om att det rättsliga åtagandet
inte ska föregå det finansiella åtagandet. De övriga felen gällde sena betalningar som orsakades
främst av leverantörer. Enheterna känner till förfarandena för hantering av upphandlingar och
betalningar, och distansarbetet har inte haft någon inverkan på hanteringen av affärsprocesser.
Betalningarna görs på ett lagligt och korrekt sätt och lämplig dokumentation bifogas. SAP-systemet
och dess automatiska kontroller samt de administrativa assistenternas kännedom om verktyget
sedan 2008 bidrog till att hålla affärsprocesserna igång som vanligt under pandemin.

66. Totalt sett var resultaten av PMO:s efterhandskontroller positiva. Förhandskontrollerna av

ekonomiska rättigheter visade inte på några särskilda problem. Liknande bidrag som betalades ut
från andra källor drogs vanligtvis korrekt av från familjetilläggen. Kontrollen av 232
skoldeklarationer ledde till att löner återkrävdes för endast tre ärenden. Alla avvikelser i analysen
av lönevariansen förklarades och motiverades för de föregående 12 månaderna.

67. DHR:s kontroller visade inte heller på att det fanns några större problem med lönekontorets
betalning av tjänsteresor. De flesta av de fel som identifierades gällde beräkningen av
dagtraktamenten och ersättningen av resekostnader för tjänsteresor med privata arrangemang.
Liksom varje år kommer resultaten av de kontrollerade tjänsteresorna att meddelas personalen,
och denna gång kommer de att åtföljas av riktlinjer om styrkande handlingar som ska bifogas i
applikationen för tjänsteresor, MIPS.

68. Vår analys av valideringen av tjänsteuppdrag och kostnadsredovisningar visar att

vidaredelegerade utanordnare följde revisionsrättens beslut på korrekt sätt. Dessutom validerades
endast 20 tjänsteresor efter ledamotens eller den anställdes avresa. Sådana fall omfattas av
revisionsrättens undantagsregister under punkten om att det rättsliga åtagandet inte ska föregå det
finansiella åtagandet.

69. Hanteringen av personalakter påverkades av nedstängningen och de efterföljande allmänna
villkoren för distansarbete. I januari 2021 fick revisionsrätten de personliga handlingar som PMO
mottagit från anställda för att läggas till i deras personalakter. Från och med nu gäller ett nytt
förfarande.
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70. GS2-DIWI:s förhandskontroller av finansiella transaktioner i SAP visade också på färre fel än

förra året. Av 2 058 SAP-transaktioner, däribland inköpsorder, betalningsansökningar och fakturor,
återsändes endast 35 för korrigering. De främsta anledningarna var problem gällande
dokumentering, avsaknad av information i inköpsordern eller fel i fakturakontrollerna.

71. En granskning av kontrakt med mycket lågt värde gjordes för att kontrollera efterlevnaden av
budgetförordningen (punkt 14.4 i bilaga I). Efterhandskontrollerna visade inte på några större
försummelser eller brister i upphandlingar av mycket lågt värde, och det konstaterades att
tröskelvärdet på 15 000 euro hade följts.

72. GS2-DIWI:s efterhandskontroller visade särskilt att Zeussystemet, som förvaltar fysiskt

tillträde till revisionsrättens byggnader, är utsatt för en kritisk risk och måste bytas ut. Om en
komponent inte fungerar kan det leda till att en del av systemet stängs ned utan att det går att
reparera.

73. Vid översynen av kunskapsöverföringen identifierades olika sätt att förbättra processen. En

viktig punkt är förvaltarens deltagande i organisationen av överlämnandet och övervakningen av
dess resultat.

74. GS3-TLSPD:s efterhandskontroller av översättningarnas kvalitet visade inte på några allvarliga
problem som krävde större avhjälpande åtgärder.

7.4

Slutsats om generalsekretariatets internkontrollsystem

75. Förhands– och efterhandskontrollerna för 2020 visar på att generalsekretariatets

internkontrollsystem fungerar effektivt och tillfredsställande och att finansiella och icke-finansiella
risker är under kontroll i direktoraten. Kontrollerna identifierade främst några icke-väsentliga fel,
liksom behovet av att se över vissa förfaranden eller ersätta it-verktyg. Tjänsten för internrevision
(IAS) anser att kostnadseffektiviteten hos generalsekretariatets kontroller är tillfredsställande, med
totalt 14,7 heltidsekvivalenter för uppgiften (inklusive 0,2 heltidsekvivalenter vid PMO).
Genomgången visar också hur robust förvaltningssystemet är, som bygger på integrerad
programvara och omfattar betydande automatiska kontroller.

76. Den övergripande slutsatsen i internkontrollrapporten från tjänsten för internrevision är

positiv: Det finns tillförlitliga kontroller för de flesta högriskområden i generalsekretariatets
verksamhet, och uppdelningen av arbetsuppgifter mellan olika anställda för förhands– och
efterhandskontroller har bibehållits. Inga större brister har konstaterats.
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VIII. Uppföljning av beslutet om ansvarsfrihet för
2018
77. Den 13 maj 2020 beviljade Europaparlamentet ansvarsfrihet 1 för genomförandet av budgeten
för budgetåret 2018. Nedan följer en redogörelse för uppföljningen av iakttagelserna i beslutet om
ansvarsfrihet.

Revision av administrativa utgifter (punkterna 5 och 15 i beslutet om
ansvarsfrihet)
78. Punkt 5: Felprocentsatserna för administrativa utgifter har legat under väsentlighetsgränsen i

flera år och revisionsrisken på detta område anses vara låg. I vårt arbete med revisionsförklaringen
fördelar vi våra revisionsresurser till de områden där risken för fel är högre. Detta gör vi på
grundval av en global riskbedömning.

79. Vårt revisionsarbete i samband med revisionsförklaringen för administrativa utgifter har dock

under flera år omfattat mer än bara en granskning av ett representativt urval av transaktioner,
internkontrollsystem, årliga verksamhetsrapporter och andra förvaltningsarrangemang. Detta
arbete omfattar redan en rad olika ämnen, men i samband med revisionsförklaringen för 2018
analyserade vi även förfarandena för offentlig upphandling av byggentreprenader och tjänster med
anknytning till personsäkerheten och säkerheten i lokaler. För 2019 var vårt tillagda ämne ökningen
av antalet kontraktsanställda och tillhörande betalningar från 2012 till 2018 vid alla institutioner
och organ. En annan aspekt som vi granskade 2019, på området för internkontrollsystem, var
övervaknings- och kontrollsystemen vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska
regionkommittén och Europeiska datatillsynsmannen. Denna granskning är den första i en cykel
som kommer att omfatta alla institutioner och organ.

80. Vi anser att de olika delarna av nämnda arbete kommer att leda till att revisionsrätten går
igenom brister i de administrativa utgifterna inom varje institution under några års tid. Denna
metod är helt förenlig med riskprofilen för revisionsområdet administrativa utgifter.

81. Punkt 15: Antalet granskade transaktioner är representativt för rubriken i den fleråriga

budgetramen och återspeglar risken på detta område. En betydande ökning av antalet
transaktioner på detta område skulle kräva ytterligare resurser, som kanske inte står i proportion
till risken. Utöver vårt svar på punkt 5 vill vi dock påpeka att vi inför revisionsförklaringen för 2020
har ökat urvalet av transaktioner till 48 för rubrik 5 i den fleråriga budgetramen.

82. Vi bör också påminna om att vi regelbundet granskar särskilda ämnen på detta område i våra
effektivitetsrevisioner och regelefterlevnadsrevisioner. Vi har till exempel granskat
fastighetsförvaltningen (särskild rapport 34/2018), genomförandet av 2014 års översyn av
tjänsteföreskrifterna (särskild rapport 15/2019) och Europeiska rekryteringsbyråns allmänna
uttagningsprov och urvalsförfaranden (särskild rapport 23/2020).

1

Europaparlamentets beslut 2019/2059 (DEC).
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83. När det gäller framläggandet av en oberoende årsrapport om EU:s institutioner (som vi gör för
EU-byråerna) vill vi påpeka att fördraget kräver att revisionsrätten avger en revisionsförklaring som
omfattar institutionerna och organen, medan det i inrättandeförordningen för de flesta byråer
föreskrivs att revisionsrätten ska avge ett enskilt revisionsuttalande.

Tidsramen för ansvarsfrihetsförfarandet för revisionsrätten (punkt 7 i
beslutet om ansvarsfrihet)
84. Revisionsrätten är fast besluten att hålla de tidsfrister för beviljande av ansvarsfrihet som

fastställts av lagstiftaren. Vi strävar efter att lägga fram våra årsrapporter ännu tidigare när det går,
men utan att det äventyrar kvaliteten på vårt revisionsarbete.

Utgifter för Byrån för löneadministration och individuella ersättningar
(PMO) (punkt 8 i beslutet om ansvarsfrihet)
85. Det belopp som betalades för PMO:s tjänster uppgick till 216 732 euro år 2017, 268 610 euro

år 2018 och 293 238 euro år 2019. Liksom under 2017 och 2018 omfattade tjänsterna pensioner,
bidrag, ekonomiska rättigheter, löner och tjänsteresor för revisionsrättens ledamöter och personal.
Det finns två skäl till den högre kostnaden 2018: i) vi kontrakterade ut förvaltningen av tjänsteresor
till PMO den 1 mars 2017 och ii) antalet utförda tjänsteresor ökade under 2018. Den lilla ökningen
av kostnaderna för PMO:s tjänster under 2019 förklaras av en ökning av tjänstepriset (2 %) och en
liten ökning av verksamheten (fler ärenden som behandlas av PMO). De siffror som anges i punkt 8
i beslutet om ansvarsfrihet återspeglar budgetbeloppet. I början av 2021 överfördes budgetpost
1655 till kommissionen för att ge den direkt tillgång till uppgifter som budgetmyndighet.
Revisionsrätten betalar inte längre fakturor från PMO.
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Användning av tjänstefordon (punkt 10 i beslutet om ansvarsfrihet)
86. Sedan de nya bestämmelserna trädde i kraft har vi kunnat konstatera betydande

kostnadsbesparingar i samband med användningen av tjänstefordon. Detta ses i de minskade
extrakostnaderna för ersättning i samband med användning av fordon för andra ändamål än
tjänsteutövning:

Figur 2 – Förändringen i avgiftsersättning för tjänstefordon (från 2016 till
2020)
= föregående års siffror

12 210 euro

3 539 euro

-71 %

2 809 euro

-21 %

833 euro

-70 %

96 euro

-88 %

Källa: GS1-DHR.

87. Stora besparingar har också gjorts i fråga om bränsleförbrukning. 2020 var dock ett
exceptionellt år med tanke på hälsosituationen och reserestriktionerna.

Figur 3 – Utgifter för bränslekort (från 2013 till 2020)

Källa: GS1-DHR.

88. När det gäller användningen av tjänstefordon för privat bruk skedde ingen förändring under
2020.
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Kritiska prestationsindikatorer (punkt 11 i beslutet om ansvarsfrihet)
89. I januari 2021 antog revisionsrätten sin nya strategi för perioden 2021–2025. Vi funderar för

närvarande över om vi behöver ompröva våra prestationsindikatorer och/eller anpassa dem ännu
mer till våra strategiska mål. I detta sammanhang kommer vi också att undersöka det bästa sättet
att mäta mervärdet av vårt arbete för våra institutionella intressenter, det vill säga
Europaparlamentet, rådet och de nationella parlamenten.

90. Under perioden 2018–2020 samlade vi genom enkäter in våra intressenters synpunkter på

nyttan och effekten av våra rapporter. Vi skickade dessa enkäter till alla som mottar våra rapporter,
till exempel ledamöter av Europaparlamentet och Europaparlamentets utskottssekretariat. Vi
offentliggjorde resultaten i våra verksamhetsrapporter. För 2020 uppgav 75 % av de svarande att
revisionsrätten hade en mycket stor eller stor effekt (2019: 81 % och 2018: 78 %). Dessutom ansåg
84 % av de svarande att revisionsrättens arbete var till mycket stor nytta eller till nytta (2019: 88 %
och 2018: 87 %).

Närvaron bland revisionsrättens ledamöter (punkterna 17 och 18 i
beslutet om ansvarsfrihet)
91. Punkt 17: Vi för regelbundet ett register över ledamöternas närvaro vid sammanträden i

revisionsrätten, förvaltningskommittén och de olika avdelningarna. I vår årliga verksamhetsrapport
för 2020 har vi för första gången tagit med uppgifter om detta. Vi kommer att fortsätta att
rapportera statistik över ledamöternas närvaro under de kommande åren.

92. Punkt 18: Revisionsrättens ledamöter har inte rätt till årlig semester, något som också gäller

för dem som innehar andra likvärdiga befattningar vid andra EU-institutioner. Revisionsrätten har i
sina interna bestämmelser fastställt ett förfarande genom vilket den ledamot som är ordförande
för ett sammanträde i revisionsrätten, en avdelning eller en kommitté ska registrera ledamöternas
närvaro och frånvaro. Frånvarande ledamöter kan registreras som förhindrade att delta på
grundval av en vederbörligen motiverad skriftlig begäran av särskilda skäl, såsom sjukdom,
allvarliga familjeskäl, force majeure eller tjänsteresa. Revisionsrättens sekretariat för ett register
över dessa uppgifter och eventuella styrkande handlingar.

Revisionsrättens etiska ram (punkterna 28, 30 och 31 i beslutet om
ansvarsfrihet)
93. Punkt 28: I december 2020 uppdaterade vi revisionsrättens etiska ram för ledamöterna för att
ta hänsyn till de rekommendationer som följde efter den sakkunnigbedömning (peer review) som
genomfördes 2019 av Polens och Kroatiens högre revisionsorgan samt Europaparlamentets
rekommendationer. Revisionsrättens ledamöter måste nu lämna en intresseförklaring som ska
förnyas varje år. Dessa förklaringar granskas av revisionsrättens ordförande med bistånd av
rättstjänsten och vid behov tillsammans med etikkommittén.
94. Punkt 30: Under 2021 kommer revisionsrätten att uppdatera den etiska ramen för hela sin
personal. Översynen kommer också att omfatta information och kommunikation om etik.
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95. Punkt 31: Rekommendationerna från rapporten efter sakkunnigbedömningen har redan

beaktats vid uppdateringen av den etiska ramen för ledamöterna, som antogs i december 2020.
Revisionsrätten arbetar för närvarande också med att uppdatera den etiska ramen för personalen,
på grundval av rekommendationerna i rapporten. Vi kommer att informera Europaparlamentet om
resultatet i sinom tid.

Fördelning av arbetsbördan (punkt 34 i beslutet om ansvarsfrihet)
96. Vid revisionsrätten ansvarar cheferna för hur arbetsbördan fördelas. De får vägledning för

denna arbetsuppgift i ett officiellt dokument med titeln ”Guide to promoting Equal opportunities”.
Vägledningen innehåller ett avsnitt om hur man skapar en resultatorienterad arbetsmiljö och ett
annat om rättvis behandling. Det uppmuntrar cheferna att bekanta sig med sin personals
arbetsmönster och anpassa arbetsfördelningen efter det. Cheferna uppmuntras också att kalla in
externt stöd om en medarbetare i ett team inte är tillgänglig eller ändrar arbetsmönster (t.ex.
börjar arbeta deltid). Under 2019 lanserade fortbildningsenheten en obligatorisk kurs för chefer i
enlighet med vägledningen. Kursen fortsatte under 2020.

97. Under 2018 och 2019 deltog chefer vid revisionsrätten i obligatoriska utbildningstillfällen om
hanteringen av distansarbetare. Utbildningen tog bland annat upp en balanserad och rättvis
fördelning av arbetsbördan.

98. Om de anställda tycker att deras arbetsbörda är för stor kan de kontakta personalkommittén,
den gemensamma kommittén för lika möjligheter, läkarmottagningen, personalavdelningen,
tjänstemannen för mångfald och inkludering eller revisionsrättens yrkespsykologer.

Könsfördelning (punkterna 40 och 41 i beslutet om ansvarsfrihet)
99. Punkt 40: Den 31 december 2019 var 51 % av revisionsrättens personal kvinnor (oförändrat

sedan 2018). 44,2 % av våra revisorer och handläggare var kvinnor (jämfört med 45 % 2018), vilket
innebär att andelen kvinnor och män är nästan lika. Följande tabeller sammanfattar
könsfördelningens utveckling på ledningsnivå vid revisionsrätten under de senaste åren.

Figur 4 – Könsfördelning på ledningsnivå (från 2010 till 2020)
Kvinnor
Män
30 %

28 %

30 %

30 %

31 %

30 %

36 % 36,8 % 37,5 % 33,3 % 33,3 %

70 %

72 %

70 %

70 %

69 %

70 %

64 % 63,2 % 62,5 % 66,7 % 66,7 %

Källa: GS1-DHR.
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Figure 5 – Könsfördelning på ledningsnivå per den 31 december 2020
Fördelning per chefskategori
Kvinnor
Män
Direktörer

Förstechefer

14 % 86 %

33 % 67 %

30 % 70 %

40 % 60 %

Revision

Administration

Revision

Administration

Källa: GS1-DHR.

100. Punkt 41: För närvarande är åtta av de 27 ledamöterna av revisionsrätten kvinnor (jämfört
med fyra under 2016).

Fortbildning och samarbete med universitet (punkt 43 i beslutet om
ansvarsfrihet)
101. Under 2020 fortsatte vi vårt samarbete med Lorraines universitet i Nancy och Metz i

Frankrike, Europeiska universitetsinstitutet i Florens i Italien och andra ledande universitet. Vi
undersöker för närvarande möjligheten att upprätta ytterligare partnerskap i Tyskland och
Nederländerna.

K1-byggnaden (punkt 44 i beslutet om ansvarsfrihet)
102. 2018 utförde vi en förstudie gällande K1-byggnaden i samarbete med de luxemburgska

myndigheterna. Revisionsrätten granskade de olika alternativ som lades fram i juni 2019 och
beslutade att inleda en genomförbarhetsstudie under första kvartalet 2021. Resultaten bör vara
tillgängliga i slutet av 2021. Vi kommer att informera parlamentets budgetkontrollutskott om alla
lösningar, tillsammans med budgetberäkningen.

103. I augusti 2019 föll två glaselement av fasaden på K1-byggnaden. Olyckan ledde till att det

sattes upp ett säkerhetsområde kring byggnaden. Vi inledde en studie för att bedöma fasadens
skick och fastställa vilka åtgärder som skulle vidtas. Studien har resulterat i att revisionsrätten
kommer att utföra visst förebyggande arbete under 2021, med en budget på cirka 250 000 EUR.
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Programvara med öppen källkod (punkt 47 i beslutet om ansvarsfrihet)
104. Revisionsrättens it-system bygger på gedigna arkitekturprinciper som tar hänsyn till en

kostnads-nyttostrategi som även gäller för den standardteknik som upphandlas interinstitutionellt.
På grundval av dessa kriterier har vi beslutat att införa viss programvara med öppen källkod som
nyckelkomponent i vår portfölj. När det gäller revisionsrätten som ”leverantör” av fri programvara
med öppen källkod vill vi betona att vår verksamhet inom programvaruutveckling är mycket
begränsad, då vi tillämpar principen ”återanvändning före köp, köp före egen utveckling”.

Samarbete med andra EU-institutioner och EU-organ (punkt 48 i beslutet
om ansvarsfrihet)
105. Revisionsrätten deltar i olika permanenta och tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper i vilka
EU-institutionerna samarbetar, utbyter information och bästa praxis och, när så är möjligt, tar fram
gemensamma lösningar. Vi har för avsikt att utnyttja alla möjligheter till samarbete med andra EUinstitutioner och EU-organ.
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IX. Förklaring av den delegerade utanordnaren
Jag, Europeiska revisionsrättens generalsekreterare, intygar härmed i min egenskap av delegerad
utanordnare att
o

uppgifterna i denna rapport är fullständiga och korrekta,

o

jag har uppnått rimlig säkerhet om att
—

de resurser som tilldelats de verksamheter som beskrivs i denna rapport har använts för
avsedda ändamål och i enlighet med principerna för en sund ekonomisk förvaltning,

—

de kontrollförfaranden som införts ger nödvändiga garantier när det gäller lagligheten
och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna och
garanterar att påståenden eller misstankar om oegentligheter behandlas på ett lämpligt
sätt,

—

nyttan med kontrollerna står i proportion till kostnaderna.

Denna säkerhet grundar sig på min bedömning och på den information som jag förfogar över, till
exempel de vidaredelegerade utanordnarnas rapporter och förklaringar, internrevisorns rapporter
och den externa revisorns rapporter för tidigare budgetår.
Jag intygar att jag inte känner till någonting som inte har nämnts i rapporten och som skulle kunna
skada institutionens intressen.
Luxemburg den 19 februari 2021

Zacharias Kolias
generalsekreterare
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