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Riksrevisionen har översiktligt granskat Rådet för Europeiska Socialfonden i
Sverige (ESF-rådets) delårsrapport, daterad 2007-08-14, för perioden den 1
januari - 30 juni 2007. Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga
granskningen framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte
uppfyller kraven enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-10-22 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Redovisning av omställningskostnader
Riksrevisionen har i revisionsintyg lämnat följande invändning:
ESF-rådet har inte redovisat omställningskostnader som uppstått p g a
omstrukturering av myndigheten enligt god redovisningssed. Detta har fått
till följd att personalkostnaderna redovisas med uppskattningsvis 15,8 mnkr
för lågt belopp. Periodens kapitalförändring redovisas med motsvarande fel
belopp och borde ha varit -21,2 mnkr i stället för -5,4 mnkr. Redovisade
periodavgränsningsposter och avsättningar på balansräkningens skuldsida
är därmed också redovisade med 15,8 mnkr för lågt belopp. Kostnaderna
skulle ha haft en väsentlig påverkan på myndighetens redovisade resultat och
ställning.
Regeringen fattade den 29 juni 2006 beslut om en ny strategi för strukturfonderna för programperioden 2007-2013. Beslutet innebär en omstrukturering av myndigheten och är förenad med väsentliga omställningskostnader, främst avseende personal och lokaler.
I reviderat budgetunderlag för 2007-2009 uppskattar ESF-rådet att
omställningskostnaderna kommer att uppgå till ca 46 mnkr. I budgetunderlaget för 2008-2010 anger myndigheten dock att omställningskostnaderna kommer att bli lägre än vad som tidigare beräknats.
Enligt god redovisningssed skall en myndighets resultat under vissa
förhållanden belastas med kostnader vid en tidpunkt som infaller innan
utgifterna uppstår.
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ESF-rådets omställningskostnader avser till största delen avveckling av
personal. Ett 70 tal personer sades upp till den 1 juni 2007. Av dessa var 14
personer helt eller delvis arbetsbefriade den 1 juli 2007 och utför således inga
prestationer för myndigheten. Enligt vår beräkning uppskattas omställningskostnaderna för dessa personer till ca 6,1 mnkr.
Beräkningarna baseras på uppgifter från myndigheten om månadslön,
uppsägningstid och datum för när respektive person är arbetsbefriad.
Av uppsagd personal finns tio personer som omfattas av bestämmelsen om
engångspremie avseende särskild pensionsersättning till SPV. ESF-rådet har
på schablonmässiga grunder beräknat kostnaden för engångspremier till SPV
avseende särskild pensionsersättning till ca 9,7 mnkr.
ESF-rådet har inte följt god redovisningssed avseende personalkostnader
under uppsägningstiden. Riksrevisionen bedömer att om kostnaderna hade
redovisats korrekt, skulle de ha haft en väsentlig påverkan på myndighetens
redovisade resultat och ställning. Årets kapitalförändring skulle ha varit
väsentligt lägre och redovisade avsättningar och periodavgränsningsposter på
balansräkningens skuldsida skulle ha varit motsvarande belopp högre.
Myndigheten har i bl a reviderat budgetunderlag för 2007-2009 informerat
Näringsdepartementet om de ekonomiska konsekvenserna av omstruktureringen av myndigheten. Omställningskostnaderna nämns också i den
inledande kommentaren till delårsrapporten. Regeringen får dock inte en
korrekt redogörelse för vid vilka tidpunkter omställningskostnaderna uppstår.
Vi rekommenderar att ESF-rådet till årsredovisningen beräknar samtliga
omställningskostnader och därefter redovisar dessa enligt god redovisningssed. Syftet med detta är att uppnå en rättvisande kostnads- och skuldredovisning i myndighetens redovisning under 2007 och kommande år.

Utveckling av nytt handläggarsystem
ESF-rådet utvecklar f n ett nytt handläggarsystem, för hantering av bidrag. I
samband med granskningen av årsredovisningen 2006 konstaterade vi att
myndigheten hade aktiverat samtliga kostnader som hör till projektet. ESFrådet hade dock inte dokumenterat vilka kostnader som skall ingå i
anskaffningsvärdet. Vi uppmärksammade att bl a utgifter för förstudier och
utbildning hade aktiverats. Myndigheten hade inte heller tagit ställning till
och dokumenterat vilka kostnader i projektet som är aktiverbara. Det
saknades även tidredovisning eller uppföljning av nedlagd tid för den
personal som deltar i projektet. Iakttagelserna rapporterades i promemoria till
myndigheten 2007-04-27, Dnr 32-2006-0591.
I delårsrapporten uppges att investeringarna under första halvåret 2007
uppgår till 9.700 tkr. ESF-rådet har dock inte presenterat något beslut om
vilka utgifter som skall ingå i anskaffningsvärdet och aktiveras. Några
åtgärder avseende tidredovisning för de anställda som arbetar i projektet har
heller inte vidtagits. Myndigheten har dock kostnadsfört ca 200 tkr av
tidigare aktiverade utgifter.
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Vi rekommenderar att myndigheten vidtar åtgärder i enlighet med våra
tidigare rekommendationer och fastställer principer för vilka utgifter som
skall aktiveras i samband med utvecklingen av handläggarsystemet. Vidare
bör någon form av tidredovisning införas för personal som arbetar i projektet.
Ansvarig revisor Bertil Forsslundh har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Karin Andersson har varit föredragande.

Bertil Forsslundh

Karin Andersson

Kopia för kännedom:
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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