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Sameskolstyrelsens årsredovisning 2006
Riksrevisionen har granskat Sameskolstyrelsens (SamS:s) årsredovisning,
daterad 2007-02-19. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och
underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt
om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-04-27 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Sammanfattande iakttagelser
SamS har till följd av en felaktig indexuppräkning under åren 19982006 tagit ut för låg ersättning från hemkommuner avseende
kostnader för elever i sameskolan. Totalt har 11,8 mnkr för lite tagits
ut under dessa år. Av årsredovisningen framgår inte de totala
beloppen för perioden. Invändningen i revisionsberättelsen avser
denna punkt.
Riksrevisionen har i revisionsrapporter och revisionspromemorior till
SamS, tidigare år, påpekat brister i avstämningsrutiner samt outredda
differenser avseende poster i balansräkningen. Bristerna kvarstår
även i år.
Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev av antal elever som
omfattas av skolskjuts saknas i resultatredovisningen.

Felaktig indexuppräkning avseende ersättning för
elever i sameskolan
SamS har till följd av en felaktig indexuppräkning under åren 1998-2006
tagit ut för låg ersättning från hemkommuner avseende kostnader för elever i
sameskolan.
SamS uppmärksammades på den felaktiga uppräkningen av företrädare för
utbildningsdepartementet vid ett möte mellan SamS styrelse och
utbildningsdepartementet i januari 2007. Avgiftsuttaget och uppräkningen av
avgifterna regleras av 8 kap 7 § skollag (1985:1100) samt förordning
(1993:167) om skolindex.
Den ersättning hemkommunerna betalar till SamS redovisas mot inkomsttitel.
Totalt har enligt SamS beräkningar 11,8 mnkr för lite tagits ut under dessa år.
Konsekvensen av den felaktiga indexuppräkningen är att staten till denna del
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finansierat verksamheten via statsbudgeten utan motsvarande avgiftsuttag av
hemkommunerna.
I årsredovisningen skriver SamS:
”Indexuppräkning av ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) har
inte gjorts korrekt. För 2006 har debitering gjorts med 52 096 kr, 26 048
kr/elev/termin. Det rätta beloppet skulle ha varit 70 046 kr, 35 023
kr/elev/termin. Skillnaden är 17 950 kr/elev/termin. Utbildningsdepartementet är informerad om den felaktiga beräkningen.”
SamS skriver dock inget om att den felaktiga debiteringen även gäller för
tidigare år och vilka konsekvenser detta sammantaget fått. Då SamS vid
tillfället för avlämnandet av årsredovisningen hade kännedom om felet borde
de ha redogjort för vilka konsekvenser felet fått genom att redovisa det totala
beloppet för perioden 1998-2006.

Brister i avstämningsrutiner
Enligt 7 § Verksförordningen (1995:1322) ska myndighetens chef se till att
myndighetens organisation är utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av övriga tillgångar samt myndigheternas
verksamhet kontrolleras på ett betryggande sätt. Riksrevisionen har i
revisionsrapporter och revisionspromemorior till SamS, tidigare år, påpekat
brister i avstämningsrutiner samt outredda differenser avseende poster i
balansräkningen. Flera av dessa iakttagelser kvarstår och redovisas nedan.
För ett antal poster i balansräkningen finns differenser mellan det
bokförda värdet och det värde som framgår av underlag som verifierar
posten. Exempel på differenser:
- Övriga skulder, 203 tkr (kvarstår sedan tidigare år).
- Upplupna bidragsintäkter och oförbrukade bidrag är för högt redovisade
med 367 tkr.
- I posten Oförbrukade bidrag ingår ett belopp om 77 tkr, beloppet avser
ett projekt som avslutades 2005. SamS bör utreda hur detta restbelopp
ska hanteras.
- Anläggningstillgångar, mindre differens, dock har SamS fortfarande
inte genomfört någon inventering av anläggningstillgångarna.
SamS har vid ett tillfälle under 2006 överskridit räntekontokrediten med
421 tkr, vilket motsvarar 6% av medgiven kredit.
SamS har inte rekvirerat medel från RGK avseende det anslagssparande
som SamS enligt regeringsbeslut 2006-11-30 disponerar för att reducera
underskottet i verksamhetsgren samisk förskola och fritidshem och som
enligt tidigare beslut hade inbetalats som indragning till RGK. Detta
innebär att SamS i stället för att redovisa en fordran på statsbudgeten
med 690 tkr skulle ha redovisat en skuld med 2 423 tkr. Det innebär
vidare att SamS per den 31/12 2006 skulle ha haft ett positivt saldo på
räntekontot med 865 tkr i stället för en utnyttjad räntekontokredit på
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2 248 tkr. Om en avstämning av posten Avräkning med statsverket hade
gjorts borde SamS ha uppmärksammat detta.
SamS saknar en rutin för avstämning och kontroll av de avgifter som
faktureras kommunerna för barn i förskola och fritids.
Specifikationer till bokslutet finns inte samlade på ett strukturerat sätt
och är i flera fall otydliga vilket gör dem svåra att följa, både för
revisionen och för myndigheten. Detta innebär risk för fel.
Några poster i balansräkningen saknade specifikationer vid vårt besök på
SamS för granskning av årsredovisningen, dessa kunde dock under
granskningens gång redogöras för. I andra fall finns specifikationer men
det framgår inte att avstämning av posterna gjorts.
En specifikation är en förteckning över de bokförda belopp som
respektive post i balansräkningen består av och har bl.a. till syfte att
säkerställa att posterna är korrekt värderade och redovisade. Enligt 20 §
Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ska specifikationer
upprättas för varje post i balansräkningen, i samband med
årsredovisningen.

Rekommendation
Vi rekommenderar återigen att SamS ser över sina rutiner för hur den
löpande redovisningen ska avslutas, kvalitetssäkras och dokumenteras.
Specifikationer bör upprättas åtminstone i samband med årsredovisningen för
att i tid upptäcka och utreda felvärderade/felredovisade poster.

Brister i återrapportering i resultatredovisningen
SamS ska enligt regleringsbrevet redovisa antal elever som omfattas av
skolskjutsar och kostnad per elev. Redovisning av antalet elever som
omfattas av skolskjuts saknas i årsredovisningen.
SamS redovisar i stället de totala kostnaderna för elever som åker skolskjuts
samt kostnaden per elev, men då baserat på samtliga elever i sameskolan,
dvs. inklusive de som inte åker skolskjuts, vilket inte är korrekt. Detta
innebär att man inte får en korrekt uppfattning om SamS har höga eller låga
kostnader per elev som åker skolskjuts.

Rekommendation
SamS bör redovisa elever som omfattas av skolskjuts i enlighet med
återrapporteringskraven i regleringsbrevet.
Ansvarig revisor Stefan Gollbo har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Emma Eriksson har varit föredragande.

Stefan Gollbo

Emma Eriksson

Kopia för kännedom:
Utbildningsdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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