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Umeå Universitets årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Umeå Universitets årsredovisning, daterad   

2006-02-17. 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 vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på frågan om bristande 

kvalitetssäkring av resultatredovisningen. Riksrevisionen avser även att under 

april lämna en PM till Universitets förvaltning med vissa övriga punkter med 

anledning av att 2005 års revision nu avslutats. 

 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-04-28 med anledning av 

denna rapport. 

Kvalitetssäkring i resultatredovisningen 

Iakttagelser 
I resultatredovisningen redovisar Umeå Universitet, i enlighet med 

regleringsbrevet, resultaträkningar för de två verksamhetsgrenarna Grund-

läggande högskoleutbildning respektive Forskning och forskarutbildning. 

Grundutbildningens totala intäkter uppgår till 1,4 mdkr medan Forskning och 

forskarutbildningens intäkter är 1,6 mdkr. I samband med granskningen av 

resultatredovisningen framkom att gemensamma kostnader blivit felfördelade 

mellan de båda verksamhetsgrenarna. För Grundutbildningen redovisas       

20 mnkr för låga kostnader vilket innebär att resultatet, istället för nu 

redovisade 42,8 mnkr, borde vara 22,8 mnkr. Forskning och forskarutbild-

ningen har samtidigt belastats med motsvarande för höga kostnader och ett 

justerat resultat skulle således vara 19,5 mnkr i stället för nu redovisade         

-0,5 mnkr. Den felaktiga kostnadsfördelningen rättades i bokföringen för 

räkenskapsåret 2005, men beaktades inte i samband med upprättandet av 

resultatredovisningen.  

Vidare saknas helt redovisning av två obligatoriska återrapporteringskrav 

utifrån regleringsbrevet i resultatredovisningen. Under anslaget 25:75 ap.27 

Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen disponerar ett antal lärosäten 

medel för särskild lärarutbildning enligt förordningen (2005:568) om särskild 

utbildning för lärare i yrkesämnen. Utbildningarna enligt nämnda förordning 

ska anordnas av bl.a. Umeå Universitet och bedrivas under perioden från och 

med den 1 augusti 2005 till och med den 31 december 2008 och omfatta 
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minst 1 000 studenter. Samordning av utbildningarnas genomförande skall 

ske av Malmö högskola. Universiteten och högskolorna ska i sina respektive 

årsredovisningar redovisa dels sin medverkan i genomförandet av utbild-

ningarna och dels sin medverkan i projektet. Den andra saknade åter-

rapporteringen avser kravet att redovisa det totala antalet forskarassistenter 

och biträdande lektorer (antalet individer) samt antalet nyanställda 

forskarassistenter och biträdande lektorer för budgetåren 2005, 2004 och 

2003. Större förändringar mellan åren eller skillnader mellan vetenskaps-

områden ska kommenteras. 

Rekommendationer 
Riksrevisionen rekommenderar Umeå Universitet att tillse att analys och 

kvalitetssäkring av årsredovisningen är av sådan kvalitet att eventuella fel av 

här aktuell storleksordning uppmärksammas i tid. Det aktuella fallet 

aktualiserar också betydelsen av att de olika avdelningar som arbetar med att 

upprätta finansiell- respektive resultatredovisning till årsredovisningen, har 

ett nära samarbete. Universitet bör även tillse att rutinerna säkerställer att 

obligatoriska återrapporteringskrav inte tappas bort i årsredovisningen. 

 

Revisionschef Staffan Nyström har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Åsa Gällstedt har varit föredragande.  

 

 

Staffan Nyström    Åsa Gällstedt 
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