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Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Riksantikvarieämbetets (RAÄ)
årsredovisning, beslutad 2008-02-18. 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 fästa myndighetschefens uppmärksamhet på nedan
beskrivna problem som rör missvisande redovisning av kostnader för
omlokaliseringen till Gotland.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-04-29 med anledning
av våra iakttagelser i denna rapport.

Missvisande redovisning av kostnader
I regleringsbrevet anges att RAÄ i samband med årsredovisningen
ska redovisa de merkostnader som uppkommit till följd av den tidigare
regeringens beslut att omlokalisera delar av verksamheten från Stockholm
till Gotland. Merkostnader ska redovisas uppdelat på lokalkostnader,
kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.),
stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader
där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning
för pendling och dubbelbemanning.
RAÄ redovisar i årsredovisningen på s. 48 kostnader för omlokaliseringen
till Gotland. Kostnaderna som anges i tabellen utgår enligt RAÄ från
de kostnader som har anslagsavräknats under 2007. Kostnadsförd avsättning
för tomma lokaler om 11,2 mnkr och upplupna kostnader för löner under
omställning om 10,2 mnkr, som inte har anslagsavräknats, saknas i redovisningen.
RAÄ har kompletterat tabellen med tillägg. Uteblivna intäkter om 1,4 mnkr
som avser en uppskattning av förlorade intäkter pga. av omlokaliseringen
samt försening systemutveckling 4,4 mnkr. Dessa tillägg ingår inte
i bokföringen och är inte anslagsavräknade under året. De grundar sig
på en uppskattning som ej är reviderbar. Ytterligare ett tillägg avser
investeringar om 3,7 mnkr.
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Omställningskostnader för

Har redovisats till:

Borde ha redovisats till:

Lokaler

0,4 mkr

11,6 mkr

Personal
Löner

4,8 mkr
2,8 mkr

20,8 mkr
13,0 mkr

0 kr

5,8 mkr

– varav särskild
pensionsersättning

Riksrevisionen rekommenderar RAÄ att framöver redovisa kostnadsförda
merkostnader och inte enbart anslagsavräknade.

Lönekostnader för personal i omställningsåtgärder
Från och med 31 december 2007 berörs 32 medarbetare av omställningsåtgärder vilket innebär att de inte kommer att utföra något arbete för RAÄ:s
räkning under omställningsperioden.
RAÄ har bokfört dessa personers löner inklusive sociala avgifter under
omställningsperioden som en upplupen kostnad om 10,2 mnkr. Kostnaderna
har däremot inte påverkat anslagsavräkningen för 2007.
Av de 32 medarbetarna är 6 aktuella för delpension. Per den 31 december 2007
var avtal ännu inte slutna och därför kunde RAÄ inte skuldföra den beräknade
framtida delpensionen som pensionsavsättning. RAÄ har i stället redovisat
den framtida delpensionen som en ansvarsförbindelse, vilket är korrekt.
Ansvarsförbindelsen för de personer som är i omställning uppgår till 6,2 mnkr.
RAÄ har även beräknat en ansvarsförbindelse för delpension för 10 medarbetare som ännu inte är i omställning. Det beräknade värdet om 9,1 mnkr
är osäkert eftersom det är baserat på en schablon Beräkningen kan accepteras
som en grov bedömning av framtida kostnader.

Riskpremie särskild pensionsersättning
Enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar
ska en myndighet för en anställd som är mellan 55 och 60 år och som blivit
uppsagd betala en engångspremie avseende särskild pensionsersättning till
Statens Pensionsverk. Trygghetsstiftelsen avgör sedan om den före detta
anställde ska beviljas förtida pension genom särskild pensionsersättning.
Om myndigheten upprättar ett bokslut före inbetalning har skett till SPV
bör den särskilda pensionsersättningen, inklusive särskild löneskatt
(enligt ESV 2006:13), bokföras som en övrig avsättning i bokslutet.
RAÄ har redovisat en ansvarsförbindelse om 13,0 mnkr avseende särskild
pensionsersättning. 5,8 mnkr avser personer i omställning och 7,2 mnkr avser
personer som ännu ej är i omställning. De 5,8 mnkr som avser personer
i omställning borde i stället ha redovisats som en avsättning i bokslutet.
Frågan om RAÄ har gjort fel i årsredovisningen kompliceras av att regeringen
(nuvarande och föregående) i de senaste årens budgetpropositioner angett att
Riksantikvarieämbetet, med flera myndigheter som berörs av omlokalisering,
ska kompenseras för den engångspremie som en särskild pensionsersättning
medför. Riksutställningar har under 2007 erhållit regeringsbeslut
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om kompensation för myndighetens utgifter avseende engångspremier för
särskild pensionsersättning som uppstått med anledning av myndighetens
omlokalisering till Visby. Beslutet erhölls efter begäran om ersättning.
I skälet för regeringens beslut anges att riksdagen har beslutat att kompensera
flertalet myndigheter för den engångspremie som en särskild pensionsersättning medför.
Mot bakgrund av att en avsättning för den särskilda pensionsersättningen
inte skulle ha anslagsavräknats under 2007 och att RAÄ sannolikt kommer
att kompenseras av regeringen för den särskilda pensionsersättningen, har
Riksrevisionen bedömt att årsredovisningen i detta avseende i allt väsentligt
är rättvisande.
Riksrevisionen rekommenderar RAÄ att framöver redovisa riskpremien
för särskild pensionsersättning enligt god redovisningssed. I det fall RAÄ
kan erhålla en bekräftelse från departementet om att RAÄ kommer att
kompenseras för riskpremien kan RAÄ i samband med redovisningen av
avsättningen även redovisa en upplupen intäkt om samma belopp.

Årsredovisningens undertecknande
Enligt 2 kap. 8 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska årsredovisningen skrivas under av myndighetens chef. ESV:s föreskrifter till 2 kap. 8 § anger att årsredovisningen ska innehålla uppgift om
den dag då den undertecknades.
RAÄ:s årsredovisning innehåller inte dessa uppgifter, men till årsredovisningen har RAÄ bifogat ett beslut där myndighetschefen den 18 februari 2008
fastställer årsredovisningen. Myndighetschefen har tagit ställning till årsredovisningen och Riksrevisionen har tagit del av det diarieförda beslutet om
fastställandet.
Riksrevisionen rekommenderar RAÄ att i nästa årsredovisning infoga
datum för undertecknande samt underskrift av myndighetens chef.

Ansvarig revisor Carin Rytoft Drangel har beslutat i detta ärende.
Medverkande revisor Inga Lisa Zetterström har varit föredragande.

Carin Rytoft Drangel

Inga Lisa Zetterström
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