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Konstfacks årsredovisning 2004
Riksrevisionen har granskat Konstfacks årsredovisning, beslutad 2005-02-16.
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 nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2005-05-20 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

1

Externfinansierad verksamhet

1.2 Resultat avgiftsfinansierad verksamhet
2004 hade Konstfack intäkter av avgifter om 5,5 mnkr och 4,1 mnkr av dessa
avsåg beställd utbildning och uppdragsutbildning.
Konstfack har inte tagit fram och följt upp kostnaderna i den avgiftsfinansierade verksamheten på sådant sätt att ett resultat för den avgiftsfinansierade
verksamheten kunnat redovisas.
Enligt kapitalförsörjningsförordningen, paragraf 23, ska myndigheternas
överskott i den avgiftsbelagda verksamheten jämföras med den avgiftbelagda
verksamhetens omsättning under räkenskapsåret och om det ackumulerade
överskottet uppgår till mer än 10 procent ska till regeringen lämnas förslag
om hur hela överskottet ska disponeras. Om det istället är underskott i den
avgiftsfinansierade verksamheten och detta inte täcks av tidigare års
överskott ska ett förslag lämnas till regering om hur hela överskottet ska
täckas.
Rekommendation
Konstfack bör i fortsättningen ta fram kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten på sådant sätt att ett korrekt resultat kan redovisas.
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Övrigt

2.1 Befogenhet saknas för rumsuthyrning
Myndigheternas verksamhet styrs av lagar och förordningar. Konstfack hyr ut
åtta rum till studenter. Upplåtelsen av bostäder till studenter är inte reglerad i
högskolelag, högskoleförordning eller i någon liknande bestämmelse.
Rekommendation
Eftersom regler och riktlinjer saknas avseende uthyrning av rum till studenter
bör Konstfack skriva till regeringen och begära deras tillstånd till denna
verksamhet om den fortsätter.

2.2 Riskanalys
Enligt kraven i förordning SFS 1995:1300 om statliga myndigheters
riskhantering ska myndigheterna upprätta riskanalys.
Konstfack har inte upprättat riskanalys. Revisionen tog upp detta även vid
föregående års granskning.
Rekommendation
Högskolan bör så snart som möjligt upprätta riskanalys så att kraven i ovan
nämnda förordning uppfylls.
Revisionsdirektör Lars Nordstrand har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Britt Ljusnemo har varit föredragande.

Lars Nordstrand

Britt Ljusnemo
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