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Högskoleverkets årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Högskoleverkets (HSV) årsredovisning, daterad
2004-02-17. 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 nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2004-04-20 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Anslag 25:75 ap 2 under utgiftsområde 16 avseende
Rådet för högre utbildning
I regleringsbrevet för HSV anges som villkor till anslagspost 2 att högst 6,8
mnkr får användas för förvaltningsändamål. Den totala tilldelningen för
anslagsposten uppgår till 36,2 mnkr.
Anslagsposten 2 har avräknats utgifter dels för lämnade bidrag och dels för
kostnader avseende rådets verksamhet. I HSV:s årsredovisning anges i
anslagsredovisningen att anslaget belastats med 6,8 mnkr avseende kostnader
för förvaltningsändamål. HSV anger också att dessa 6,8 mnkr inte motsvarar
de totala kostnaderna för rådets verksamhet som avräknats anslagsposten 2.
De totala kostnaderna redovisas i not och uppgår till 11,1 mnkr. I
upplysningen redovisar också HSV sin tolkning av vad de avser med
begreppet förvaltningsändamål.
Enligt vår bedömning skulle begreppet förvaltningsändamål kunna innebära
att kostnaderna för detta uppgår till 11,1 mnkr och därmed överstiger det
angivna villkoret. HSV:s tolkning är att de direkta kostnaderna för rådet inte
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ingår. Dessa kostnader får, enligt HSV:s tolkning, oaktat villkoret belasta
anslaget. Vi konstaterar att oklarhet föreligger av vilka kostnader som ingår i
villkoret för anslagsposten.
Vi rekommenderar HSV att kontakta regeringen för ett klargörande.
Revisionsdirektör Karin Hendelberg har beslutat i detta ärende.
Revisionsdirektör Stina Nilsson Kristiansson har varit föredragande.
Revisionschef Karin Holmerin har deltagit i den slutliga handläggningen.
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