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Institutet för rymdfysik årsredovisning 2005
Riksrevisionen har granskat Institutets för rymdfysik (IRF:s) årsredovisning,
daterad 2005-02-09. 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 2006-04-20 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Institutet för rymdfysik redovisar intäkter av avgifter och andra ersättningar i
resultaträkningen som varken är av tillfällig natur eller av mindre omfattning
enligt 4 § avgiftsförordningen. Kriteriet för om verksamheten skall anses vara
av mindre omfattning är att de sammanlagda intäkterna under en period
längre än två år inte överstiger ett belopp som motsvarar fem procent av de
totala kostnaderna i resultaträkningen.
Något regeringsbeslut om bemyndigande att ta ut avgifter enligt 3 §
avgiftsförordningen har IRF inte kunnat uppvisa. Det innebär att avgifter
endast får tas ut enligt det generella bemyndigandet i 4 §.
De genomsnittliga intäkterna för de tre senaste räkenskapsåren uppgår till ca
16 % av de totala kostnaderna. Förordningens gräns för mindre omfattning är
5 %. Det innebär att verksamheten inte ryms inom begränsningsreglerna
enligt 4 § avgiftsförordningen. I ett sådant fall är myndigheten skyldig att
underställa regeringen frågan. Konsekvensen av att tillstånd inte erhållits från
regeringen är att IRF överskridit sina befogenheter.
Vid regeringens ställningstagande ska frågan om rätten att ta ut avgifter
behandlas samt frågan om ekonomiskt mål för verksamheten, vilket i
normalfallet är full kostnadstäckning. Det innebär i så fall att storleken på
avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås enligt 5 §
avgiftsförordningen.
Huvuddelen av intäkterna av avgifter och andra ersättningar är hänförliga till
verksamheten som bedrivs inom den utbildnings- och forskarskola som är
förlagd till IRF:s lokaler i Kiruna.
Av IRF:s regleringsbrev för 2005 framgår att de skall öka sitt deltagande i
utbildning som anordnas vid universitet och högskolor. Av instruktionen för
IRF framgår att de skall medverka vid forskarutbildning som anordnas vid
universiteten i Uppsala och Umeå och att de får medverka vid sådan
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utbildning vid andra universitet och högskolor. Av IRF:s regleringsbrev för
2005 framgår att IRF har en verksamhetsgren, forskning och utveckling inom
rymdfysik. Riksrevisionen har tolkat det som IRF:s uppfattning, att de
uppdrag de givits ovan, inte ryms inom de angivna ramarna för anslaget i
regleringsbrevet. Konsekvensen blir i så fall att IRF givits uppdrag, utan att
få anvisningar om hur uppdragen skall finansieras.
Enligt Riksrevisionen måste myndigheten, i de fall oklarhet föreligger av
detta slag, vända sig till regeringen i syfte att få klarhet i hur situationen ska
hanteras.
Revisor Peter Eriksson har beslutat i detta ärende. Revisor Per Boberg har
varit föredragande.

Peter Eriksson

Per Boberg

Kopia för kännedom:
Utbildnings- och kulturdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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