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Vägverkets årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Vägverkets 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 2004-06-25 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.
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Försöksverksamhet med belöningssystem inom
Vägverket Konsult.

Den försöksverksamhet med belöningssystem vid Vägverkets affärsenhet
Konsult, som inleddes med verksamhetsåret 2002, har fortsatt under år 2003.
Kostnaden för året uppgår till 4.660 tkr. Försöket är avsett att omfatta tre år.
Riksrevisionen påpekar det principiellt olämpliga i att en del av myndigheten
beretts möjlighet att tillämpa ett belöningssystem. Mot bakgrund av att
Regeringskansliet nyligen, 2003-10-09, utfärdat nya riktlinjer innebärande en
mer restriktiv hållning än tidigare till incitamentsprogram för anställda vid
statliga företag, anser Riksrevisionen att Vägverket bör tillämpa sådana med
stor återhållsamhet. Riktlinjerna bör enligt Riksrevisionens mening kunna
tillämpas även för myndigheter.
Metodiken för beräkning av storleken på belöningen har ändrats och
anpassats för att, i högre grad än föregående år, relatera belöningsutfallet till
mätbara prestationer. Man har dock inte lyckats helt. Några av de parametrar,
som belöningsersättningen grundar sig på, har kunnat påverkas av de
tillämpade mätmetoderna. Detta gäller framförallt ”nöjd kund-index” och
bedömningen av uppfyllandet av Konsults handlingsplaner.
Det är känt för Riksrevisionen att en intern utvärdering av belöningssystemet
vid affärsenheten Konsult har genomförts i syfte att utgöra beslutsunderlag
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för styrelsen inför det sista året av försöksverksamheten. Utvärderingen
sammanfattas bl.a. i en rekommendation att ändra konstruktionen så att
kopplingen mellan prestation och belöning blir tydlig. Vidare sägs att
belöningen bör baseras på ett sammanvägt resultat för enheten och det egna
kontoret eller affärsområdet.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar att ovannämnda interna utvärderings
rekommendationer beaktas i anpassningen av belöningssystemet för 2004,
samt att Regeringskansliet nya riktlinjer tillämpas som ett beslutsunderlag vid
styrelsens kommande utvärdering av försöksverksamheten.
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Balansräkningen
Uppskrivningskapital

Vägverket redovisar i sin balansräkning under rubriken Myndighetskapital
delposten Uppskrivningskapital om cirka 839 mkr. Under 2003 har den ökats
med cirka 12 mkr. Delposten synes utgöras av medel erhållna som
bidragsfinansiering av väganläggningar.
Av Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, kapitel 5
§ 6, framgår att anläggningstillgångar, som har ett tillförlitligt och bestående
värde väsentligt överstigande bokfört värde, får skrivas upp till detta högre
värde. Sådan uppskrivning skall redovisas under rubriken Myndighetskapital
såsom Uppskrivningskapital.
Riksrevisionen anser att det belopp som redovisas som Uppskrivningskapital
i balansräkningen är felrubricerat. Beloppet torde redovisas som skuld i form
av Oförbrukade bidrag.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Vägverket att se över nuvarande redovisning
av medel som erhållits som bidragsfinansiering av väganläggningar.
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Kommande avrapportering

Riksrevisionen avser att även lämna en separat revisionsrapport avseende
granskningen av Vägverkets upphandlingsrutin.
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Revisionsdirektör Bertil Forsslundh har beslutat i detta ärende.
Revisionsdirektör Joakim Gustafsson har varit föredragande. Revisionschef
Gina Funnemark har deltagit i den slutliga handläggningen.

Bertil Forsslundh

Joakim Gustafsson

Kopia för kännedom:
Näringsdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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