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Statens skolverks årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Statens skolverks (Skolverkets) årsredovisning,
beslutad 2004-02-11. 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 2004-04-26 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Avgifter till Statens pensionsverk
Skolverket har anslagsavräknat premiekostnader för pensioner baserat på en
högre procentsats än den uppgift som erhållits från Statens pensionsverk,
SPV (12,11 % jämfört med 7,88 %). Beräknat utifrån löneunderlagen per
månad fr.o.m. maj till december har Skolverket därmed totalt belastat
ramanslaget 16:25:1 ap.1 Statens skolverk med ett 3.332 tkr högre belopp, än
om inbetalningarna hade gjorts enligt procentsatsen från SPV. Detta innebär
att Skolverket redovisar ett 3.332 tkr lägre anslagssparande än vad som
annars skulle ha varit fallet.
Avräkning av anslag skall grundas på en ekonomisk händelse i form av en
faktura eller ett avtal enligt ESV:s föreskrifter till16 § Anslagsförordningen
(1996:1189). Så har inte skett i det här fallet. Vidare får ett anslagssparande
överstigande 3% av anslaget bara disponeras av myndigheten efter särskilt
beslut av regeringen (se anslagsförordningen 11 a §). Eftersom Skolverket
redovisar ett utgående anslagssparande som överstiger 3% får detta en direkt
effekt på storleken på återbetalningen av anslagssparande avseende 2003.

Skatter och avgifter
Källskatt och arbetsgivaravgift på ett belopp om 6.968 tkr avseende perioden
november 2003 har betalats en månad för sent av Skolverket. Försenade
inbetalningar av skatter och avgifter får konsekvenser i form av höga dröjsmålsräntor. I Skolverkets fall har den försenade inbetalningen medfört 100
tkr i extra räntekostnader som belastat år 2003.
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Vi rekommenderar att de interna rutinerna och den interna kontrollen hos
Skolverket förbättras så att förhållandet inte upprepas.
Biträdande revisionschef Stefan Gollbo har beslutat i detta ärende.
Revisionsdirektör Annika Alexandersson har varit föredragande.
Revisionschef Karin Holmerin har deltagit i den slutliga handläggningen.

Stefan Gollbo

Annika Alexandersson

Kopia för kännedom:
Utbildningsdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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