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Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Riksantikvarieämbetets (RAÄ) årsredovisning,
daterad 2004-02-16. 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 2004-05-07 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Projektredovisningen inom den Arkeologiska
Uppdragsverksamheten (UV)
Den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) inom Riksantikvarieämbetet
är helt avgiftsfinansierad och omsätter ca 150 mnkr. Till grund för UV:s
fakturering och redovisning registreras arbetad tid, intäkter och kostnader i en
modul för tid- och projektredovisning i ekonomisystemet Agresso.
Vid granskning som påbörjats under hösten 2003 har framkommit att RAÄ:s
kunskap om hur projektredovisningen fungerat varit bristfällig. Inga rutinbeskrivningar har kunnat visas och inte heller har tillförlitliga förklaringar till
hur redovisningen av projekten påverkar redovisningen kunnat erhållas. Först
under granskningen av årsredovisningen har RAÄ kunnat visa underlag som
beskriver hur projektredovisningen fungerar.
Vår iakttagelse indikerar att RAÄ bör ha haft svårigheter med att kvalitetssäkra det ekonomiska utfallet av UV:s verksamhet. För att kvalitetssäkra
redovisningen måste det, enligt Riksrevisionens bedömning, rimligen finnas
kunskap om hur redovisningssystemet är uppbyggt och tänkt att fungera.
Avsaknaden av detta innebär att risken för att väsentliga fel skall uppstå och
att de inte upptäckts är stor.
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Riksrevisionen bedömer därför den gjorda iakttagelsen som allvarlig även om
några direkta felaktigheter i redovisningen beroende på de ovan beskrivna
förhållandena inte iakttagits vid granskningen.
Riksrevisionen rekommenderar därför RAÄ att snarast vidta åtgärder för att
försäkra sig om att en fullgod kvalitetssäkring av UV:s redovisning kan
genomföras.
Biträdande revisionschef Tomas Janhed har beslutat i detta ärende.
Revisionsledare Åsa Runeström har varit föredragande. Avdelningschef
Staffan Nyström har deltagit i den slutliga handläggningen.

Tomas Janhed

Åsa Runeström
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