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Statens Folkhälsoinstituts delårsrapport 2003 

Vi har översiktligt granskat Statens Folkhälsoinstituts (FHI) delårsrapport, 
daterad 2003-08-13, för perioden den 1 januari – 30 juni 2003.  

I samband med att vi utfört översiktlig granskning av delårsrapporten har 
vi även utfört annan granskning som också avrapporteras i denna 
promemoria. Granskningen har resulterat i nedanstående iakttagelser 
som vi vill fästa FHI:s uppmärksamhet på i denna revisionspromemoria.  

Vi emotser svar till Riksrevisionen senast 2003-10-24 om vilka åtgärder 
FHI vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser.  

 

Formella krav 

Av föreskrifterna till FÅB 8 kap. 1§ framgår att utfall och prognoser ska 
kommenteras främst med avseende på väsentliga avvikelser.  

FHI har kommenterat utfallet på posten upplupna kostnader vilken har en   
relativt liten avvikelse medan poster med större avvikelser, exempelvis 
skulder till andra myndigheter och leverantörsskulder inte har 
kommenterats. I vissa fall är kommentarerna otydligt formulerade. Till 
exempel kan man av not 3 i resultaträkningen få uppfattningen att FHI 
gjort felaktiga återbetalningar trots att så inte är fallet.  

Rekommendation 

FHI rekommenderas att lämna kommentarer till utfall där det finns 
väsentliga avvikelser. Kommentarerna bör även vara tydligt formulerade 
så att det inte uppstår någon risk för missuppfattning.  

 

Hyrda lokaler 

FHI anordnade i tre dagar under våren 2003 en Folkhälsostämma som 
planeras bli en årligen återkommande händelse. Utgiften för de hyrda 
lokalerna i samband med stämman uppgick till 981 tkr och FHI har 
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redovisat detta som kostnader för lokaler. Enligt vår bedömning blir en 
sådan redovisning missvisande när det gäller FHI:s lokalkostnad 
eftersom myndighetens egentliga verksamhet inte bedrivs i de hyrda 
lokalerna. 

Rekommendation 

FHI bör framgent redovisa hyror som inte avser de ordinarie lokalerna 
som övrig driftkostnad. 

 

Avsättning för pensioner 

Av föreskrifterna till FÅB 4 kap. 2§ framgår att en myndighet ska redovisa 
sådana pensionsförpliktelser som myndigheten själv svarar för som 
avsättning för pensioner.  

FHI har inte redovisat någon avsättning för två personer där FHI står för 
pensionsförpliktelsen. Pensionsskulden för dessa två uppgår per den 30 
juni till 1 174 tkr enligt Statens pensionsverk. 

Rekommendation 

FHI bör i redovisningen göra avsättning för sina pensionsförpliktelser och 
även göra avsättning för särskild löneskatt baserat på förpliktelsens 
storlek. 

 

Medel för kompetensutveckling 

Avgiften till Trygghetsstiftelsen sänktes tillfälligt från den 1 april 2001. 
Skillnaden mellan den gamla och den nya avgiften ska användas till 
kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder efter 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och de lokala 
arbetstagarorganisationerna. Mellanskillnaden ska avsättas till och med 
2003-12-31 enligt meddelande från Arbetsgivarverket och ska redovisas 
som en upplupen kostnad. 

Vid revisionen framkom att FHI inte gjort någon avsättning för första 
halvåret 2003. Motsvarande period föregående år gjordes en avsättning 
om 131 tkr.  

Rekommendation 

FHI rekommenderas att fortsätta göra avsättning för 
kompetensutvecklingsåtgärder oavsett om medlen tas i anspråk eller ej. 
Vid årsredovisningen bör en avsättning göras för hela 2003 då ingen 
avsättning gjorts i delårsrapporten.   
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Återbetalning av alkoholavgifter 

Regeringsrätten konstaterade i december 2002 att vissa alkoholavgifter 
som debiterats partihandlare och tillverkare stod i strid med 
gemenskapsrätten. I årsredovisningen 2002 redogjorde FHI för detta 
förhållande och redovisade som ansvarsförbindelse en uppskattning av 
det belopp som myndigheten skulle kunna bli återbetalningsskyldig.  

FHI tilldelades under våren 2003 en anslagspost om 85 mnkr för att 
kunna göra återbetalningarna. De avgifter FHI har börjat återbetala är de 
fall som fullt ut motsvarar Regeringsrättens domar och FHI har som mål 
att slutföra dessa återbetalningar under 2003. Fram till den 30 juni 2003 
har FHI återbetalat ca 5 mnkr. 

I delårsrapporten har FHI inte gjort någon avsättning eller redovisat 
någon ansvarsförbindelse för det återstående belopp man kan komma att 
behöva återbetala.  

Rekommendation 

I den mån FHI innan årets slut inte hinner återbetala avgifterna i de fall 
som motsvarar Regeringsrättens domar, bör det belopp som återstår att 
utbetala redovisas som avsättning i årsredovisningen 2003. De fall som 
inte fullt motsvarar domen, och där tvist kan uppstå, bör FHI redovisa 
som ansvarsförbindelse i årsredovisningen. 

 

 

 

 

Annika Alexandersson   Carina Ihrén 

 


