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Kungliga Konsthögskolans årsredovisning 2007 
Riksrevisionen har granskat Kungliga Konsthögskolans årsredovisning, 

daterad 2008-02-14. 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 utan invändning men vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2008-04-28 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Resultatredovisningen  

Felaktig fördelning av kostnader på verksamhetsgrenar 

Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i 3 

kapitlet 2 § skall det av resultatredovisningen framgå hur verksamhetens 

kostnader och andra intäkter än sådana av anslag fördelar sig enligt den 

indelning för återrapportering av verksamheten som regeringen beslutat. I 

det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor finns krav 

på lärosätena att redovisa kostnader och samtliga intäkter fördelade på 

verksamhetsgrenarna och enligt andra indelningsgrunder. 

Kungliga Konsthögskolan har två verksamhetsgrenar; Grundläggande 

högskoleutbildning med stödfunktioner (GU) och Forskning och 

forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete 

med stödfunktioner m.m. (KU).  

Den fördelningsmodell av kostnader som tillämpats är en schablon där 5 %  

av alla kostnader fördelas ut på verksamhetsgrenen KU, och 95 % fördelas 

till verksamhetsgrenen GU. Principen för fördelningen gäller för alla 

kostnader utom personalkostnader. För 2007 har direkta lönekostnader 

motsvarande 40 % av professorernas löner belastat verksamhetsgrenen KU, 

vilket är en förbättring jämfört med tidigare år då inga löner belastade KU. 

 

Kungliga Konsthögskolan har inte fördelat lönekostnader för lektorer och 

adjunkter till KU. Enligt lokalt arbetstidsavtal bör tiden för konstnärligt 

utvecklingsarbete samt övrig kompetensutveckling uppgå till 50 % för 

professorer, 40 % respektiver 35 % för lektorer och adjunkter. Om direkta 

lönekostnader avseende lektorer och adjunkter skulle ha fördelats enligt 

samma princip som för professorernas löner skulle resultatet för 
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verksamhetsgrenen KU ha belastats med ytterligare 2 630 tkr enligt 

myndighetens uträkning. Personalkostnaderna för verksamhetsgrenen GU 

skulle ha varit 2 630 tkr lägre och myndighetskapitalet per verksamhetsgren 

skulle ha påverkats. 

 

Det saknas idag tidredovisning över nedlagd tid på de olika verksamhets-

grenarna. Det kan innebära att de verkliga lönekostnaderna för KU kan vara 

ett annat belopp än beräknat. 

 

Riksrevisionen rekommenderar att Kungliga Konsthögskolan tar fram en 

fördelningsmodell som säkerställer en riktig fördelning av kostnader per 

verksamhetsgren.  

Ansvarig revisor Annika Flygare har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Geir Arne Westby har varit föredragande.  

 

 

 

Annika Flygare    Geir Arne Westby 
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