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Brister i informationen beträffande 
omställningskostnader för personal i 2007 års 
årsredovisning 
Riksrevisionen har granskat förvaltningen av Arbetsmiljöverket 2007 samt 

årsredovisningen för år 2007, daterad 2008-02-20. 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 ledningens 

uppmärksamhet på nedanstående.   

Riksrevisionen önskar information senast 2008-04-29 med anledning av 

iakttagelserna i denna rapport. 

Revisionsberättelse med invändning 
Riksrevisionen har 2008-03-20 avlämnat revisionsberättelse Dnr 32-2007-

0714  till Arbetsmiljöverket med följande invändning. 

Arbetsmiljöverket har i sin årsredovisning inte redogjort för beslut i februari 

2008 om personalomställning, och de effekter som detta beslut medför för 

kommande år. 

Därmed ger inte årsredovisningen en rättvisande bild i detta avseende. 

I förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag finns i 2 kap. 

6 § beskriven innebörden av rättvisande bild. 

Här anges att årsredovisningens delar skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 

myndighetens ekonomiska ställning. 

ESV föreskriver dessutom i 2 kap. 4 §, tredje stycket om information av 

väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning: 

”Utöver vad som följer av övriga bestämmelser ska information lämnas om 

sådana förhållanden och händelser av väsentlig betydelse som har inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut”. 

De beslut om personalomställningar som myndigheten fattat under 2007 och 

den 18 februari 2008 är sådana väsentliga händelser och har betydande 

ekonomiska konsekvenser. 

De beslut om personalomställning som fattats under 2007 medför beräknade 

kostnader under 2008. Kostnader för arbetsbefriad personal som har lön 
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under uppsägningstiden har beräknats till maximalt ca 5 mnkr. Dessa 

kostnader har ej redovisats som upplupen kostnad i 2007 års årsredovisning. 

De beslut om åtgärder som fattats under 2008 medför beräknade framtida 

kostnader om maximalt ca 20 mnkr. Beslutet om dessa åtgärder daterades till 

18 februari 2008 varför detta inte är en affärshändelse som omfattas av 2007 

års bokföringsskyldighet. Likväl är detta en så väsentlig händelse efter 

balansdagen att information om denna händelse och dess konsekvenser 

bedöms som väsentlig för att ge en rättvisande bild av Arbetsmiljöverkets 

verksamhet och ekonomiska utfall under 2007 och konsekvenser för 

kommande år. 

Riksrevisionen bedömer att Arbetsmiljöverkets ledning vid upprättandet av 

årsredovisningen för 2007 hade information av sådan karaktär att 

konsekvenserna borde ha beskrivits. 

Sammantaget finns det brister gällande information om kostnader i 

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2007 om maximalt ca 25 mnkr. Av dessa 

kostnader kommer ca 13 mnkr att löpande kostnadsbelasta år 2008 och 

resterande del bör avsättas för och kostnadsbelasta 2008 års årsbokslut. 

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsmiljöverket att framgent tydligare 

redovisa de ekonomiska konsekvenserna av omställningsarbetet.  

 

Ansvarig revisor Arne Månberg har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Erik Starrin har varit föredragande. 

 

 

 

Arne Månberg    Erik Starrin 

 

Kopia för kännedom: Finansdepartementet/budgetavdelningen 

 
 
 


