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Granskning av avgifter vid Riksarkivet och
landsarkiven
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Riksarkivet och
landsarkiven (RA) granskat myndighetens avgiftsfinansierade verksamhet.
Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa RA:s
uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.
Riksrevisionen önskar information senast 2009-03-06 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Redovisning av avgifter
I myndighetens instruktion 36-38 §§ anges vilka avgifter som myndigheten
har rätt att ta ut. I 39 § framgår när avgifter ska motsvara full kostnadstäckning och när avgifter ska tas ut inom ramen för full kostnadstäckning.
Avgifter med krav på full kostnadstäckning ska redovisas separat från
anslaget för att över- och underskott inte ska påverka anslagsutfallet. I 3 §
Anslagsförordningen (1996:1189) anges att med ett anslag avses ett av
riksdagen anvisat anslag som regeringen tilldelat en myndighet med ett visst
belopp för ett visst bestämt ändamål.
I regleringsbrevet har två avgiftsfinansierade verksamheter med full kostnadstäckning preciserats, SVAR och Museitjänster. För avgiftsfinansierad
verksamhet vid SVAR gäller full kostnadstäckning. För avgiftsfinansierad
verksamhet vid Museitjänster gäller, enligt regleringsbrevet, att full kostnadstäckning ska gälla på sikt. Båda verksamheterna redovisas vid sidan av
anslaget.
RA bedömer att verksamheten vid SVAR bedrivs med stöd av instruktionens
38 § p 3 och 5, vilket innebär att avgifter ska tas ut inom ramen för full
kostnadstäckning. Bestämmelserna i instruktionen och regleringsbrevet
strider således mot varandra. Vi har dock tolkat bestämmelserna så att
regleringsbrevets krav på full kostnadstäckning f n gäller.
RA:s övriga avgiftsfinansierade verksamheter redovisas mot anslaget. Detta
medför att anslaget felaktigt påverkas då över- och underskott uppstår i de
verksamheter där avgifterna ska motsvara full kostnadstäckning. Avgiftsnivåerna har enligt RA beräknats så att de ska motsvara full kostnadstäckning. RA:s redovisning är, med vissa undantag, inte upplagd så att
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kostnader och intäkter för den avgiftsfinansierade verksamheten kan kopplas
ihop. Det är därför inte möjligt att följa upp om full kostnadstäckning uppnås.
Myndighetens avgifter för verksamheter med full kostnadstäckning, exkl.
Museitjänster och SVAR, uppgår enligt RA till ca 42 mnkr t o m november
2008. Det finns anledning att anta att felaktig anslagspåverkan skett.
Under 2007 granskades den avgiftsfinansierade verksamheten vid Mediakonverteringscentrum. I promemoria 2008-04-25, dnr 32-2007-0993
rekommenderades myndigheten att redovisa verksamheten separat från
anslaget samt att även se över redovisning av annan avgiftsfinansierad
verksamhet med krav på full kostnadstäckning, så att felaktig anslagspåverkan inte sker. Myndigheten har inte vidtagit åtgärder i enlighet med våra
rekommendationer.
Vi rekommenderar att RA vidtar åtgärder för att kunna redovisa avgiftsfinansierad verksamhet med full kostnadstäckning separat från anslaget. Vi
rekommenderar även att myndigheten begär ett förtydligande från regeringen
om vad som gäller avseende SVAR:s verksamhet.
Ansvarig revisor Karin Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Christina Nordenstam har varit föredragande.

Karin Andersson

Christina Nordenstam
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