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Institutet för rymdfysiks årsredovisning 2006
Riksrevisionen har granskat Institutet för rymdfysiks (IRF:s) årsredovisning,
daterad 2007-02-08. 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 2007-05-25 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.
Drift av personalmatsal utan bemyndigande
År 2005 innehöll IRF:s revisionsberättelse en invändning med anledning av
att IRF överträtt sina befogenheter gällande uttag av avgifter. IRF har sedan,
efter dialog med regeringen, i regleringsbrevet för 2006 erhållit vissa
undantag från det ekonomiadministrativa regelverket samt en budget för
avgiftsbelagd verksamhet.
IRF redovisar i årsredovisningen 2006 intäkter av avgifter och andra
ersättningar uppgående till 8 925 tkr. För större delen av dessa (undervisning,
drift av EISCAT samt lokalhyror) har IRF i regleringsbrevet fått undantag
från 4§ avgiftsförordningen (1992:191), i enlighet med beskrivningen ovan.
Utöver dessa intäkter redovisas även intäkter från personalmatsal uppgående
till 646 tkr, för vilka IRF inte erhållit något undantag.
IRF har på Riksrevisionens rekommendation haft kontakter med
Ekonomistyrningsverket (ESV) för att få hjälp med redovisning och
klassificering av IRF:s olika avgifter. ESV:s bedömning vad gäller
restaurang/personalmatsal är att dessa intäkter ej ryms inom 4§
avgiftsförordningen utan kräver ett särskilt bemyndigande från regeringen.
ESV informerade IRF om denna bedömning i maj månad 2006.
Riksrevisionen delar ESV:s bedömning.
Enligt uppgift kommer IRF under 2007 försöka hitta en entreprenör som ska
ta över driften av personalmatsalen. Riksrevisionen vill poängtera att om
entreprenören inte betalar samtliga, med verksamheten förknippade
kostnader, måste IRF ändå vända sig till regeringen för att erhålla ett särskilt
bemyndigande för drivande av personalmatsal då dessa kostnader inte ryms
inom syftet med anslaget.
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Riksrevisionen rekommenderar att IRF ansöker om ett bemyndigande att
driva personalmatsalen. Av ansökan bör framgå om IRF anser att det är
möjligt att driva personalmatsalen med full kostnadstäckning enligt 5§
avgiftsförordningen (1992:191) eller om förutsättningen för att verksamheten
skall kunna bedrivas är ett undantag från kravet på full kostnadstäckning
enligt avgiftsförordningen.
Ansvarig revisor Peter Eriksson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Per Boberg har varit föredragande.

Peter Eriksson

Per Boberg
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