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Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2006
Riksrevisionen har granskat Elsäkerhetsverkets årsredovisning, daterad 200702-21. 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 myndighetsledningens uppmärksamhet på nedanstående iakttagelser.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-04-27 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Resultatredovisningen
Återrapportering av omlokaliseringskostnader
Regeringen beslutade 2005-06-02 (M2005/3506/E, nr 29) att 24 årsarbetstillfällen vid Elsäkerhetsverket skall omlokaliseras från Stockholm till
Kristinehamn senast vid utgången av år 2007. Omställningsperioden
fastställdes av Elsäkerhetsverket för samtliga anställda till ett år och
påbörjades den 1 december 2006.
I regleringsbrevet för 2006 framgår att Elsäkerhetsverket skall redovisa de
merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera
verksamheten från Stockholm. Redovisningen skall ske i årsredovisningen.
Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även
redovisas för 2007.
Myndigheten har i årsredovisningen redovisat omlokaliseringskostnader för
2006. Dessa uppgår till totalt 3 495 tkr. I omlokaliseringskostnaderna ingår
inte personal i omställning som inte har arbetsplikt under 2007. I de fall
uppsagd personal befriats från arbetsplikt under uppsägningstiden skall
kostnaden hänföras till det räkenskapsår då beslutet fattats eller avtal träffats.
Elsäkerhetsverket borde därför ha redovisat ytterligare 630 tkr som omställningskostnad för 2006. Detta innebär att redovisade omställningskostnader är
18 % för låga. Vidare har inte kvarstående merkostnader till följd av
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omlokaliseringen redovisats för 2007. Här borde beräknade kostnader för
exempelvis pendlings-, lokal- flytt och konsultkostnader ha redovisats.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Elsäkerhetsverket att i kommande årsredovisningar redovisa samtliga omlokaliseringskostnader i enlighet med
regeringens återrapporteringskrav.
Ansvarig revisor Iréne Lindström har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Karin Brattfjord har varit föredragande.

Iréne Lindström

Karin Brattfjord
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