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Granskning av Aske kursgård
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av
Arbetsmarknadsverket (AMV) granskat Aske kursgård. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om den avgiftsfinansierade enheten Aske
kursgård uppvisar ett rättvisande resultat samt att kartlägga och bedöma den
interna styrningen och kontrollen.
Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa
AMV:s uppmärksamhet på.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-10-31 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Svårigheter att nå full kostnadstäckning
Resultatet för Aske kursgård varierar kraftigt under åren 1996-2006.
Regeringen har som ekonomiskt mål för denna verksamhet ställt krav på full
kostnadstäckning. För att uppnå full kostnadstäckning i respektive
avgiftsbelagd verksamhet skall myndigheten, enligt 5 § avgiftsförordningen
(1922:191), beräkna avgiften så att den långsiktiga självkostnaden täcks.
Detta innebär att avgifterna skall sättas så att intäkterna på ett eller några års
sikt täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade
kostnader. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden tyder på att Aske
kursgård har svårigheter att nå full kostnadstäckning. I årsredovisningen 2006
uppvisade summa myndighetskapital i balansräkningen för Aske kursgård ett
underskott om ca 0,5 mnkr.
Svårigheten att nå full kostnadstäckning bör även sättas i relation till att AMS
nyligen flyttat till nya lokaler som innehåller stora konferensutrymmen samt
att Aske kursgård inte har en exklusiv rätt till AMV:s bokningar av kurs- och
konferensanläggningar. Kursgården har också under senare tid, i allt högre
utsträckning, vänt sig till externa kunder och den externa andelen kunder har
ökat. Dessutom har kursgårdsverksamheten inget naturligt samband med
AMV:s instruktionsenliga verksamhet.
Rekommendation
Vi rekommenderar AMS att ta ställning till huruvida full kostnadstäckning
kan uppnås för Aske kursgård. I annat fall rekommenderar vi AMS att med
regeringen diskutera en eventuell avveckling av AMS huvudmannaskap för
Aske kursgård på ett för staten gynnsamt sätt.
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Den interna kontrollen i varulagret för alkoholhaltiga
drycker kan förbättras
Vid vår granskning framkom det att Aske inte har någon maskinell
lagerredovisning men att detta skall införas under år 2007. Kontroll av
varulagret sker genom manuell inventering samt kontroll av
bruttovinstprocent gällande alkoholförsäljning.
Aske gör månadsvis inventering av varulagret. Varulagret är uppdelat på vin,
sprit och stark öl/ cider. De personer som ansvarar för respektive
alkoholgrupp i varulagret sköter även inventering inom sitt eget
ansvarsområde. Bruttovinsten följs upp ackumulerat av enhetschefen och
ekonomiansvarige.
Alla fast anställda har tillgång till varulagret av alkoholhaltiga drycker.
Rekommendation
Om Askes verksamhet skall fortsätta rekommenderar vi att Aske inför en
maskinell lagerredovisning som planerat. Aske bör också införa en dualitet i
lagerhanteringen dvs inventering av lagret bör, i enlighet med ESV:s
föreskrifter till 22 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring, inte
genomföras av samma personer som ansvarar för lagret.
Ansvarig revisor Karin Upplander Ekman har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Anders Herjevik har varit föredragande.

Karin Upplander Ekman

Anders Herjevik
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