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Statens konstråds årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Statens konstråds årsredovisning, daterad 200802-20. 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 Statens konstråds uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information om vilka åtgärder Statens konstråd avser
att vidta med anledning av iakttagelserna i denna rapport.

Iakttagelse
Riksrevisionen bedömer att Statens konstråd inte har tillräcklig kontroll över
sitt lager av konst. Statens konstråds bristande rutiner medför risk för att
konstverk förkommer eller att Statens konstråd inte vet var konsten
utplacerats.
Riksrevisionen noterar att Statens konstråd under 2008 vidtagit åtgärder i
syfte att rätta till bristerna.

Bakgrund
Statens konstråd köper in konst för senare utplacering till statliga
myndigheter. Normalt befinner sig konsten bara en kort tid hos Statens
konstråd eftersom slutlig destination normalt är känd redan vid inköpet. Hos
Statens konstråd förvaras även konst som återlämnats av olika orsaker
exempelvis i samband med nedläggning eller flytt av myndighet. Vid
årsskiftet fanns 2961 konstverk i Statens konstråds lager.
Nyinköpt konst efter 2003 med ett anskaffningsvärde över 10 tkr redovisas
som anläggningstillgång. Vid övergång till annan myndighet blir mottagaren
ägare och upptar istället värdet som anläggningstillgång. I årsredovisningen
för 2007 är 3 mnkr upptaget som konst.
2006 förvärvades ett nytt lagersystem för att hålla ordning på konst i eget
innehav. Lagersystemet och arbetsrutinerna kring detta system har inte
fungerat som avsett vilket inneburit att en stor mängd
utleveranser/utplaceringar aldrig bokförts som uttag. Vid ett stickprov som
Riksrevisionen utförde i januari 2008 noterades att 8 konstverk av 10 i
urvalet var upptagna i lagret men saknades fysiskt.
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Statens konstråd har därefter genomfört en totalinventering där 2781
konstverk inventerades fysiskt att jämföra med 4184 konstverk upptagna i
lagersystemet. Statens konstråd utreder för närvarande vart de saknade 1403
konstverken är placerade för att korrigera data i lagersystemet. Enligt Statens
konstråds egen bedömning torde en stor del av konstverken återfinnas och
identifieras som utplacerade hos mottagare. Matchning mot kvittenser och
den så kallade konstdatabasen som alla mottagare registrerar sina
konstinnehav i bedöms underlätta identifieringen.
Differensen mellan antalet fysiskt inventerade konstverk 2781 och i
årsredovisningens resultatredovisning upptagna 2961 konstverk förklaras av
att 180 konstverk var på transport och ramning. Som en följd av ovan
nämnda totalinventering fick värdet i årsredovisningen ändras från 4 mnkr till
3 mnkr.
Ansvarig revisor Lars Nordstrand har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Susann Ivarsson har varit föredragande.

Lars Nordstrand

Susann Ivarsson
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