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Statens Konstråds årsredovisning 2010
Riksrevisionen har granskat Statens Konstråds årsredovisning, daterad
2011-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är
rättvisande.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och
avlämnandet av revisionsberättelse fästa ledningens uppmärksamhet på
nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2011-04-20 med anledning
av våra iakttagelser i denna rapport.

Förvaltningskostnader på sakanslag saknar stöd i villkor
Statens konstråd har vid upprepade tillfällen uppmärksammat
regeringen på att förvaltningsanslaget inte täcker myndighetens
samtliga förvaltningskostnader. I regleringsbrevet för 2011 finns därför
ett villkor som ger Statens konstråd rätt att belasta anslaget avsett för
förvärv av konst med förvaltningskostnader om högst 4,5 mnkr.
År 2010 har Statens konstråd belastat anslaget 17, 4:2:1 Förvärv av
konst för den gemensamma miljön med ca 3,8 mnkr i
förvaltningskostnader. Anslaget uppgår totalt till 33,1 mnkr.
Förvaltningskostnaderna avser lokalkostnader samt löner för anställda
vid Statens konstråd.
Det saknas dock stöd i regleringsbrevet för 2010 att belasta nämnda
anslag med förvaltningskostnader. Statens konstråd borde därför
tydligare i årsredovisningen ha angett i vilken omfattning anslaget
belastats med förvaltningskostnader.
Statens konstråd har lämnat en komplettering till regeringen där det
framgår hur stor omfattningen av förvaltningskostnaderna på anslaget
för förvärv av konst är.
Rekommendation

Riksrevisionen rekommenderar att Statens konstråd för regeringen
återigen tydliggör behovet av ett förvaltningsanslag som motsvarar de
faktiska förvaltningskostnaderna för den verksamhet som Statens
konstråd bedriver i enlighet med instruktion och regleringsbrev.
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Otillräcklig redovisning av kostnader
Statens konstråd redovisar detaljerat i årsredovisningen på sidorna 810, kostnader för under år 2010 avslutade projekt inom
verksamhetsgrenen Konstnärlig gestaltning av den gemensamma
miljön. Det saknas emellertid en kommentar som anger att
kostnadsredovisningen enbart avser avslutade projekt.
Det saknas även information om att den redovisade totalkostnaden per
projekt inte inkluderar andelen gemensamma kostnader (overhead).
Detta innebär att den angivna totalkostnaden är missvisande. Statens
konstråd har lämnat in en rättelse till regeringen där detta klargörs.
Rekommendation

Riksrevisionen rekommenderar att Statens konstråd i årsredovisningen
för 2011 redovisar totalkostnad per projekt inklusive projektets andel
av gemensamma kostnader. Denna redovisning bör delas upp på
avslutade respektive pågående projekt.

Ansvarig revisor Anne Fahl har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Frida Axell har varit föredragande.

Anne Fahl

Frida Axell
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