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Boverkets årsredovisning 2010
Riksrevisionen har granskat Boverkets (BV:s) årsredovisning, daterad
2011-02-17. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är
rättvisande.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och
avlämnandet av revisionsberättelse fästa generaldirektörens
uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2011-05-26 med anledning
av våra iakttagelser i denna rapport.

Sammanfattning
Boverket bör fortsätta att utveckla resultatredovisningen och
komplettera den med kommentarer och analyser av genomförd
verksamhet.
Boverket bör utveckla kvalitetssäkringen av årsredovisningen så att
felaktigheter kan korrigeras innan beslut fattas om årsredovisningen.
Boverket bör prioritera sitt arbete med förordning (2007:603) om
intern styrning och kontroll (FISK) så att förordningens krav kan
uppfyllas.

Brister i resultatredovisningen
Boverket har beskrivit genomförd verksamhet i enlighet med de
uppgifter som finns i myndighetens instruktion och enligt
myndighetens regleringsbrev.
I ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen redovisas väsentliga
prestationers kostnader och volymer.
Boverket har inte på ett tydligt sätt kopplat ihop beskriven verksamhet
med redovisade prestationer. Boverket har inte heller i tillräcklig
omfattning kommenterat och analyserat resultatet av genomförd
verksamhet.
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Boverket kommenterar
verksamhetens resultat genom att tydligt koppla ihop beskriven
verksamhet med de prestationer som myndigheten valt att redovisa.

Brister i kvalitetssäkring av årsredovisningen
Riksrevisionen anser att kvalitetssäkringen av årsredovisningen bör
förbättras. Nedan redovisas exempel på iakttagelser.
- Boverket redovisar i tabell 14 intäkter, kostnader och
årsarbetskrafter fördelat på valda verksamhetsgrenar. Intäkter och
kostnader summerar inte till motsvarande belopp i
resultaträkningen eftersom Boverket inkluderat transfereringar i
beloppen. Transfereringar bör redovisas separat per
verksamhetsgren.
- Boverket redovisar i en kommentar till tabell 14 att av totala
kostnader uppgår OH-kostnaderna till 44 %. Påståendet är felaktigt
på grund av att tabellen redovisar totala kostnader inklusive
transfereringar. Kostnader för transfereringar ska inte ingå i
beräkningsunderlaget för OH-kostnader.
- Boverket sköter utbetalning av stöd till solceller enligt förordning
(2009:689) om statligt stöd till solceller. Energimyndigheten
disponerar sakanslaget och bedriver även tillsyn. Boverket får av
den anledningen stora belopp från Energimyndigheten som sedan
ska transfereras till slutlig stödmottagare. Medel som Boverket fick
i december av Energimyndigheten gick felaktigt in på Boverkets
räntekonto istället för SCR, vilket medförde att tillgodohavandet
blev mycket större jämfört med tidigare år. Boverket har i
årsredovisningen inte förklarat förändringen.
- I Sammanställningen över väsentliga uppgifter redovisas under
avsnittet Anslagssparande att Boverket intecknat 989 576 tkr av sitt
anslagssparande. Boverket har felaktigt räknat med sådana
åtaganden som Boverket har en bemyndiganderam för. Intecknat
belopp ska istället vara 558 294 tkr.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Boverket förbättrar
kvalitetssäkringen av årsredovisningsprocessen för att säkerställa att
dessa typer av fel upptäcks och korrigeras innan beslut om
årsredovisning tas.
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Brister i efterlevnad av förordningen (2007:603) om
intern styrning och kontroll (FISK)
Boverket har arbetat med implementering av FISK sedan förordningen
infördes år 2008. Boverket har under 2010 påbörjat ett arbete med att
integrera FISK i verksamhetsstyrningsprocessen. Riksrevisionen ser
positivt på det arbete som har påbörjats.
I samband med granskningen av årsredovisningen har Riksrevisionen
tagit del av dokumentationen som är underlag för ledningens
bedömning av intern styrning och kontroll.
Riksrevisionens bedömning är att de brister som rapporterades i
revisionsrapport med dnr 32-2009-0581 i huvudsak kvarstår för 2010.
Följande områden finns det således kvarstående brister i:
- Det saknas en tydlig koppling från uppgifter i instruktion och
regleringsbrev till tydligt identifierade och beskrivna mål för
verksamheten och därtill kopplade risker .
- Arbetet med att dokumentera kärn- och stödprocesser samt en
beskrivning av hur arbetet med att koppla risker till dessa fortskrider
har inte tydliggjorts i tillräcklig omfattning.
- Åtgärdslistorna är otydliga och bör utvecklas så att det bland annat
framgår när åtgärden ska vara genomförd, till vilken risk åtgärden är
kopplad och vem som är ansvarig för att genomföra åtgärden.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Boverket prioriterar arbetet med
FISK för att säkerställa att förordningens krav kan uppfyllas.

Ansvarig revisor Anne Bryne har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Anne-Marie Hugmark har varit föredragande.

Anne Bryne

Anne-Marie Hugmark

Kopia för kännedom:
Regeringen
Socialdepartementet
Finansdepartementet (budgetavdelningen)
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