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Nordiska högskolan för folkhälsovetenskaps 
årsrapport 2009 
Riksrevisionen har granskat Nordiska högskolan för folkhälsovetenskaps 

(NHV) årsrapport daterad 2010-03-09. 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 styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2010-06-30 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

1. Mellanhavanden med NCHSA 
Vid vår granskning på NHV uppmärksammades Riksrevisionen på 

tveksamma mellanhavanden med den ideella föreningen Nordic Center for 

Health and Social Assessment (NCHSA). Föreningen startades upp 2008 

genom finansiering från NHV och Västra Götalandsregionen. Den hade 

funnits som en vilande ideell förening sedan 1999. 

 

1.1 8-årsregeln 
I NCHSA anställdes en professor som varit anställd 8 år på NHV, det vill 

säga den maximalt tillåtna kontraktstiden. NHV har totalt utbetalat 725 tkr till 

NCHSA under 2008 och 2009 i form av bidrag och medlemsavgifter. Under 

hela tiden har NHV dessutom ersatt 20 procent av professorns lön till en 

kostnad av 325 tkr. Samtliga nordiska institutioner följer det internordiska 

regelverket som bland annat reglerar anställningstid. Av Nordiska 

Ministerrådets handbok för institutioners kapitel 7 stycke 7.2.3 Kontrakt och 

lönesättning framgår att: 

Personal normalt anställs på 4 års kontrakt med möjlighet till förlängning, 

dock upptill högst 8 års samlad tjänstetid.  

Professorn är den ende anställde i NCHSA och han sitter i samma lokaler 

som övriga anställda på NHV. NHV har sannolikt gjort upplägget med 

NCHSA främst för att kringgå 8-årsregeln. Riksrevisionen bedömer därför att 

genomfört upplägg med NCHSA är tveksamt och att NHV därigenom kan ha 

brutit mot 8-årsregeln.  
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1.2 Beslut av styrelsen 
Styrelsen för NHV har inte tagit beslut om att bilda och sedermera finansiera 

NCHSA. I ett protokoll från 30 maj 2008 framgår endast att styrelsen har 

informerats om att NCHSA existerar och att NHV finansierar föreningen. Det 

finns ingen beskrivning av orsaken eller upplägget på de mellanhavanden 

som uppstått. Enligt handbok för institutioner kapitel 4 stycke 4.3 har 

styrelsen ansvar för att behandla frågor av större betydelse rörande 

målsättning, verksamhetsinriktning, organisation, ekonomi, budget och 

personalpolitik. Denna text finns även inskriven i institutionens egen 

arbetsordning. Den tidigare rektorn har istället valt att på egen hand inleda 

samarbete med Västra Götalandsregionen och tillsammans med dem starta 

upp och finansiera en ideell förening med hjälp av institutionens basanslag. 

 

1.3 Ej beslutade utbetalningar 
Under 2008 har NHV lämnat bidrag och medlemsavgift med 425 tkr. I 

bokföringsunderlaget hänvisas till särskilt beslut. Ett sådant beslut finns inte 

och det innebär att det endast är ekonomen på NHV som signerat underlaget 

för hela det utbetalade beloppet till NCHSA för 2008. Samma ekonom har 

under 2008 och 2009 skött föreningens ekonomiadministration, som ett 

konsultuppdrag där intäkten för debiterad arbetstid gått till NHV.  

 

1.4 Bristande information i årsrapporten 
I årsrapport 2009 finns ingen redogörelse för institutionens mellanhavanden 

med NCHSA varken i de narrativa eller finansiella delarna. NHV har inte 

heller utrett om ”ägandet” av NCHSA på något sätt borde ingå i 

institutionens redovisning.  

 

1.5 Riskbedömning 
Det saknas en analys eller bedömning av vilka risker som NHV utsätter sig 

för genom detta samarbete, exempelvis avseende ersättningsskyldighet vid 

eventuella förluster för NCHSA. 

 

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar NHV att omgående utreda och fatta ett 

styrelsebeslut om hur det framtida samarbetet med NCHSA ska se ut. NHV 

bör utreda om det upplägg som används är förenligt med det av NMR 

beslutade regelverket, bland annat gällande 8-årsregeln. 

 

Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Frida Gustafsson har varit föredragande.  

 

 

Stefan Andersson    Frida Gustafsson 
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