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Arbetsgivarverket

Revisionsrapport – Årsredovisning 2016
Riksrevisionen har granskat Arbetsgivarverkets årsredovisning, daterad 2017-02-16.
Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i denna revisionsrapport är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Nedan iakttagelser har inte påverkat revisionsberättelsens utformning.
Riksrevisionen önskar information senast 2017-05-03 med anledning av våra iakttagelser
i denna rapport.

Brist i efterlevnad av kapitalförsörjningsförordningen och intern
kontroll
Riksrevisionen har i samband med granskning av balansposterna Lån i
Riksgäldskontoret respektive Anläggningstillgångar dels identifierat brister avseende
regelefterlevnad av kapitalförsörjningsförordningen, dels i Arbetsgivarverkets interna
kontroll.
Enligt kapitalförsörjningsförordningen(SFS 2011:210) 2:2 får en myndighets samlade lån
inte väsentligt avvika från motsvarande tillgångars bokförda värden per den per 31
december. Dock behöver inte lån, enligt samma förordning, tas upp förrän påföljande
halvår för tillgångar anskaffade eller delvis uppförda efter den 30 november.
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I Arbetsgivarverkets årsredovisning uppgick skillnaden mellan lån och
anläggningstillgångar till 1 312 tkr. Anskaffade tillgångar efter 30 november uppgick till
481 tkr, vilket innebär att c:a 830 tkr ytterligare lån borde ha tagits upp hos Riksgälden
under 2016.
Arbetsgivarverket ansvarar för att upprätta en rättvisande årsredovisning som följer
relevant regelverk. Arbetsgivarverket köper tjänst av Statens servicecenter för att bl.a.
upprätta de finansiella delarna i årsredovisningen. Gällande den ovan beskrivna
misstämningen mellan upptagna lån och bokfört värde på anläggningstillgångar har
kommunikation och intern kontroll brustit mellan de två myndigheterna. Avvikelsen mot
kapitalförsörjningsförordningens regler har heller inte uppmärksammats i framtagandet
av årsredovisningen.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Arbetsgivarverket säkerställer sina interna rutiner för
att förhindra otillåten avvikelse mellan upptagna lån och anläggningstillgångars bokförda
värde enligt kapitalförsörjningsförordningen.
Vidare rekommenderas Arbetsgivarverket att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och
kommunikationen med Statens servicecenter för att undvika att fel uppstår.

Ansvarig revisor Agneta Bergman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare David
Saxin har varit föredragande

Agneta Bergman

David Saxin

Kopia för kännedom:

Finansdepartementet
Statens servicecenter
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