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Resultatredovisningen för Statens historiska
museer 2011
Riksrevisionen har granskat Statens historiska museers (SHMM)
årsredovisning, daterad 2012-02-21. Syftet har varit att bedöma om
årsredovisningen är rättvisande.
Riksrevisionen vill fästa överintendentens uppmärksamhet på
nedanstående iakttagelser avseende resultatredovisningen.
Riksrevisionen önskar information senast 2012-06-29 med anledning
av iakttagelserna.

Volym- och kostnadsuppgifter redovisas inte på
samma detaljeringsnivå
SHMM har valt att indela verksamheten i tre olika resultatområden i
enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag (FÅB). De tre resultatområdena är
Samlingsförvaltning, Publik verksamhet och Strategisk
kunskapsuppbyggnad. Områdena motsvarar de tidigare
verksamhetsgrenarna Bevarande, Förmedling och
Kunskapsuppbyggnad.
För varje resultatområde har SHMM valt att redovisa flera olika
prestationer som myndigheten anser vara viktiga för att redovisa
verksamhetens resultat i förhållande till myndighetens uppgifter enligt
instruktionen. För respektive prestation redovisas dock enbart
volymuppgifter. Uppgifter om kostnader redovisas bara per
resultatområde. Volym- och kostnadsuppgifter redovisas således på
olika detaljeringsnivåer, trots att SHMM under tidigare år har redovisat
kostnader på prestationsnivå.
Riksrevisionen anser att volym- och kostnadsuppgifter avseende
viktiga prestationer ska redovisas på samma detaljeringsnivå. Enligt
Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd till FÅB 3 kap. 1 § kan
kostnad per prestation ”avse såväl kostnad per prestationstyp och år
som en enskild prestations totala kostnad”. I ESV:s handledning
(2009:29) Resultatredovisning, utvecklas resonemanget om kostnader
per prestation eller prestationstyp något. Av detta framgår att en
prestationstyp karaktäriseras av stora volymer av samma sort, och ESV
nämner ärendehandläggning i detta sammanhang. ESV har också i
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cirkulär (2010:2) förtydligat kravet på homogenitet i redovisade
prestationer i de allmänna råden till FÅB 3 kap. 2 § som bör tillämpas
senast i årsredovisningen för 2012. Riksrevisionen bedömer att de
resultatområden som SHMM redovisar inte kan betraktas som
prestationstyper. Därmed bedömer Riksrevisionen att SHMM inte har
uppfyllt intentionerna bakom bestämmelserna i FÅB 3 kap. 1 §.
SHMM har, i årsredovisningens avsnitt om redovisnings- och
värderingsprinciper, kommenterat sitt sätt att redovisa kostnader i
resultatredovisningen. Här anses att kostnader inte har kunnat beräknas
för viktiga prestationer på grund av ett utvecklingsarbete inom
myndigheten. Detta arbete ska förbättra förutsättningarna för att kunna
beräkna kostnader för viktiga prestationer från och med år 2012.
Riksrevisionen rekommenderar att SHMM till kommande år redovisar
kostnader för de respektive prestationerna/prestationstyperna.
Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Gustaf Kilander har varit föredragande.

Marie Örtengren

Gustaf Kilander
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