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Till statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 21 april 1994 Chefen for Utbildningsdeparte-
statsrådet UnckelPer tillkalla kommittémentet, med uppdragatt atten

stödja Linköpings universitet i deras arbete med åtgärda påpekandendeatt
Riksrevisionsverket tagit i revisionsberättelse: och rapporter, samt attupp
lämna kommitténs bedömning de åtgärder universitetet vidtagit.av som

Med stöd bemyndigandet tillsattes kommittén U 1994:04 den 21av
april 1994.

Sjukhusdirelctör Birgitta Böhlin förordades ordförande i kommittén.som
ledamöter forordadesSom revisionschef Bjelke byråchefSten och Rune

Fransson
sekreterareSom förordades ämnessakktmnige Eva Svensson.

Vi ber härmed få våröverlämna enligt uppdragetatt rapport ovan.

1994Stockholm i november

Birgitta Böhlin

BjelkeSten Rune Fransson

Eva Svensson
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angående kommitténs bedömningRapport
resultatet universitetets vidtagnaavav

åtgår

Sammanfattning1

från Utbildningdepartementet stödja Linköping universi-Uppdraget attvar
åtgärda de påpekanden Riksrevisionsverket RRVi deras arbete medtet att

vår bedömningrevisionsberättelser och lämnatagit i rapporter, samt attupp
någonåtgärder universitetet vidtagit. vårt har inte gjortde arbeteIav som

samtliga verksamheter inriktat detotalanalys universitets utan ossav
ñågor utifrån uppdraget bedömt väsentligavi som

våra med Linköpings universitet attitydVi har i kontakter mött öppenen
uppfattat universitetet haft uttalad ambitiontill kommittén och att atten

konstateraförsöka de problem speglas i Vi kanlösa RRV:s rapporter.som
rättvisande i denbedömt Linköpings universitets redovisningRRVatt vara

budgetåret 199394. åtgärderrevisionsberättelse lämnats avseende Desom
enligt vår meningvidtagits löser sannolikt del problemen, ärsom en av men

åstadkomma förbättring ledningensinte tillräckliga för varaktigatt aven
verksamheten universitetet.möjligheter och ekonomin inomatt styra

gjortsVår bedömning Linköping universitet detär utöveratt som nu
nedanstående möjliggöraåtminstone måste vidta noterade åtgärder för att en

administrativavaraktig förbättring den styrningen.av
centrala nivån,Befogenhets- och ansvarsfördelningen mellan den-

fakultetsnivån institutionsnivån i lokala beslut ochoch behöver tydliggöras
delegeringordningar.

förtydligas.organisationen förenklas ochadministrativa behöverDen-
systematisk in-Universitetet bör vilkengöra översyn typav aven-

fortlöpande.analyser skall imderställas rektorfomrationuppföljning och som
ñambesluts- och ansvarsordning behövertydlig hierarkiskEn tas-

ekonomiska frågornaavseende de
genomgångsamband med byte ekonomisystem behöverI görasav en-

förvilka rutiner relevanta verksamheten.ärav som
skall användas vidbehöver vilka metoderEn görasöversyn av som

kostnader.fördelning gemensammaav
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stödfunk-gällerfinns vaddefinitionerdeutvärderabehöverMan som-
för-förmed.arbeta Dataimenuevision, skall attcontroller ochtionezna,

fönnsättningaranarbetaeñektivt.bämadebådañmlctiotmnas
Fordmsatttidsättsavomattnltinerñnnsförattintebokslmsatbetet

-
redovisningsäret.bokföringen detlöpandehindra denskall nya
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Inledning2

Med utgångsptmkt i års1993 universitets- och högskolereform universi-ges
och högskolor frihet det gäller verksamhetens inriktning,när organi-tet stor

sation och genomförande. Det resurstilldelningssystema kan inte ftmgeranya
inte ekonomiadnrinistrationen fungerar tillfredsställande.sättavsett om

proposition 1992932169I högre utbildning för ökad kompetens ñanr-om
hölls det resurstilldelningssystemet kommer kräva förstärkningatt attnya en

den ekonomiska kompetensen inom universitet och högskolor samt attav
behovet bättre fungerande ekonomisk uppföljning och kontroll ocksåav
kommer krävas utifrån den ökade friheten.att

RRV:s invändningar Linköpings universitets bokslut för budgetåretmot
199293 utgår från den administrativa och ekonomiska kontrollen haftatt

brister under det aktuella budgetåret. Delvis likartade invändningar harstora
tidigare anförts i revisionsberättelseRRV för budgetåret 199192.av

Universitetets arbete med utreda de problem tagitRRV iatt som upp
revisionsberättelser och för budgetåren 199192 och 199293 harrapporter
kommit igång först under våren 1994. det gäller avstämningsarbetetNär
gjordes del under januari och februari i samband med universite-1994 atten

fram halvårsbokslut, resterande avstämningsarbete ordes först itet tog ett
samband med bokslutsarbetet avseende budgetåret 199394. En del utred-
ningar avseende eventuellt otillåtna räntevinster, borde hat.ex. som ge-
nomförts tidigare i samband bokslutsarbetet för budgetåretmedgörs nu
199394.

april ñck i uppdrag följaI 1994 och stödja Linköpings universitetsatt
arbete med utveckla de ekonomiadnrinistrativa funktionerna ochatt att
förbättra universitetets ledning och framgårkontroll. kommittédirektivetAv

vi skall avlämna till vårregeringen med bedömning resulta-att rapporten av
universitets åtgärder.tet av

Vi kommitté inte gjort någon universitetetshar totalanalys översom
frågorsamtliga verksamheter, i stället dekoncentreratutan oss som

bedömt väsentliga bakgrund uppdraget.motvara av
bådeVi positivt det samarbete kommittén haft med Linkö-ser som

pings universitet och RRV.
framkommit visar det sig universitetet tagit till sig delardetAv attsom

tid ñam ekonomi-synpunkter och lagts bl.a.RRV:s att att taner enav
och dokumentation hur organisationen skall fungerahandbok över
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Universitetets3 organisation

Grundläggande för välfungerande verksamhet tydlig organisationären en
och klar beslut- och ansvarsfördelning. Beslutsstrulctrxren vid svenskaen
universitet och högskolor till följd såväl central regleringär traditionav som
mycket och komplex Den avreglering och ökade fokuseringsammansatt
individuellt ledarskap kännetecknat högskolan under har intesom senare
drivits fullt och därmed inte heller lett till önskvärd organisatoriskut tydlig-
het. Linköpings universitet intar i det avseendet ingen och viss
del den kritik kan riktas Linköpings universitet kan säkerligenmotav som
riktas övriga universitet och högskolor.mot i

Högskolelagen och högskoleförordningen reglerar den övergripande
ansvarsfördelningen inom universiteten De huvudsakliga ansvarsnivåernatre

styrelse-rektorsnivårr fakultetsnivånutgörs institutionsnivånoch utanav att
det föreligger till alla delar strikt hierarkisk ordning mellan dessa treen
nivåer. harDärutöver enskilda forskare och forskargrupper för i varjeansvar
fall den finansierade forskningen.externt

Institutionerna de egentliga resultatenhetema inom vilkautgör resurser
förbrukas för bedriva forskning och utbildning. Med hänsyn tillatt att

finansiärer fördelar medel direkt till enskilda forskareforskargrupperexterna
inom institutionema, beslut sådana medel i formellutan att änannatom
mening hanteras central administrativ nivå, blir de enskilda forskarnas-
forskargruppernas roll i den ekonomiska planeringen och uppföljningen
avgörande. Den decentralisering skett inom högskolesystemet har undersom

år ökat institutionernas självständighet och därmed i ekono-senare ansvar
miska frågor samtidigt ekonomihanteringen generellt blivitsettsom mer
krävande och komplex. uppenbartDet detta ställer krav ökadär att en
ekonomisk kompetens hos prefekterinstittrtionsstyrelser administrativsamt
stödpersonal, innefattar såväl ökad kunskap i ekonomiñågor ändra-som som

förhållningssättde till ekonomisk styrning och uppföljning. sådanEn kompe-
tensutveckling långkommer tid och Linköpings universitet har endastatt ta
inlett denna finnsDet planer för ytterligare i denna istegprocess. process
samband med införandet ekonomisystem inom kort.ett nyttav

Styrelse-rektorsnivån .kan koncemledning med totalansvarettsomses en
för den samlade verksamheten. decentraliserad beslutsordning i kom-Fn
bination med ökade krav ekonomifimlctionema ñån regering och riksdag
ställer ökade krav uppföljning från koncemledningensoch kontroll sida

ställer i sin krav ekonomiskDetta kompetens ochtur samt system
rutiner för insamling och analys data avseende verksamhet och ekonomi.av
Rektors har sedan den juli ökat markant medan de reella1 1993ansvar
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förutsättningarna för rektor systematisk och löpande uppföljningatt genom
och kontroll uppfylla sitt inte motsvarande utvecklats.sättansvar,

Vi inte ha funnit full insikt hos ledningen de utvecklingsbo-anser oss om
hov här finns med hänsyn till de starkt ökade kraven uppföljning ochsom

frånkontroll regering och riksdag dm ökade komplexiteten inomsamt
ekonomin. behöver tydligareHär vilken systematisk infonna-typanges av
tion skall underställas rektor fortlöpande. Problemet med den informa-som
tion verksamhet och ekonomi idag finns svåröverskâd-denär ärattom som

svårtolkad.lig och Ledningen behöver information ianalyserad en mer
formlättsmält för den löpande uppföljningen. uppgifter normaltDetta är som

faller controllerftmktionen se kap 4.
Fakultetsnämndernas uppgifter reglerade i högskolelag och högskole-är

förordning och innefattar beslut Fakultetsnivånekonomisk kanäven art.av
beställare frånutbildning och forskning institutionerna;t.ex. ses som av

inom utbildningen heltden dominerande beställaren, inom forskningenmen
bland flera beställare. Fakultetsnivån fattar beslutdärutöver viktigaen som
kämverksarnheten utbildning och forskning får långsiktiga ekono-rör som

miska konsekvenser för vilka koncemledningen slutliga ekonomiskahar det
ansvaret.

nivån,Vissa oklarheter i ansvarsfördelningen mellan centrala fakul-den
tetsnivån institutionsnivån finns direkt kanoch i högskolesystemet som
hänföras till den centrala regleringen högskolorna den traditionsamtav av
kollektivt beslutsfattande präglar högskolesystemet. Ansvarsfördelningensom
måste därför tydliggöras i lokala beslut delegeringsordningar. Vi haroch
tagit del den dokumentation i dessa frågor finns inom Linköpingsav som
universitet.

vår måste i frågor hierar-Enligt mening det ekonomiska finnas tydligen
kisk ansvarsordning där framför allt institutionsled-styrelsens, rektors och
ningamas befogenheter och tydliggörs. tillräckligt tydligtinteDetta äransvar
betonat i den dokumentation tagit del har ned, medutan tonatsav snarare
hänsyn till finns sådantden opinion hierarkiskt synsätt.mot ettsom

ñ-ågaviktig den administrativa organisationen. UnderEn rörannan en
universitetets chef, också halt det direkt operativaperiod har rektor, ärsom

både gälleradministrativa ställer mycket krav vadDettaansvaret. stora
kompetens och tidsinsatser med tanke de och komplexa krav somnya

inte ekonomionnådet. Någon samladställs ledningen, minst inomnumera
furmits. ställning iadministrativ chef har inte Ekonomichefens roll och

vår fortfarande inte, heltorganisationen har inte varit, och enligt meningär
vår uppfattning Linkö-klar. bestämda del de problemDet är att somen av

halt bottnar i organisation.pings universitet har oklar administrativen
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V1 har inte blivit övertygade dessa frågor fullt utklaradeatt ärutom
problem,Ett sannolikt finns mångaännu universitet och högskolor,som

relationen och ansvarsfördelningen mellanär den akademiska och admini-
strativa ledningen. kompetmsmässigaAv och tidsmässiga skäl drivs ekono-
mifrågoma nivåcentral oña den administrativa ledningen medan detav
formella vilar rektor. Det viktigt betona det ekonomiskaansvaret är att att

inte kan skiljas ñân verksamhetsansvaret och vill avståndansvaret ut ta
från ekonomiskt isolerat kan delegeras.synsätt Rektors,ett ad-att ansvar
ministrativa och ekonomichefens respektive befogenheter och

bör och vid behov klarläggas.överansvar ses
Sammantaget de svenska högskoloma, liksom delaratt storaanser av

den övriga offentliga sektorn, i det gällerär ekono-väg närett systern
mistyming och ekonomiadminisnation ställer väsentligt ändrade kravsom

medvetenhet och kompetens hantera ekonomiska frågoratt samtom
och rutiner något inte kan uppfyllas.system Det systemskifteännusom som

genomförs viss tid det nödvändigt utvecklingsarbetettar är attnu men
bedrivs långsiktigt målmedvetetoch och med inriktning. Linköpingsrätt
universitet har fått bedriva sitt utvecklingsarbete utgångspunktmed i de
problem följde kommunikationsprograrmnet i det ekonomi-attsom av nya

kraschade. universitetetFör det nödvändigt såsystemet är att snart ett nytt
ekonomisystem infört och de basala ekonomiftuüdionenua återär fungerar
formulera for fas i utvecklingsarbetet bla; innefattarnästa som
omfattande utbildningsinsatser inom hela organisationen.
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ochEkonomistyrning4

ekonomiadministrativa rutiner

Allmänt4.1

universitetet harinommodeller finnsmotvilja hierarkiskaDen mot som
liggande triangelorganisation beskrivsuniversitetetsinneburit att som en

Modellenlikvärdigafakulteterinstitutioner ochrektor,med parter.som
kollegialtmedkollegialt beslutsfattandebeskriver egentligen ett ansvar,
universitetet ochfördirektiv rektorsinaregeringar imedan ansvaretger

problemdel dedriva verksamheten.också befogenhet Endärmed att somav
i universi-uppenbarligenekonomistyrning bottnarhar med sinuniversitetet

befogenhetsfömållanden.ochtetets ansvars-syn
ochbeskrivalättstruktur denhierarkiskmed attFördelen är attär atten

befattningshavare. Dess-till vilkendelegeratsbefogenheterförstå vilka som
någonhänskjutas,avgörande skallalla till närettutom vet man avvem

beslutssituationenbefogenheter,sinaosäker näranledning t.ex.är egna
handling.eller liknandedelegeringsprotokollibeskrivitsinte har

verksamheten EnstyrningfrågagrundenEkonomistyrning iär avomen
ekonominförpersonligtmedverksamhetenstyrningkollegial ett ansvarav
ekonominkontrollenförbättrafungeraförutsättningar Försmåhar attatt av

beskriv-genomgångorganisationen och görasbör görasöversyn avenaven
följerlogisk ochblirså denbeslutsbefogenheter ochningen attansvar,av

förutsättningar.givna

kostnaderFördelning4.2 gemensammaav

organiseradñämstuniversitetvid LinköpingsEkonomiadrninistrationen är
varje enhetvaritprincip harviktiginstitutionema. En attförinom ramen

omfattande arbetemedförtvilket bl.a. attkostnader,sinaskall bära egna
kostnadsmedvetenhetökadinnebär samtkonstruera ensystemett ensom

valts,kostnader. Detfördelning gemensamma systemrättvis ensomav
skmed hjälpsehablonfördelningochinternfaktureringkombination avav

alltidkanske inte uppvägsnackdelarmedförtkan ha avsnurror, som
kostnadsfördelningen.medfördelarna

tycksdeteffektservice. En attinternallintemfakturerasprincip varaI av
omfattandei sigvilkettämligenblivitintemfakturorantalet stort, genererar
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universitetetuppgiftadministrationen Enligtiexlraarbete överväger att
underlätta admini-handför i förstasärskilt reskonlrasystemanskaffa attett

kap och 4.internfakuuoma se 3strationen av
kontrolluniversitetetspåpekande över externaRRV:sEtt attvarav

ansåg inteuppgiftEnligttillfredsställande.inteskulderfordringar och var
datorstödda reskontra-anskaffadettaåtgärdasig kunnauniversitetet attutan

litenmyckettordefakturorvolymenMed tanke externaatt varasystem
bådedetTroligensådana reskontror.nödvändigheten ärviifrågasätter av

baseradrutinmanuelletableraekonomisktochenklare att enenmer
har.universitetetvilketpärmreskon ,s.k.traditionell numera

prin-itjänsterinternaprissättningenuppfattningenfåtthar denVi att av
Eftersomvolymberoende.samtliga kostnadercip konstruerats varomsom

informationvärdet denblirdatakostnader,förfalletså inte somär Lex av
ganska ointressant.oftaintemfalctmeringen ger

central admini-förkostnaderfördelaförMetoden t.ex.att gemensamma
kostnads-onekligensnuntelariken,med hjälp ärbibliotekstration, avosv.

förutseadministrationensvårt förtycks attdetNackdeleneffektiv. är att vara
kost-enhetenspåföraskommersammanhangolikaipåslag attvilka som

modellen.förtroendet förrubbatharnader. Detta
fördelateknikersk snurromaoch de attintemfaktureringenBåde
volym-intehuvudsakikostnader ärpå. dekostnader För somgemensamma
internaför denmetoderinte enklareuniversitetetberoende bör överväga om

kap 6.väljas sebörkostnadsfördelningen

Ekonorniadministration4.3

universitetLinköpingsfinns videkonomibefattningartraditionellaFörutom
Bådaekonomiadministrationen.intemrevisor inomochcontroller enen

ochuniversitetetuppgifter inomhatt andratidigareharbefattningshavama
arbetsuppgifter.liknandeerfarenhettidigarenågonintehar av

controlle-bådeslutsatsendragit denfått har attbeskrivningdenAv
utform-fåttkanske inteuniversitetetvidintemrevisionenochruppgiften en

respektiveinombeprövad erfarenhetmed om-ning överensstämmersom
framförledningenbiträdauppgift brukarprimäraController-ns attråden. vara

ledningeninformationdenanalysuppföljning ochfortlöpandemedallt av
debedömningochgranskningförinternrevisionmmedan avbehöver, svarar

ocheffektivitetändamålsenlighet,kontrollftmlaionemasochinterna styr-
intemrevision-beskrivningutförligarekvalitetssäkringen. Ensäkerhet av

i bilagasuppgiftema lämnas
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Vid Linköpings universitet intemrevisionen huvudsakligen fokuseradär mot
granskning bokföring och redovisning, uppgift vanligtvis åvilarav en som
extemrevisionen. delar intemrevisionsuppgittemaDe inte utförsav som av

åtminstoneintemrevisom tycks delvis utföras controllem. verkarDäremotav
controllem inte engagerad i det löpande uppföljnings- och analysarbetet.vara

stringent uppbyggnad bådaEn dessa stödñmlctioner, där universi-mer av
beprövad erfarenhet inom yrkesområdena, skulle sannolikttetet tar vara

utbyte både controllem och intemrevisionen.störrege av
förstärka ekonomiadrxtinisüationen har universitetet fortlöpandeFör att

i omfattning köpt konsulttjänster, projektledarskap föroch avseendestor
hela ekonomiprojelctet vid Linköpings universitet budgetåret 199394,under

revisionsbyrå. V1 det viktigt universitetet byggeräratt attav en anser upp
förerforderlig kompetens inom sin organisation i ställd bli be-attegen

utomstående.roende av
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Ekonomisystem5

ekonomisys-budgetåret bytaunder 199293universitet valdeLinköping att
klaradeintekommunikationssystemetvisade sigtill Mäster. Det atttem av
klara bok-havererade under januari 1993. Fördetverksamheten och att

från tillinformationen Mästerdå universitetet konverteravaldeföringen att
framdettabudgetåret 199293 komförBokslutet att tasCosmos. urgenom

antal olikaharuniversitetet Cosmos,den tidUnderCosmos. använt ettsom
miljö tagitsMacintoshPersondator ochstödsystem ikundreskontraliknande

leveran-registreringockså gällakaninstitutionernañam Detsamma av
Även anläggning-registreringinstitutionernasgällerdettörsskulder. när av

några centralaberorha Dettaså olikatillgångar, kan använts. attsystem
Motivetrekommenderades.därlämnats, attdirektiv inte systemett var

vilket inven-vissteinteekonomisystem ochuniversitetet skulle byta att man
ekonomisyste-till detskulle kunna konverterasenkelttarieregister nyasom

met.
ekonornisys-bytapågår arbete meduniversitetLinköpingVid nyttatt

vikti-datormiljö.stabil Detdet skapasdet angelägetGivetvis är atttem. en
fram deochorganisationfungerandeändå ha rapport-att taär attgaste en

behövs.strukturer som
genomgångordentligfordras görsekonomisystemVid byte att avenav

de rutinerkartläggningochorganisationen görsden att somavenegna
rutinerförenkla detillfälleverksamheten,genomgång attfinns. Denna gerav
någonfyllerlängreintesådanasamtidigt bortfinns och taatt somsom

funktion.egentlig
kunna begäraförkravspecifikationñamtagitUniversitetet har atten egen

ekonomisystem.upphandlingenvidfrån olika företag,offerter nyttin ettav
förorganisation,universitetetsgenomgång gjorts attharDessutom aven

rutineruniversitetetskartläggaarbetet medmöjligt. Iså tydligden attsom
funnitsrutinerdebefintliga läget,varit detutgångpunkten atthar utan som

delfinnsdetochkapitelframgår 4 attifrågasatts. Vi enavsomanser,
organisa-förtydligas förbörvalts,organisation atti denoklarheter somsom

tillfredsställande.fungeraskall kunnationen
införandetviduniversitetetmedhaft kontaktharAgressoenhet avRRV:s
framhållsimplementeringmodell attvalvidekonomisystem,ett nytt av

aspekterna Enviktigastebland deansvarsfördelningoch ärkompetens
och kompetens.decentraliseratoftalösning kräverdecentraliserad ansvar

överordnatmedkraftsammanhållandenågon formhåll krävsFrån centralt av
Konsolidering ochhelhet.universitetLinköpingför rappor-somansvar

dettanormalt underfallerRiksredovisningentilltering ansvar.
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Vid Linköpings universitet finns projektgrupp bildats för hanteraatten som
frågan byte ekonomisystem denna har förslag tagits ñam, förIavom grupp

tillgodose förutsättningar för införa ekonomisystem, medatt att ett nytt
utgångspunkt i decentraliserad organisation består stycken31en som av
företag med moderbolag. skall fungera fordrasFör tyd-synsättetett att en
ligare bild fördelningen och befogenheter.av av ansvar

Universitetet har valt använda lcravspeciñlcationenAgresso, i haratt men
framförts synpunkter andra måste kunna anslutas till Agresso.att systemom
Riktlinjerna till institutionerna går i första hand de modulerut att som
finnsiAgressoskallanvändas.Detärendastidefalldärdetinteñnns
någon bra modul i Agresso eventuellt andra kan komma ifrågasystemsom
Enligt uppgift finns det i dagsläget brist hos avseende dessAgressoen
hantering order, lager och fakturering. Vid Linköpings universitetet harav
försystemet, tagits i bruk. försystemetCROM skall fakturor registreras.I
Sedan skall överföring i dagsläget och i framtidenCosmosgöras, moten

den information finns för fakturanAgresso, i CROM Dettamot attav som
skall kunna bokföras, vilket inte i CROMgörs
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6 kostnadsfördelningarInterna

Enligt den modell universitetet använder så finansierassom gemensamma
kostnader pålägg allteftersom kostnaderatt uppkommertas i olikautgenom
projekt vid institutionema. Sättet föra dessa pålägg till institutionernaatt ut

använda skär snurror, d.v.satt procentuella påslag läggsattgenom ut
intäkter och kostnader. De kostnaderna fördelasgemensamma genom

denna metod till institutionerna, rörlig kostnadut budgetåretFörsom en
199394 5.4 % via snurroma för finansieratogs deut att gemensamma
kostnaderna består rektorskansliet, akademikontoret, Infomia-t.ex.som av
tions- och Personalutvecklingsavdelningen och internationella sekretariatet

för ändamål allmännasamt och tullav-tex utrymmen,gemensamma post-
gifter, telefon, datakommunikation inom universitetet, anslutning till SUNET
och datordrift. I har finansiering biblioteketgemensam en annan snurra av
gjorts 3% tagits influtna medel. dessaatt Förutom snur-externagenom

harror dessutom 8% tagits momskompensation för de icke statligasom
institutionernamedel erhållit.som

Till kommer bildennästa kostnaden för biblioteketatt att tasvara
i den stora snurran. Genom detta kommer i stället 6.9 dras.% Dess-att

har avgift kronor50 anställdutom och transaktionskostnaden om per en om
kronor4 transaktion tänkts genomföras för finansiera delca attper av

akadernikontoret.
Ute i organisationen finns invändningar metoden fördelamot att over-

headen via snurror och skulle hellre någon modell där dessaman se
kostnader fakturerades till institutionerna. Eventuellt skulle nyckeltalut
kunna användas för fördela dessa kostnader. viktigtDet universite-att är att

vid fördelningen overheaden skiljertet de centrala kostnadernaav som
alltid måste finansieras institutionerna kan påverka storleken och deutan att
där institutionema däremot antingen delvis eller helt kan påverka storleken

overheaden.
kritikDen riktas det nuvarande grundar främstsigmot systemetsom

det faktum det svårt för institutionernaär påverkaatt storlekenatt over-
headen. Anledningen finnsdet viss oklarhetär vad ingåratt ien om som
snurroma och försvårasdet institutionernas möjligheter läggaattgenom

budgetar håller. Uppföljningen försvåras dessutom snurror-upp som attav
inte fördelasna löpande under budgetåret det har hittills skett gångutan en
året. Avstämningsarbetet blir detta omfattande och ibland nästanom genom

omöjligt genomföra budget.att mot
tekniskEn brist med snunmetoden uppkommer det årenunderattgenom

uppstått antal undantag från snurroma, dvs i fallett del har besluten
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Universite-förvaltningsavgift inteskallför vissa intäkterfattats tas ut.att en
rekommendationerundantagen rektorskonventetsgällerföljer detnärtet om

manuellfordrasdessa undantagförvaltningsavgiñ skall För attut.när tas en
iautomatiskttekniken snurranjustering eftersom tas utgörgörs, att sam-

bakgrundprojekt.för Motkostnad uppkommermed attband ettatt aven
diskussionså haringår i snurroma,kan vadinstitutionerna inte somse

arbetsbördansamtidigtför overhead ökatkostnadenuppstått varför somom
sistaundvika denår.underkraftigt Förökatinstitutionerna attute senare

införstådda medsamtligadet viktigtinvändningar ärparterär atttypen av
kostnadema.ingår de centralaivad som

förbästskullemodellförorda vilkenkunnainteVi varasomanser oss
overheadkostnader. Däremotfördelning ärvidanvändauniversitetet att av

vad ochberoendeüamgår vilken faktor attklartviktigt det ärdet att avsom
kapacitetsberoende.respektivevolym-kostnadervilkakartläggsdet ärsom

in-rörliga Förandrafasta medankostnaderdel ärklart ärDet är att en
rörligapåverka denmöjlighetdet finnsviktigtdetdel attstitutionernas attär

tjänster. Detolikamellan ärvalmöjlighetdelen göraattatt gesgenom
skalloverheadenfördelningenför hurdiskussionviktigt tasatt avuppen

modellanvändamöjligt änskulleoch detkunna attgöras en annanvaraom
snurroma.

beskrivnaviafördelaruniversitetetkostnaderde utFörutom ovansom
internfalcturering.viadel fördelasheldet dessutomfinns utsnurror somen

kontorsmateri-förrådetfrånlokalvård, inköpkostnader hörTill dessa tex av
reprocentraler,internatryckningglödlamporkopieringspapper mm,

institutionermedsambanditelefonkostnader attsålda tjänster, samtinternt
intern-Omfattningentjänster.universitetet byterinomenheteroch andra av

universitetethardessahanterafakturor. För10 000faktureringen attär ca.
investeringskalkylbordevår meningEnligtCROMförsystemet, ensatsat

i bruk.innangjorts redan systemet togs
införan-medsambandiuniversitetLinköpingsvidplaner attfinnsDet

intemfalcturering.medsnurroma1995-07-01det ersättaAgressoav
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7 Regeringsbeslutet 1994-04-21

Genomgång7.1 punkter i regeringsbeslutetav

Regeringsbeshttet de universitet och högskolor erhöllavser som orena
revisionsberättelser for budgetåret 199293, dvs inte endast Linköpings
universitet. punkternaAv berörs Linköping explicit punkterna till9 ochav
med 20.

Enligt den dokumentation erhållit från Linköping och i några fallsom
från harRRV punkterna i regeringsbeslutet i princip åtgärdats. Problem har
uppkommit i samband med universitetet skulle utreda hur mycketatt räntem-
komster felaktigt erhållits och efter samråd med skallRRV betalassom som

till statsverkets checkrälming enligt punkt i18 regeringsbeslutet.

Punkt9.

årsbokslutetMot finns följande invärciningart likvida medel å upptagna
med för265 tkr högt väde, kuncäørdringa med 950 tkr för högrca ca
värde och maskiner och inventarier saldoutvisar 110 tkrnegativtett om
till följd för avskrivningar Resultamficningen blir till följd detstamav av

rättvisande.sista inte

universitetets framgårAv genomgång skall balan-att görassvar en av
skontona del avstänmingsarbeteEn blev infört i samband med det halvårs-
bokslut universitetet fram Under budgetåret har utbildning hållitstogsom
i värderingstelcnik höjt den allmänna kompetensen. Inför bokslutsarbetetsom
för budgetåret 199394 har den förvaltningencentrala förstärkts attgenom

antal nyutbildade civilekonomer anställts. skall lounnaDessa användasett av
de institutioner sig behöva redovisningskonsulter.som anser

Bokslutsarbetet har visat sig bli onödigt arbetsamt och tidskrävande,
eftersom avstämningar ingående balanser inte gjorts tidigare underav mm
det löpande budgetåret det har fått i samband med bokslutsarbe-görasutan
tet.

Vivillpåtalaviktenavattdettaarbeteiñamtidengörssåsnarteñcrdet
bokslutsarbetet avslutat möjligt. Avstämning skall sedanäratt görassom

löpande under året de konton universitetet föranvänder, bristerattav som
skall upptäckas tidi och korrigeringar verkställas.
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Punkt 10 och 11.

Rärteinkomster miljoner kronor frå: otilläna barkplweringapå 1,4ca
till statsverket.ha inbetaldsinte

vad förekomst otillåtnaUtredning ha företcgits gällerinte avev.
bmkplweringcr uppdngsmedel.av

Enligt från universitetet har miljoner kronor reglerats. har1,4 Dessutomsvar
placering medel.föreskrifter vad gäller universitetets Dessagetts ut av

öppnandetbindande för samtliga aktörer universitetetföreskrifter inomär
underskrift tinnateclmare,bank- och postgirokonton förutsätterav nya av

skall fungera otillåtna placeringar. universitetetvilket Förspärr motsom
firmatecknare. Kommitténfungerar rektor administrativ direktörsamt som

del något angående firmatecknare förhar inte kunnat styrelsebesltttta av
Linköpings universitet.

Punkt 12.

regelverk vid överskridande reservatiomarslcg ha följts.Gällande inteav
Överskridatden avseende budgetåen och 199293 totalt199192 på ca

har länndsmiljoner kronor åtgärd1,9 utm

Universitetet har hittills endast kunnat reglera de anslagsöverslcridande som
E-anslagen, däremot har regeringsbeslut saknats för D-anslagen.gjorts ett

infordrat budgetåret 199495 framgårdet material avseendeAv attsom
korrigeringar lcrävs, enligt regeringsbeslut avseende1994-06-30som reserva-
tioner för budgetåret 1992193 anslagsposteroch överskridande reser-av
vationsanslag budgetåren 199192 och verkställts.199293,

Punkt 13.

vad zppfäyning och bevdcning kundfordringa kvaståBrister avser av
och bedöms ha blivit jänfört föregåendemed år.än större

universitetets framgår datoriserade reskontror kommer finnasAv att attsvar
from avvaktan dessa finns eller flera sk pärmreskon-1995-07-01. I en

fordringarvarje institution. Kontrollen och skulder har förbättratstror av
efter universitetet i anslutning bokslut halvårsbokslutdet till ochavsevärt att
förteckningar och gjort ingar.upprättat avstamn
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det gäller bevakningNär och uppföljning lcundfordringar och leverantörs-av
skulder vill framföra universitetet i dagslägetinte harävenatt ettom
ADB-baserat kan detta, så fordras det rutiner ñamgörasystem att tassom
för hur det skall alltid fårDet tid innan myndighettar en
dessa rutiner fungerabörja tillfredsställande finnsdet ADB-att även ettom
baserat därför viktigt miiversitetet fram sådanaDet ärsystem. att snarast tar
rutmer.

Punkt 14.

ekonomiska redovisningenDen har under budgetåret inte givit rrätvi-en
bildsande ekonomiska stdlning och Mall, vilket med-universitetetsav

fön brister iblandoch avsaknad ekonomisk uppföljning.av

Universitetet hade under budgetåret så fel och ofullständigheter attgrava en
normal uppföljning ansågsinte meningsfull. svårigheterna liamatt ta en
uppföljning hanterades i stället försiktig utgiftspolitilc, för attgenom en
undvika överskreds.att ramarna

Vi universitetet under budgetåret 199394 inte kunnatävenattanser
löpande rättvisande bild universitetets ställning. ñämstochFörstge en av
beroende för föregåendebokslutet budgetår blev klar förräninte iatt
december halvårs1993, dvs med fördröjning. har inte universitetetsSedanett
ingående balanser varit i utgåendeöverensstämmelse med de balanser som
fanns från föregående budgetår. Anslagsavrälming har hellerinte skett
löpande under budgetåret. Sammantaget bör detta ha resulterat i svårigheter

genomföra uppföljningar verksamheten. viktigt universitetetDetatt är attav
framtideni prioriterar löpande uppföljningar och komma igånggöraatt att

direkt med redovisning för den budgetperioden. förstDet ärnya genom en
ordentlig uppföljning verksamheten kommer framåt.som

Punkt 15.

Anslagsavrakning har skett måzatligeninte

universitetets till kommittén framgår fungeratAv anslagsavrálmingattsvar
budgetåretunder 199394. Vidare det anslagssys-sätt sägs,avsett att nya

månadsvisamed utbetalningar lägger stabil grund för månadsvisatemet en
avräkningar.
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Trots erhållit ñân universitetet har det visat sig löpandeattsvar som en
avräkning anslag gjorts vid universitetet budgetåretunder 199394. Detav
ärvilctigtattsådananrtinertas fiamochattdessaanvändsdirelctpådetnya
budgetåret. budgetåretFör 199495 dröjde det månader innan dentreca
första anslagsavrälmingen gjordes.

Punkt 16.

Årsbokslutet avlännades oacceptabelt sent.

Universitetet har tidplan for bokslutet skall kunna avlämnasupprättat atten
i tid.

Årsredovisningen budgetåretavseende 199394 inkom i tid till regeringen.
Infor framtiden det viktigt universitetet vid utarbetandet tid-är att av

planen också lägger fast hålltider.vissa då sådantDessa tidpunkter skall avse
måste i viss ordning, för inte hela schemat skall sprickagöras attsom en

för bokslutsarbetetDetta skall lättare överblickaatt attvara

Punkt 17.

Jtifrâi invändningar ekonomiska ochazgivna universitetets stymingmot
uppföljning angivna 14-16, leaizing,mserRR V zmiversitetetsat

fränstdvs dess styrelse och rektorsämbete, föråsidosatt sitt ansvar
redovisningen bolçföringsfömrdrzingenenligt

denna punkt hänvisas till avsnittetFör universitetets organisation kapitelom
och i denna3 4 rapport.

Punkt18.

Regleringa mellan räitebâmde plxeringcr bark och statsverlcetspå
utförts.checkrücning har inte

iUniversitetet gjorde först inredning godkändes RRV, ettav menen som
brist-skede har universitetet beslutat den första utredningenatt varsenare

i form stickprovsgranslming alltförfalli Motivet underlagetatt av varvar
påbörjat utredning beräknasbristfälligt Universitetet har därför somen ny

september: preliminära materialet till dennaklar i början Det ut-avvara
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redning överlämnades till för kunnaRRV 1994-09-20 de skall ställningatt ta
till materialet. finns viss osäkerhetDet kommer hinnaRRV atten om gran-

materialet, i samband med bokslutsgranskningen budgetåretska för 199394,
så de kan uttala sig exakt vilket belopp rmiversitetet skall betalaatt om

fastställastill statsverkets checkrákning. skall kontobeloppDäremot ett a
får justeras efterhand. förfaringssätt ligger i linjesedan i med detDettasom

dåvarande statsselcrerare Bjarne Kirsebom till universitetetsbrev skrevsom
genomgång under-rektor Erlander daterat 199409-12. VidSven RRV:s av

metod vidtill universitetets utredning godkände denlaget använtssomman
storlekdäremot fanns inte tid verifiera beloppetutredningen, Parternaatt
skulle betalasbelopp miljoner kronorkom 4,8överens att ettom ca.

sedan, troligen först efter bokslutsarbetet,inkomsttitel. kommerRRV attmot
inbetalningenfor bedömning hurigenom Lmderlaget göraatt storen av

får utifrån dettakorrigering då eventuelltborde ha varit. En göras
bokslutsarbete betydligthade underlättat sittuniversitetetVi egetattanser

påbörjats ivisste hadeutredning, skulledenna göras, ettmansom omom
skede.tidigare

19-20Punkt

Kanmakollegietsvilkenbolag har påbörjats förrekonstuktionEn av
mårader dåefter:tillstånd inhåntats sex

underskotttäckaförbundit sig stiftelseUniversitetet har attgentemot en
stiftelsen.inomför avdelningen

inteframgår universitetettill kommitténskrivelseuniversitetetsAv att
Universitetetverksamhet.eller stiftelser för sintill bolagsig,använt avnu,

förslagskrivelse medinitiativ,efter regeringensregeringen,tillställthar en
delägdahel- ellerholdingbolag,statligtbildande ett genomsomavom

utvecklingsarbete ochrörelse i form forskning,skall bedrivadotterbolag av
skrivelsen de RRVframåtVidareverksamhet.anknytandedärtill att avav

skalllikande situationervarförawecklade,affärernakritiserade ärnumera
framtiden.inträffa ikunna
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Åtgärder med anledning invändningar iav
revisionsberättelserna för myndigheter inom
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

räkenskapsåretför 199293.

Med anledning Riksrevisionsverkets invändningarav i
revisionsberättelser räkenskapsåret 199293 för
Göteborgs universitet, Stockholms universitet,
Linköpings universitet, Högskolan i FalunBorlänge,
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yttranden däröver förslag till åtgärder.samt Samman-
ställningen har fogats bilaga till detta beslut.som

Regeringen beslutar åtgärder enligt bilagan.om
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SCOPE OF WORK

The Institute of Internal Auditors Inc IIA Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing Standards # 300.

Intermevisionsforeningen HA bildades och har1941 idag 50 000änmer
medlemmar i länder140 varfor Standardsän HA kan uttryckasägasmer
internationellt erkänd god intemrevisionssed. denna standardI #300
beskrivs det syfte och den omfattning intemrevisionen enligt HA bör ha.som
Denna uppfattning grundar sig medlermnamas beprövade uppfattning

åren. förtjänasDock påpeka ledning och styrelse naturligtvisatt attgenom
har full ñihet själva definiera intemrevisionens uppgift liksom vilkaatt
aktiviteter skall granskas intemrevisionen i den organisationen,som av egna

vad i Standards.HAoavsett sägssom

INTERNREVISIONIENS SYFIE OCH OMFATTNING
Intemrevisionen skall grarska och bedöma ändanålsenlighet och effektivitet
i organisationens interna och kontrollfimktioner kvalitetenstyr- i densamt
interna styrningen

Huvuduppgiften för intemrevisionen granska och bedöma:är att
de interna och kontrollfunlctionernas äzdamålsenlighet.styr-
Frågeställning: säkerheten i sådanoch rutinerär organisationensystem att
har rimliga möjligheter nå sina mål effektivt och ekonomiskt.att

internaDe och kontrollfunlctionemas efektivitet.styr-
Frågeställning: fungerar och rutinersystem avsetts.som
kvaliteten i den interna stymingen.
Frågeställning: när organisationen uppställda mål.

internaDe och kontrollfunlçtionenras effektivitet och säkerhetstyr- samt
kvaliteten i den interna styrningen beroende de i och rutinerär systernav
inbyggda kontrollfimktionenra, intemkontmllen. främstDenna syftar till att
säkerställa:

tillförlitlighet och fullständighet ekonomisk och operativ information
efterlevnad och tillämpning policies, planer, rutiner, lagar och för-av
ordningar

.
tillgångar skyddasatt

ekonomisk och effektiv användning av resurser
beslutade mål och planer fullföljsatt

god intemrevisionssed, såAv den kommer till inryck i Standards,HAsom
följer skall utföra den granskning vid tillfälleintermevisom vayeatt som
bedöms efomim för underbygga de revisionella slutsatserna. Gransk-att



1994:143SOUBilaga 240

ändamålsen-imankonuollerxssåvälomfattaregeldärförmåsteningen som
till-operativaochekonomiskaerforderligadeneñelctivitetochlighet som

ñülständighet.ochförlitlighet

BSBL.KUNGL

72-12-1994
STOCKHOLM
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