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Högskolan på Gotlands årsredovisning 2010 
Riksrevisionen har granskat Högskolan på Gotlands (HGo) årsredovisning 

för räkenskapsåret 2010, beslutad 2011-02-18. Syftet har varit att bedöma om 

årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse, fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2011-05-20 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Kvalitetssäkring av årsredovisningens uppgifter 
Varje myndighet ska efter avslutat räkenskapsår lämna en årsredovisning till 

regeringen. Bestämmelserna för årsredovisningen återfinns främst i 

förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).  

I årsredovisningen rapporterar myndigheten vilka resultat som verksamheten 

har uppnått under räkenskapsåret i förhållande till myndighetens instruktion 

och av regeringen formulerade mål eller uppdrag. Regeringen ska av 

årsredovisningen på ett rättvisande sätt kunna utläsa och följa upp hur 

myndigheten skött sin verksamhet och hur de finansiella resurser som 

regeringen tilldelat myndigheten har använts. Årsredovisningen ska även 

kunna utgöra ett tillförlitligt underlag för regeringens beslut om 

myndighetens framtida verksamhet och finansiering.  

Vid årets granskning av årsredovisningen har noterats ett flertal brister i 

årsredovisningen som visar på att högskolans kvalitetssäkring av årsredovis-

ningsdokumentet måste förbättras. De iakttagelser som har gjorts tyder på att 

högskolan har brister i de interna rutinerna och inte har avsatt tillräckliga 

resurser för kvalitetssäkring av uppgifterna i årsredovisningen.  

Iakttagelser som gjorts vid granskningen och som visar på bristande 

kvalitetssäkring av uppgifterna i årsredovisningsdokumentet är t.ex. 

 Vid beräkningen av kostnader per helårsstudent och helårsprestation 

(tabell 9 och 10), utgick HGo från ersättningen från regeringen/ 

intäkterna till grundutbildningen, istället för kostnaderna för 

grundutbildningen. Detta innebar att HGo redovisade intäkter per 

helårsstudent och helårsprestation. Uppgifter som även redovisades i 

sammanställningen av väsentliga uppgifter. 
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Högkolan har efter det att detta uppmärksammats vid granskningen 

insänt en rättelse av årsredovisningen till regeringen.   

 Under rubriken Vetenskaplig publicering, redovisar HGo prestationen 

publikationer och refereegranskade publikationer. Redovisningen i den 

löpande texten av antalet publikationer (52) och refereegranskade 

publikationer (12), överensstämmer inte med motsvarande uppgifterna i 

den intilliggande tabellen (63 respektive 21) på samma sida. Uppgifterna 

i tabellen överensstämmer dock med underlagen till redovisningen som 

bedöms vara riktiga. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar HGo att till kommande år förbättra kvalitets-

säkringen av uppgifterna årsredovisningsdokumentet. Högskolan bör 

säkerställa att interna rutiner och resurser finns för kvalitetssäkring av 

årsredovisningen. Kvalitetssäkringen ska säkerställa att årsredovisningen 

upprättas i enlighet med gällande regelverk och regleringsbrev samt att 

underlag finns till samtliga uppgifter i årsredovisningen.   

 

Ansvarig revisor Claes Backman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Maria Kling har varit föredragande.  

 

 

 

Claes Backman    Maria Kling 
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