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Nordiska högskolan för folkhälsovetenskaps 
årsredovisning 2010 
Riksrevisionen har granskat Nordiska högskolan för 

folkhälsovetenskaps (NHV:s) årsredovisning, 2011-02-11 samt den 

reviderade årsrapporten daterad 2011-05-03. Syftet har varit att 

bedöma om årsrapporten är rättvisande samt om ledningens förvaltning 

följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsrapporten och 

avlämnandet av revisionsberättelsen fästa styrelsens uppmärksamhet 

på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2011-06-13 med anledning 

av iakttagelserna i denna rapport. 

 

Brister i den interna styrningen och kontrollen samt 
rutiner för ekonomisk uppföljning 
I samband med Riksrevisionens granskning i november 2010 

uppmärksammades brister i den interna styrningen och kontrollen på 

NHV, bland annat avseende faktura- och lönehantering, 

projektredovisning och stipendieutbetalningar
1
. Riksrevisionen 

bedömer att bristerna delvis beror på den ojämna bemanningen av 

ekonomiavdelningen under 2010. NHV har i slutet av 2010 anställt en 

ny ekonom och åtgärder för att komma tillrätta med bristerna inom 

ekonomiadministrationen har påbörjats.  

Riksrevisionens granskning av årsrapporten i april 2011 visar dock att 

periodisering av intäkter i pågående externfinansierade projekt inte har 

gjorts rättvisande. Konsekvensen är att årets resultat är 2 092 tkr för 

lågt i årsrapporten daterad 2011-02-11. Högskolan valde efter 

Riksrevisionens muntliga avrapportering och efter en intern 

genomgång av projekten att bryta upp bokslutet och korrigera 

redovisningen. I den reviderade årsrapporten daterad 2011-05-03 

redovisar NHV årets resultat till – 617 tkr jämfört med - 2 709 tkr i den 

ursprungliga årsrapporten. Riksrevisionen bedömer att den reviderade 
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årsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av högskolans 

verksamhet och ekonomiska ställning. Riksrevisionen anser dock att 

det är viktigt att NHV fortsätter att prioritera åtgärder för att stärka den 

interna styrningen och kontrollen. NHV saknar exempelvis fortfarande 

skriftliga rutiner inom ekonomiadministrationen, bland annat vad 

gäller upprättande av årsrapporten. Avsaknad av skriftliga rutiner har 

även försvårat för nya ekonomer att sätta sig in i arbetsuppgifterna på 

NHV.   

Riksrevisionen vill även uppmärksamma styrelsen på att NHV:s 

ekonomiska situation fortsatt är ansträngd. Den ekonomiska 

situationen ställer även höga krav på att högskolan utför löpande 

ekonomiska uppföljningar bland annat för att ledningen kontinuerligt 

ska få tillförlitliga beslutsunderlag. Riksrevisionens granskning visar 

att de löpande ekonomiska uppföljningar som faktiskt har genomförts 

under 2010 behöver utvecklas. NHV har exempelvis inte fullt ut 

periodiserat intäkter och kostnader, varför de resultat som redovisas i 

de ekonomiska uppföljningarna kan vara osäkra.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar NHV att stärka den interna styrningen 

och kontrollen inom ekonomiadministrationen. Skriftliga rutiner bör 

både fastställas för den löpande ekonomiadministrationen och för 

upprättande av årsrapporten. Åtgärder för att stärka hanteringen av 

pågående projekt bör särskilt prioriteras.  

NHV bör vidare stärka rutinerna för löpande ekonomisk uppföljning. 

Uppföljningar bör göras mer frekvent än vad som gjorts under 2010 

samt att intäkter och kostnader bör periodiseras för att säkerställa att 

det ekonomiska resultatet som redovisas blir rättvisande.   

 

Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Frida Gustafsson har varit föredragande.  

 

 

Stefan Andersson    Frida Gustafsson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Nordiska Ministerrådet 

Rigsrevisionen 
 
 


