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Agenda

− Ansvariga för granskningen

− Revision på distans

− Revisionsberättelser 2021

− Resultat och iakttagelser 

− Aktuella frågor inom UH-området

− Aktuella granskningar effektivitetsrevisionen
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Ansvariga revisorer inom UH-området

• Henrik Laginder UH-Norr

• Henrik Söderhielm UH-Öst

• Anna Märta Krabb UH-Väst

• Tobias Bergenmo UH-Syd

• Nerina Dzafic Karolinska Institutet

• Enhetschef ÅR 3 : Ellen Hansen
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Revision på distans

• 2021 var andra året som vi i huvudsak utfört revisonen på distans på de flesta 
myndigheter.

• I myndighetsenkäten som vi skickade ut efter revisionen 2020 ställde vi en 
fråga om myndigheternas uppfattning av revison på distans

− De flesta myndigheter hade positiva erfarenheter

• Planen för 2022 är att vi ska besöka myndigheterna i större omfattning men 
vi ska också dra nytta av våra erfarenheter och nya arbetssätt, bland annat har 
vi sett att granskning av årsbokslutet med fördel kan göras på distans.
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Revisionsberättelser 2021

• Totalt har Riksrevisionen lämnat 221 revisionsberättelser för 2021*

• Modifierade revisionsberättelser 10 st (fg år 12)

− Alla modifierade revisionsberättelser har lämnats med reservation, det vill säga den 
lindrigaste formen av modifiering.

• Upplysning av särskild betydelse 1 st (fg år 0)

• Övrig upplysningar 1 st (fg år 1)

5* Årsredovisningar med senare inlämningsdatum ingår inte (nordiska institutioner, CBSS, årsredovisningen för staten) 



Resultat och iakttagelser 2021 UH-området

• Revisionsberättelser 

− Samtliga revisionsberättelser i standardutformning

• Revisionsrapporter

− Inga rapporter har lämnats
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Aktuella frågor inom UH-området

Avgiftsfinansierad verksamhet – Över- och underskott

• Vi har iakttagit att flera lärosäten redovisar en ökning av ackumulerade överskott för 
avgiftsbelagda verksamheter. Även underskott förekommer. De som har ackumulerat 
överskott som är högre än 10 % av den avgiftsbelagda delverksamhetens omsättning under 
det innevarande året ska redovisa i årsredovisningen hur överskottet ska disponeras. För de 
delverksamheter som har ett ackumulerat underskott ska myndigheten i årsredovisningen 
lämna förslag till regeringen hur underskottet ska täckas. 

Det är viktigt att beskrivningen av hur över- och underskott enligt ovan ska åtgärdas är 
tillräckligt konkret och bygger på en relevant analys. 

Det har förekommit att det framräknade över-/underskottet bygger på hela 
avgiftsverksamheten. Vi vill poängtera att det ska räknas fram på delverksamhetsnivå.
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Aktuella frågor inom UH-området

Avgiftsfinansierad verksamhet - Studieavgiftsskyldiga studenter

• Redovisningen av intäkter och kostnader från studieavgiftsskyldiga studenter skiljer sig åt 
mellan olika lärosäten. Utgångspunkten är att intäkter och kostnader ska särredovisas för att 
ge en rättvisande bild av verksamheten.
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Aktuella frågor inom UH-området

Livslångt lärande (LLL)

• Vi har noterat att LLL ska redovisas i separat kolumn i tabell 1. En utveckling mot tidigare år.

• Fundering: Hur ska man se på villkoren för LLL? Är villkoren för medlen att betrakta som att 
LLL är i det närmaste en egen anslagspost?

Konsekvens: Om man inte kommer upp till det tilldelade beloppet för LLL i regleringsbrevet, 
ska myndigheten i så fall redovisa ett anslagssparande för LLL? Är detta något som ni har lyft i 
dialog med departementet?

9



Effektivitetsrevisionen – granskningar inom Utbildning och 
universitetsforskning
• Lämnade rapporter 2022

-Statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan betyg och resultat på nationella 
prov (RiR 2022:22)
- Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20)
- Skolpengen – effektivitet och konsekvenser (RiR 2022:17)
- Skolverkets statistikuppdrag – information, uppföljning och utvärdering (RiR 2022:23)

• Pågående granskning

- Lärosätenas skydd av forskningsdata
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