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Granskning av riktade statsbidrag (rapport nr
22 - 2017)
Deloitte AB har på revisorernas uppdrag och som ett led i redovisningsrevisionen genomfört en granskning av riktade statsbidrag. Syftet med
uppdraget har varit att bedöma om Region Skåne har ändamålsenliga och
väl fungerande rutiner för att säkerställa att redovisning av riktade
statsbidrag sker i enlighet med god redovisningssed.
Granskningen har huvudsakligen inriktats mot följande:
• Vilka riktlinjer finns antagna för redovisning av riktade statsbidrag?
• Hur har redovisningen strukturerats för att på ett ändamålsenligt sätt
kunna särskilja de individuella bidragen och de med dessa relaterade
ersättningsgrundande utgifterna?
För att redovisningen ska ge en rättvisande bild vid varje bokslutsdatum
krävs det att kostnader och intäkter redovisas korrekt i den period de uppstår. Det innebär att vid varje bokslut måste hänsyn tas till intäkter och
kostnader som uppstått under perioden oavsett om de faktiska fakturorna
skickats och erhållits eller inte. För dessa intäkter och kostnader görs istället
reserveringar genom upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, för att de ska hamna i rätt period.
För att dessa periodiseringar ska kunna genomföras korrekt behöver det
finnas riktlinjer och pålitliga instruktioner som grund för uppskattningarna.
Periodiseringarna ska också baseras på vilka belopp som förväntas inflyta
och ska vara gjorda utifrån befogade uppskattningar och bedömningar.
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För att de finansiella rapporterna ska bli korrekta ska intäktsredovisning ske
i samma period som kostnaden som bidraget ska täcka uppstår i. Syftet med
denna granskning har således varit att undersöka om denna periodisering
sker på ett tillfredställande sätt.
I bifogad rapport redovisas resultatet av granskningen. Den sammanfattande
bedömningen är att Region Skåne gör det arbete som kan förväntas vad
gäller periodisering av riktade statsbidrag. Eftersom bidragen ofta avser
”obestämt arbete” tar Region Skåne intäkten linjärt över den tid som
intäkten avser i enlighet med Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR)
riktlinjer. Gällande bidrag där det finns ett bestämbart arbete, exempelvis för
vård av asylsökande, bedömer Deloitte att Region Skåne gör en så god
periodisering som praktiskt är möjligt.
Huvudregeln enligt RKRs förtydligande för redovisning av intäkter är att de
villkor som föreligger för den ekonomiska uppgörelsen måste ha fullgjorts
för att intäkten ska få redovisas. Undantag från denna huvudregel är fall som
innehåller ett obestämbart antal aktiviteter under en viss överenskommen
tidsperiod. Vid sådana fall ska intäkten redovisas linjärt över den tidsperiod
som är överenskommen. Vidare beskriver RKR gällande bidrag att
intäktsredovisning ska ske i samma period som kostnaden som bidraget ska
täcka uppstår i. Om bidraget avser att täcka redan havda kostnader ska hela
bidraget intäktsredovisas direkt.
Granskningen har genomförts i två olika delar. Ena delen har bestått av
intervjufrågor ställda till nyckelpersoner på Region Skånes koncernkontor.
Den andra delen av granskningen utfördes i form av stickprovsgranskning
av utvalda statsbidrag för att förstå dess förutsättningar och om matchningen
av dess intäkter och kostnader hanteras korrekt. Valda statsbidrag som ingått
i granskningen är Professionsmiljarden, Förbättrad förlossningsvård och
insatser för kvinnors hälsa, Vård av asylsökande, Psykisk ohälsa, En
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Rapporten översändes för kännedom och beaktande.
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