Förtroende och tillit för den offentligt finansierade servicen kan minska när
lagar och normering inom redovisningsområdet inte följs – kommentar till
2013 års praxisundersökning.
En grundläggande förutsättning för finansiering av verksamheten inom kommuner och
landsting är att den som betalar skatt lämnar riktiga uppgifter som underlag för beräkningen
av denna. På samma sätt är det självklart att skattebetalare och samhället i övrigt får en öppen
och korrekt redovisning av hur denna skatt sedan använts. Hur detta ska gå till framgår av
lagen om kommunal redovisning.
Ur ett demokratiskt perspektiv är transparens och jämförbarhet avgörande för möjligheten att
föra en saklig politisk debatt, och för att journalister ska kunna ha en rimlig möjlighet att
granska hur kommuner och landsting fullgör sina uppdrag. Vidare ligger
redovisningsinformation till grund för fördelning av resurser till fristående utförare av
tjänster, inom exempelvis skola och primärvård. Den används som besluts- och dataunderlag i
en mängd andra sammanhang, exempelvis av banker och andra långivare, i
nationalräkenskaperna och i statistikuppgifter som lämnas till EU. I förlängningen kan
felaktig, bristfällig eller på annat sätt missvisande redovisning få sociala och ekonomiska
konsekvenser som påverkar många individer. Sammanfattningsvis finns såväl demokratiska,
moraliska som ekonomiska argument för att redovisningen från kommuner och landsting
måste fullgöras på ett korrekt och transparent sätt, i enlighet med lagstiftning och normering.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) granskar med jämna mellanrum hur den kommunala
sektorn tillämpar lagstiftning och normering på redovisningsområdet. Den senaste
undersökningen avsåg 2013 års årsredovisningar. En generell iakttagelse är att följsamheten
har förbättrats.
Problemen vi vill lyfta i detta sammanhang är mer principiella och visar sig inom områden där
det inte borde råda någon otydlighet om vad som faktiskt gäller. Innan lagen om kommunal
redovisning infördes år 1998 var det i praktiken upp till fullmäktige att besluta om hur
redovisningen skulle fullgöras. Den gamla ordningen kan vara en förklaring till att det, trots
att lagen nu funnits i 17 år, finns exempel där egna regler tillämpas. I några fall redovisas
intäkter till för höga eller för låga belopp. I andra fall används inte regelverken vid
bedömningen av hur länge tillgångar kommer att användas och därmed hur stora de årliga
kostnaderna för avskrivningar blir. Felaktig tillämpning av detta slag uppmuntrar till att den
som läser årsredovisningen drar felaktiga slutsatser, t.ex. i fråga om hur budgeten följs.
Regeringen har i sitt direktiv till utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning (Dir
2014:125), angett att utredningen ska ”… utreda behovet av åtgärder för att förbättra
efterlevnaden av lag och allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ på det
kommunala redovisningsområdet”. Det är hög tid för hela sektorn att bejaka att
externredovisning i kommuner och landsting är ett lagreglerat område som ska garantera
medborgare och samhälle insyn i verksamheten genom att man har tillgång till en redovisning
av hög kvalitet. Detta skulle kunna åstadkommas av respekt för befintlig lagstiftning, inte att
staten ska behöva införa sanktioner och skärpt lagstiftning.

