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Landstingsstyrelsen

Begäran om utökat landstingsbidrag 2005 för ej kompenserade kostnader
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) konstaterar att nämndens budget är kraftigt underkompenserad 2005. KUN begär därför utökat landstingsbidrag med 4,9
mnkr för innevarande budgetår. De ej budgeterade kostnaderna är hänförbara till
interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning (4 mnkr) samt s k kringkostnader i samband med inköp av lös konst (0,9 mnkr).
Bakgrund
Folkhögskoleutbildning
De faktiska kostnaderna för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är
högre än det landstingsbidrag som landstingsfullmäktige fört över till KUN. I budgeten för 2005 finns det 11,0 mnkr upptagna för interkommunala ersättningar till
elever som går på folkhögskolor utanför Stockholms län. 2004 uppgick de faktiska
kostnaderna för interkommunal ersättning till 14,9 mnkr i landstingsstyrelsens bokslut. 2003 uppgick kostnaden till ca 14 mnkr. Efter bokslutet för 2004 har ytterligare fakturor inkommit varför KUN befarar att kostnaderna ökar ytterligare under
2005. Utifrån fastställd ersättning om 325 kr per deltagarvecka beräknas kostnaderna uppgå till 15 mnkr under 2005. KUN begär därför utökat landstingsbidrag
med 4 mnkr som täckning för befintlig kostnadsnivå.
Ersättningen om 325 kr per deltagarvecka fastställdes av KUN 1998 och har inte
prövats därefter. Landstingsförbundets rekommenderade interkommunala ersättning uppgår till 340 kr per deltagarvecka.

Bilagor
Förvaltningens utlåtande 2005-04-19
Utdrag ut KUN:s protokoll § 61, 2005.

Stockholms läns landsting

2
KN 2005/186
2005-04-20

Konstverksamhet
De ändrade redovisningsprinciper som infördes 2004 i samband med inköp av
konst innebär bl a att KUN inte får ersättning för s k kringkostnader i samband
med inköp av lös konst, t ex transportkostnader, kostnader för konstkonsulter i
samband med inköp och hängning av konsten eller tekniska installationer för konsten, t ex särskild ljussättning. Detta förhållande förorsakade ett underskott om 800
tkr inom konstverksamheten 2004. Anledningen till den uteblivna ersättningen är att
kringkostnader vid inköp av lös konst inte tas upp i konstverkens värde. Kringkostnaderna måste i stället kostnadsföras i resultatet i samband med att kostnaden
uppstår. Landstingsfullmäktige har dock inte kompenserat KUN för denna merkostnad. KUN bedömer att kostnaden uppgår till 900 tkr 2005.
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