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Länsstyrelsens i Örebro län årsredovisning
2005
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Örebro län årsredovisning,
daterad 2006-02-16. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och
underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt
om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet
av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2006-04-30 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Överskridande av anslag 33:1, allmänna regionalpolitiska åtgärder
Länsstyrelsen i Örebro län redovisar ett mindre anslagsöverskridande om 369
tkr på anslaget 33:1 Allmänna Regionalpolitiska åtgärder.
Den 21 december 2005 mottog Länsstyrelsen i Örebro län via fax från Nuteks
ekonomiavdelning besked om att utbetalning av ett regionalpolitiskt företagsstöd gjorts. Meddelanden via fax ingår i den administrativa rutin med Nutek
som hanterar utbetalning av regionalpolitiska företagsstöd, förenat med
säkerheter. När meddelandet kom myndigheten tillhanda saknades erforderligt anslagsutrymme för att utbetalningen skulle rymmas inom tilldelad
anslagsram. Eftersom utbetalningen redan verkställts av Nutek bokfördes
utbetalningen med påföljd att anslagsredovisningen i ÅR 2005 uppvisar ett
anslagsöverskridande med 369 tkr. Det uppkomna förhållandet har
kommenterats på ett tydligt sätt i årsredovisningen.
Riksrevisionen konstaterar att myndigheten i sina rutiner för uppföljning av
ianspråktaget anslagsutrymme för den typ av regionalpolitiska företagsstöd
som beslutas vid länsstyrelsen men utbetalas från Nutek inte beaktat
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ifrågavarande ärende. Länsstyrelsen har haft kännedom om ärendet även om
den exakta tidpunkten för utbetalning inte är känd på förhand.
I myndighetens uppföljning och prognoser bör kända förpliktelser enligt ovan
beaktas för att möjliggöra full kontroll på att anslagsutrymmet inte överskrids
vid årets slut.
Riksrevisionen har erhållit information om att myndigheten i en skrivelse till
Nutek daterad 2006-02-02 framfört förslag om att den tillämpade rutinen
ändras så att utbetalningar även avseende dessa stöd görs från länsstyrelserna
alternativt att kontakt tas från Nutek före utbetalning.
Riksrevisionen rekommenderar att länsstyrelsen i avvaktan på eventuella
rutinförändringar ser över nuvarande uppföljningsrutiner vad gäller ärenden
som hanteras i samröre med Nutek.
Revisionsledare Christer Carlson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Bo Bergqvist har varit föredragande.

Christer Carlson

Bo Bergqvist
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