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Granskning av lönerutiner
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i
Västerbottens län granskat lönerutiner. I granskningen ingick även ett
begränsat stickprov av att löner och förmåner som betalats ut under 2007
hade erforderliga underlag. .
Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa
länsstyrelsens uppmärksamhet på.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-02-26 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Lönetillägg till länsrådet
Enligt gällande reseavtal som tillämpas vid länsstyrelsen ska anställda som
nyttjar privat boende i tjänsten erhålla 100 kr i nattraktamente. Vid
stickprovet av utbetalda löner framkom att länsrådet vid länsstyrelsen i
Västerbotten sedan 2002 har förmåner utöver den lön som regeringen beslutat
om. Det rör sig om ett schablonmässigt lönetillägg om 2 250 kr/månad
avseende kostnad för egen hyrd övernattningsbostad som nyttjas i genomsnitt
3 nätter/månad i tjänsten. Länsstyrelsen har betalat in gällande
arbetsgivaravgifter och källskatt. Beslut om lönetillägg har fattats av
landshövdingen.
Vid granskningen framkom även att ett så kallat kallortstillägg om 662 kr
utbetalas månatligen till länsrådet. Någon beslutsdokumentation som stödjer
den utbetalningen har inte kunnat presenteras.
Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är det regeringen
som beslutar om anställning av länsråd. I det beslutet ingår att det är
regeringen som beslutar om lön och eventuella förmåner som länsrådet ska
erhålla. Av regeringsbeslut avseende länsrådets lön framgår att länsrådet inte
erhåller några övriga tillägg utöver lön. Landshövdingen har följaktligen inte
befogenhet att besluta om ytterligare lön och förmåner till länsrådet.
Vi rekommenderar att länsstyrelsen underställer regeringen frågan om
länsrådet ska erhålla lönetillägg.
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Ansvarig revisor Karin Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Eva Maria Simma har varit föredragande.

Karin Andersson

Eva Maria Simma

Kopia för kännedom:
Finansdepartementet
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