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Länsstyrelsens i Hallands län årsredovisning 2004 
 

Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Hallands län (länsstyrelsens) 

årsredovisning, daterad 2005-02-21. 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 2005-05-16 med anledning av 

iakttagelserna i denna rapport. 

Utbetalning av lön i förskott 
Länsstyrelsen har träffat ett avtal med de lokala parterna som innebär en 

överenskommelse om en engångsutbetalning med 24 procent av månadslönen 

i november 2004. Engångsbeloppet uppgår till ca 1 200 tkr inkl sociala 

avgifter och har betalats ut till alla anställda i samband med decemberlönen 

2004. Den del som inte finansieras med externa medel har avräknats anslag.  

 

Enligt avtalet är första revisionstidpunkten den 1 april 2005 och enligt 

Riksrevisionens bedömning utgör engångsbeloppet ersättning för 

löneökningar under perioden 1 oktober 2004 till 31 mars 2005. Detta innebär 

att länsstyrelsen, oavsett finansiering, har betalat ut ett förskott på ca 600 tkr 

(3/6 av 1 200 tkr) avseende 2005 varav ca 500 tkr felaktigt har avräknats 

anslaget. 

 

Av Anslagsförordningens allmänna råd till 16 § framgår att ”Förskott skall 

inte avräknas mot anslag. Avräkning skall ske först när den motprestation 

som förskottet avser har mottagits”. Enligt Riksrevisionens bedömning har 

Länsstyrelsen inte erhållit någon motprestation för den del av ersättningen 

som avser 2005. Följaktligen skall inte förvaltningsanslaget avräknas med 

den del av engångsbeloppet som utgör förskott på lön.  

 

Länsstyrelsens agerande har inneburit att myndigheten har avräknat 

anslagsmedel som rätteligen skulle stått till regeringens disposition.  

 

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen att fortsättningsvis följa 16 § 

anslagsförordningen. 
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Presentation av bemyndiganden 
Länsstyrelsen redovisar i sin årsredovisning utestående bemyndiganden 

avseende anslag IT-infrastruktur med 15 596 tkr. Denna redovisning är enligt 

Riksrevisionens bedömning inte korrekt eftersom redovisade åtaganden i sin 

helhet täcks av redan tilldelade anslag.   

 

Bemyndiganderedovisningen skall enligt 20 § Anslagsförordningen 

(1996:1189) samt bilaga 3:2 till Förordning (2000:605) om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) endast omfatta åtaganden, som 

skall täckas av anslag som ännu inte tilldelats. De åtaganden som täcks av 

redan tilldelade anslag är inte att betrakta som bemyndiganden, och skall inte 

redovisas i bemyndiganderedovisningen. Av bilaga 3:2 framgår att dessa 

belopp istället bör redovisas i separat not till bemyndiganderedovisningen. 

  

Av 2 kap. 4 § FÅB framgår att myndigheten skall lämna information om 

andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och 

prövning av verksamheten. Regeringen har i beslut 2004-12-22 

(regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 37:7) omfördelat 

länsstyrelsens utgående överföringsbelopp på anslag IT-infrastruktur till 

regeringens disposition. Konsekvensen är att länsstyrelsen vid ingången av 

2005 inte disponerar något anslag för utbetalning av bidrag. Länsstyrelsen 

borde ha informerat om detta förhållande i årsredovisningen.  

 

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen att förbättra rutinerna för 

presentation av utestående bemyndiganden i årsredovisningen för att 

säkerställa att rätt beslutsunderlag lämnas till regeringen.  

 

Biträdande revisionschef Christina Fröderberg har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Martin Wärnbring har varit föredragande.  

 

 

 

Christina Fröderberg    Martin Wärnbring 
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