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Länsstyrelsens i Skåne län årsredovisning 2003
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Skåne län (länsstyrelsen)
årsredovisning, daterad 2004-04-13. Syftet har varit att bedöma om
årsredovisningen 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 revisionsberättelsen fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående
iakttagelser.
Riksrevisionen önskar information senast 2004-04-26 avseende
länsstyrelsens åtgärder med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.
Differens på balansposten avräkning med statsverket
Vid granskningen av länsstyrelsens årsredovisning har länsstyrelsen inte
kunnat visa vad balansposten avräkning med statsverket består av.
Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) så får inte räntekontot användas för andra likvida
medel än sådana som disponeras i den egna verksamheten.
Riksrevisionen har konstaterat att bidrag för transfereringar uppgående till
19,7 mnkr under 2003 har inkommit i fel betalningsflöde, d.v.s. till
räntekontot hos Riksgäldskontoret. Utbetalningar till stödmottagarna har
däremot skett från rätt flöde, d.v.s. det icke räntebelagda flödet.
Det har inneburit att länsstyrelsen erhållit ränta på de medel som inkommit
till fel flöde. Denna ränta har länsstyrelsen tillgodogjort sig i sin egen
verksamhet. På förvaltningsanslaget redovisas ett utgående
överföringsbelopp på 1 298 tkr. I detta överföringsbelopp ingår de
ränteinkomster på drygt 550 tkr som länsstyrelsen felaktigt tillgodogjort sig.
Konsekvenserna för årsredovisningen är att ovan nämnda fel har påverkat
balansposterna Avräkning med statsverket och Behållning hos
Riksgäldskontoret, resultatposten Finansiella intäkter samt redovisningen av
inkomster och det utgående överföringsbeloppet på förvaltningsanslaget i
anslagsredovisningen.
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I mars 2004 har länsstyrelsen rättat felet genom att föra över 19,7 mnkr samt
ränta från räntekontot till statsverkets checkräkning. Länsstyrelsen har också
fört bort motsvarande ränteinkomst från sitt förvaltningsanslag.
Även med hänsyn tagen till de inbetalningar som under 2003 hamnat i fel
betalningsflöde återstår en differens på avräkning med statsverket som
länsstyrelsen inte kan förklara. Det indikerar att ytterligare medel kan finnas
kvar på räntekontot som felaktigt hamnat där under tidigare år vilket innebär
en risk för att länsstyrelsen felaktigt tillgodogjort sig ytterligare
ackumulerade ränteinkomster som ingår i det utgående överföringsbeloppet
på förvaltningsanslaget.
Den övergripande orsaken till att felen uppstått och fått vara kvar oupptäckta
och okorrigerade är att länsstyrelsen saknar rutiner för erforderliga
avstämningar av balansposten avräkning med statsverket.
Riksrevisionen rekommenderar att länsstyrelsen utreder vad balansposten
avräkning med statsverket består av, rättar kvarstående felaktigheter samt
upprättar relevanta avstämningsrutiner av balansposten för att på så sätt
stärka den interna kontrollen.
Revisionsdirektör Mikael Boo har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Inga-Britt Ingemars har varit föredragande. Revisionschef Yvonne Palm har
deltagit i den slutliga handläggningen.

Mikael Boo

Inga-Britt Ingemars

2[2]

