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Revisionsberättelse för Brottsoffermyndigheten 

Riksrevisionen har granskat Brottsoffermyndighetens (BrOM:s) årsredovisning, beslutad 

2005-02-21, för räkenskapsåret 2004. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och 

författningsenligt. I ansvaret ingår att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av 

verksamheten i årsredovisningen. 

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens 

årsredovisning i syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är 

tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer 

tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har planerats 

och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida årsredovisningen 

är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och 

förvaltningsbeslut. 

Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande. 

 

Riksrevisionen har följande att invända mot ledningens förvaltning.  

 

BrOM har överskridit anslagskrediten för anslag 4:11 Ersättning för skador på grund av 

brott med 2 138 tkr. Då det i brottsskadelagen (1978:413) och brottskadeförordningen 

(1978:653) inte finns någon reglering om när utbetalningar av brottskadeersättning 

måste göras, har BrOM haft möjlighet att under året vidta lämpliga åtgärder i 

verksamheten för att undvika ett anslagsöverskridande. BrOM har dock i avsaknad av 

regeringsbeslut om tillräcklig medelstilldelning inte vidtagit sådana åtgärder i 

verksamheten i syfte att förhindra ett anslagsöverskridande. BrOM har i och med 

anslagsöverskridandet överträtt sina befogenheter genom att förbruka mer medel än vad 

regeringen tilldelat för ändamålet.  

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters 

årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. 

Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.  
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Revisionsledare Annika C Karlsson har beslutat i detta ärende. Revisor Nils Jeppsson har 

varit föredragande.  

 

 

Annika C Karlsson     Nils Jeppsson 
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Brottsoffermyndigheten 
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