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Årsredovisning för Länsstyrelsen i
Västerbottens län 2014
Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Länsstyrelsen i Västerbottens län, daterad 201502-23. Syftet har varit att bedöma:






årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
resultatredovisningen är förenlig med övriga delar,
ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen om
intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrning och kontroll som bedömts vara relevant för
revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår förståelse av den interna
kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka en åsikt om effektiviteten i
myndighetens interna styrning och kontroll. Det som framgår i revisionsrapporten är sådana
iakttagelser som vi har identifierat under revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att
rapportera till ledningen.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa
ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-23 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Delegering av beslutsrätt avseende bygdemedel
Enligt 9 § förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter ska länsstyrelsen fatta beslut i låneoch bidragsärenden för allmänna ändamål i samråd med berörda kommuner. Länsstyrelsen i
Västerbottens län har beslutat att (Dnr 107-3780/96) delegera hanteringen inkl. rätten att besluta
om bygdeavgiftsmedlen för allmänna ändamål till kommunerna, från och med 1997. Utbetalning
av bygdemedel till kommunerna utan föregående bidragsbeslut hos länsstyrelsen är inte i enlighet
med förordningen. Av lämnade bidrag i transfereringsavsnittet avser 27 618 tkr bygdemedel som
inte beslutats i enlighet med förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter.
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I en beslutad arbetsordning mellan länsstyrelsen och berörda kommuner framgår att årets medel
ska överföras till kommunernas för ändamålet avsedda bankkonton. Enligt uppgift från
länsstyrelsen uppgår den ackumulerade behållningen hos kommunerna av ännu inte utbetalda
medel från kommunerna per den 31 december 2014 till 49 477 tkr. Om utbetalning och beslut i
dessa bidragsärenden hade fattats av Länsstyrelsen i Västerbottens län enligt förordningen skulle
fonden för bygdemedel i länsstyrelsens redovisning ha redovisats med motsvarande belopp högre.
Länsstyrelsen har i årsredovisningen s. 166 beskrivit arbetet enligt förordningen (2007:603) om
intern styrning och kontroll där framgår att hanteringen av bygdemedel kommer under 2015 att
utredas vidare och brister åtgärdas.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen i Västerbottens län att från och med 2015 fatta
beslut om bidragsärenden för allmänna ändamål i enlighet med förordning (1998:928) om bygdeoch fiskeavgifter.

Ansvarig revisor Outi Sjölund har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Bernadette Larsson har
varit föredragande.

Outi Sjölund

Kopia för kännedom:
Regeringen
Finansdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Socialdepartementet
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Bernadette Larsson

