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Revisionsberättelse för Riksdagens 
ombudsmän 

Rapport om årsredovisningen 

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Riksdagens 

ombudsmän för 2010, daterad 2011-02-18.  

Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen 

Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lag (2006:999) med 

ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, 

Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen samt i enlighet med 

anslagsdirektiv och övriga beslut för myndigheten. Myndighets-

ledningen har också ansvar för den interna styrning och kontroll som 

de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel.  

Revisorns ansvar 

Riksrevisionens ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på 

grundval av sin revision. Riksrevisionen har utfört revisionen enligt 

god revisionssed. Denna sed kräver att Riksrevisionen följer yrkes-

etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 

säkerhet om huruvida årsredovisningen innehåller väsentliga 

felaktigheter.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 

om belopp och annan information i årsredovisningen samt om 

ledningen i sin förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda 

beslut. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-

ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna styrningen och 

kontrollen som är relevanta för hur myndigheten upprättar årsredovis-

ningen för att ge en rättvisande bild. Syftet är att utforma gransknings-

åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte att göra ett uttalande om effektiviteten i myndighetens 

interna styrning och kontroll. En revision innefattar också en utvärde-

ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 

använts och av rimligheten i myndighetsledningens uppskattningar i 
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redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-

tionen i årsredovisningen.  

Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för uttalandet.  

Uttalande 

Enligt Riksrevisionens uppfattning ger årsredovisningen en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av Riksdagens ombudsmäns 

finansiella ställning per den 31 december 2010 och av dess resultat 

och finansiering för året enligt lag (2006:999) med ekonomi-

administrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, 

Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen samt i enlighet med 

anslagsdirektiv och övriga beslut för myndigheten. 

 

Ansvarig revisor Staffan Nyström har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Anette Sannebro har varit föredragande.  

 

 

 

 

Staffan Nyström           Anette Sannebro 

 

Kopia för kännedom:  

Riksdagens ombudsmän 

 

 

 


