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Revisionsberättelse för Länsstyrelsen i Örebro 
län 
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Örebro län årsredovisning, 

daterad 2007-02-19, för räkenskapsåret 2006. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och 

författningsenligt. I ansvaret ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig 

återrapportering av verksamheten i årsredovisningen. 

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndig-

hetens årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om års-

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räken-

skaperna 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.  

Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis för nedanstående uttalande. 

 

Riksrevisionen har följande invändning mot ledningens förvaltning: 

Länsstyrelsen har under räkenskapsåret 2006 rekvirerat strukturfondsmedel 

från Regionala utvecklingsfonden med ett för högt belopp om 84 Mnkr 

(miljoner kronor).  I under året gjorda rekvisitioner har stödberättigade 

utgifter i utgiftsdeklaration samt tillhörande ansökan om utbetalning från 

EU- Kommissionen  perioden, september 2005 – mars 2006, medtagits även 

vid efterföljande rekvisitionstillfället. Härigenom har länsstyrelsen rekvi-

rerat medel för samma  stödberättigade utgifter i två betalningsansökningar 

dvs dubbelt. 

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om myndig-

heters årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut 

för myndigheten. 
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Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i övrigt i allt väsentligt är 

rättvisande.  

 

Ansvarig revisor Christer Carlson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Kirsi Wall har varit föredragande.  

 

 

Christer Carlson   Kirsi Wall 
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