Krav til årsrapport og årsregnskap – vedlegg til tildelingsbrevet for 2018
Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:
I.
Leders beretning
II.
Introduksjon til virksomheten og hovedtall
III.
Årets aktiviteter og hovedtall
IV.
Styring og kontroll i virksomheten
V. Vurdering av framtidsutsikter
VI.
Årsregnskap
Årsregnskapet består av:
 Ledelseskommentarer
 Oppstilling av bevilgningsrapportering
 Oppstilling av artskontorapportering
 Oppstilling av virksomhetsregnskapet
Årsrapport med årsregnskap sendes Samferdselsdepartementet senest 15. mars 2019.
Årsrapporten
 Leders beretning
Beretningen skal på et overordnet nivå være en introduksjon til årsrapportens mer
detaljerte redegjørelse, men ikke et rent sammendrag. Den bør inneholde:
o en vurdering av etatens samlede resultater for året (gode og dårlige).
o en vurdering av de samlede resultatene opp mot ressursbruken (ses opp mot
årsregnskapet og ledelseskommentarene der)
o overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene og sentrale forhold som har
hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater.
Leders beretning skal signeres av direktøren. Den bør ikke overstige en til to sider.


Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Denne bør inneholde:
o kort omtale av myndighet, ansvarsområde og overordnede mål for (navn på etat)
o en presentasjon av etaten hvor tilknytningsform og organisasjonsstruktur omtales.
Nøkkeltall
o antall ansatte pr. 31.12.18
Utvikling over de to siste årene
o årsverk
o samlet tildeling
o utnyttelsesgrad av bevilgningen
o driftsutgifter
o lønnsandel av driftsutgifter
o konsulentandel driftsutgifter
o volumtall som viser hva slags tjenester etaten produserer og omfanget av disse.
Presentasjonen bør ikke overskride to-tre sider.
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Årets aktiviteter og resultater
Redegjørelsen i denne delen er et viktig grunnlag for departementets rapportering til
Stortinget og bør inneholde:
o analyse og vurdering av resultater og/eller oppnådde effekter basert på informasjon
i forrige punkt. Dette kan gjøres ved å sammenlikne mellom år og ved å bruke
utdrag av relevante regnskapsdata eller beregnede nøkkeltall
o redegjørelse for oppnådde resultater ut fra mål og resultatkrav satt i
tildelingsbrevet, - vesentlige forhold som etaten vil framheve
o redegjøre for gjennomføring av oppdrag som Samferdselsdepartementet har gitt og
som etaten mener belyser resultater og måloppnåelse
o hovedfunn i gjennomførte evalueringer
o gjennomførte brukerundersøkelser
o redegjørelse for ressursbruk og vurdering av denne. I denne forbindelse skal det
bl.a. redegjøres for indikatorene for drifts og administrasjonseffektivitet for 20172018. Disse er:
o KPI1: Årsverksutgift
Lønn og sosiale utgifter/Antall årsverk
o KPI2: Totalutgift pr. årsverk
Sum total utgifter/antall årsverk
o KPI3: Lønnsutgiftsandel
Lønn og sosiale utgifter/Sum totale utgifter
o KPI4 Andel administrative utgifter
Administrasjonsutgifter/Sum totale utgifter
o KPI5 Administrative utgifter pr. årsverk
Administrasjonsutgifter/Antall årsverk
o effektivinseringstiltak og -gevinster i 2018
o forklaringer og kommentarer til vesentlige mer- og mindreutgifter/inntekter i
bevilgningsoppstillingen i årsregnskapet
o bruken av fullmaktene som ble gitt ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (20172018) samt av Samferdselsdepartementet. Dette må ses i sammenheng med note B
til regnskapet.



Styring og kontroll i virksomheten
Informasjonen under dette punktet skal gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å
vurdere om etaten har god styring og tilfredsstillende kontroll, samt belyse om systemene
som etaten har, bidrar til å oppnå mål og resultater og om måloppnåelsen er effektiv. Det
er ikke behov for en fullstendig redegjørelse hvert å om støtte- og styringssystemer. Vi ber
om en kort vurdering av følgende vesentlige forhold som kan ha betydning for
departementets styring og kontroll:
o etatens risikovurdering og ev. tiltak for å redusere risiko
o om det er avdekt vesentlige svakheter, feil, mangler i opplegget for intern kontroll,
samt ev. utbedringstiltak som er satt i verk
o om internkontrollen har avdekt vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske
prosesser og aktiviteter, samt om det er iverksatt tiltak for å bøte på disse
o rapportering av vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling,
HMS/arbeidsmiljø, diskriminering og ytre miljø.
Dersom det er aktuelt, bes etaten rapportere om følgende:
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o
o
o
o
o

prosjekter og igangsatte tiltak knyttet til systemer for styring
forvaltningen av egne eiendeler (materielle verdier)
bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten
systemer for å samle inn, måle, rapportere og evaluere resultater
utførte endringer som følge av tilsynssaker eller andre oppfølgingssaker som er av
betydning for departementets styring.

Etaten må vurdere om det er andre forhold av betydning for departementets styring som
etaten bør rapportere om.


Vurdering av framtidsutsikter
Jernbanedirektoratet/Statens vegvesen/Kystverket bør relatere framtidsutsikter til
oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014-2023.
Etaten bes redegjøre for:
o utviklingstrekk i samfunnet eller ev. andre vesentlige endringer som etaten har
vurdert, og som den mener vil kunne påvirke evnen til å nå resultater og mål på
lengre sikt
o forhold som har blitt aktuelle i løpet av året og som vil ha betydning for årene som
kommer (konkrete forhold i og utenfor etaten som vil virke inn på framtidig evne
til å løse samfunnsoppdraget, gitt oppnådde resultater, planlagte tiltak og
prioriteringer).
Denne delen bør ikke være på mer enn en til to sider.



Vedlegg
Det kan benyttes egne vedlegg for å rapportere om særskilte forhold.

Årsregnskapet
 Ledelsekommentarer
Denne skal inneholde direktørens vurderinger av vesentlige forhold ved årsregnskapet.
Kommentarene skal være knyttet til innholdet i alle oppstillinger som inngår i
årsregnskapet. Det må opplyses om revisjonsordningen for etaten.
Direktøren skal bekrefte at årsregnskapet gir et dekkende bilde av etatens disponible
bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld og avlagt i
henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra
Finansdepartementet og krav fra Samferdselsdepartementet i instruksen og
økonomistyring og i tildelingsbrev.
Årsregnskapet avlegges ved direktørens signatur på ledelseskommentarene.


Bevilgningsrapporteringen med noter
Det vises til krav som er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-115. Rapporteringen,
inkludert notene, skal være fullstendige og korrekte og i samsvar med kravene i R-115.
Ved behov kan f.eks. ytterligere noter utarbeides.



Artskontorapporteringen med noter
Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-115.
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Jernbanedirektoratet som fører virksomhetsregnskapet etter de statlige
regnskapsstandardene (SRS), skal i tillegg utarbeide en oppstilling av dette regnskapet.
Oppstillingen skal presenteres i samsvar med kravene i Finansdepartementets rundskriv
R-114.
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