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Høring fra FIN - forslag til oppdatering av anbefalte statlige 

regnskapsstandarder  

Det vises til høringsbrev av 11. 12.2014 fra Finansdepartementet vedrørende oppdatering av 
anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk av 
standardene fra 1.1.2016 for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. 

Konkurransetilsynet er en av de 156 virksomheter som i 2013 benyttet kontantprinsippet som 
regnskapsprinsipp. Tilsynet har fortsatt å benytte kontantprinsippet og har ingen umiddelbare 
planer om endring av dette. 

Konkurransetilsynet har tidligere avgitt høringsuttalelser vedrørende innføring av periodisert 
virksomhetsregnskap i staten og utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. I 
nevnte høringsuttalelse hadde Konkurransetilsynet følgende synspunkt på innføring av 
periodisert virksomhetsregnskap: 

”Konkurransetilsynet har et forholdsvis enkelt budsjett/regnskap. Periodisert virksomhets-
regnskap vil gi noe bedre økonomistyring, men for Konkurransetilsynet isolert sett, vil det 
sannsynligvis ikke gi de store gevinstene.  Tilsynet er finansiert med bevilgninger og leier 
lokaler. Eiendeler som vil inngå i et virksomhetsregnskap vil være tilknyttet inventar som bl.a. 
kontormøbler, kopimaskiner og edb-utstyr (pc-er, servere med mer). Tilsynet antar at 
utgifter/kostnader til ventelønn til tidligere ansatte vil bli mer synlig i et periodisert regnskap 
enn det som framkommer i kontantregnskapet i dag. Videre har tilsynet mulighet til å ilegge 
virksomheter gebyr og bøter. Dette utgjør en meget beskjeden del av virksomheten og 
inntekter av bøter/gebyrer tilfaller staten i sin helhet.”  

Dersom, eventuelt når, Konkurransetilsynet skulle velge å gå over til å benytte SRS ser vi det 
som en fordel at de anbefalte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for offentlige 
virksomheter. Dette ut fra de hensyn som omtalt i høringsbrevets del 3, herunder at bruk av 
andre standarder eller egendefinerte regnskapsregler gjør at det blir vanskelig å sammenligne 
statlige virksomheter samt at det vil gi dårligere kvalitet i regnskapene. SRS utgjør et 
finansielt rammeverk som ivaretar statens behov for sammenlignbar informasjon og som 
Riksrevisjonen kan legge til grunn for sin revisjon. 

Konkurransetilsynet er i dag hhv. full-/delservicekunde hos DFØ på hhv. regnskaps-/ og 
lønnsområdet. Vedrørende denne høringsuttalelse er det av vårt oppfatning at vi som 



 

 

virksomhet som benytter kontantprinsippet må bygge opp tilstrekkelig kunnskap og erfaring 
med SRS for å kunne uttale oss på en utfyllende måte om forslaget til de oppdaterte 
regnskapsstandardene. Vedlagte høringsskjema er på denne bakgrunn ikke fylt ut. 

Konkurransetilsynet vil således støtte seg til de anbefalinger som kommer som følge av 
forslaget til de oppdaterte standardene som bygger på DFØs referansegruppes erfaring med 
forvaltning av SRS. 
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