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Høringssvar - NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre
styring

Vi viser til og e-post fra Arbeids- og sosialdepartementet den 15.2.16 om høring fra
Finansdepartementet om NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring.
Departementet er interessert i NAVs synspunkter, og da særlig om virksomhetsregnskap etter
statlige regnskapsstandarder (SRS) jfr. NOU-ens kapittel 9.

V. ksomhetsre ska etter statli e re ska sstandarder SRS
NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet. NAVs driftsbudsjett er på ca. 12 mrd. kr og NAV
forvalter stønadsordninger for ca. 440 mrd. kr. I tillegg har NAV en betydelig
innkrevingsvirksomhet med inntekter på omlag 3 mrd. kr. NAV la delvis til rette for innføring
av SRS i regnskapssystemet i forbindelse med innføring av standard kontoplan i staten i 2014.
Dette ble gjort ved implementering av regnskapshovedbok etter periodiseringsprinsippet. En
eventuell innføring av SRS vil imidlertid fortsatt kreve systemutvilding og
innføringsaktiviteter. Kostnadene ved å innføre og tilrettelegge for SRS i NAV er ikke
beregnet.

Standard kontoplan for staten gir bedre styringsinformasjon enn den kontoplanen NAV
tidligere benyttet. Etatens forhenværende kontoplan var unik for NAV. Dagens standard
kontoplan viser forbruk, inntekter og eiendeler gruppert etter artskonto som benyttes på tvers
av statsforvaltningen. Dette gir således et bedre grunnlag for sammenligning mellom
virksomheter.

NAV som virksomhet har også betydelige eiendeler i form av maskiner og programvare der
verdiene ikke er synliggjort i regnskapet. Maskinvare og egenutviklede systemer vil kunne
aktiveres og avskrives ved innføring av SRS. Det vil kreve et vesentlig arbeid å få utarbeidet
en åpningsbalanse.
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NAV har også til enhver tid pågående store prosjekter. En overgang til SRS vil føre til bedre
økonomistyring i prosjektene ved at påløpte timer blir periodisert til når arbeidet faktisk blir
utført.

For andre kostnader vil fakturaer betalt rundt årsskiftet kunne periodiseres til korrekt år ved
innføring av SRS. Dersom vi imidlertid antar at andelen kostnader oppstått i et år og betalt
påfølgende år er om lag lik over tid, vil dette ha lite å si for etatens kostnadsbilde.

Som det fremgår av NOU-en er det verken internasjonalt eller nasjonalt utarbeidet
regnskapsstandarder som omhandler regnskapsføring av stønadsområdet. Ved innføring av
obligatoriske SRS vil dermed en betydelig del av NAVs og statens regnskap fortsatt bli ført
etter kontantprinsippet dersom det ikke utarbeides obligatoriske SRS på dette området.
Tiltaksområdet vil kunne ha fordeler ved å gå over til et periodisert regnskap ved at
forpliktelsene blir synliggjort i balansen. Her må NAV benytte en egen hovedbok for å
overvåke og styre budsjettrammene.
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