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Høring NOU: 2015 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring 

 

 

Det vises til mottatt brev fra Finansdepartementet datert 1. desember 2015 angående høring av 

NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring.  

 

Finanstilsynets merknader begrenses til utvalgets tilrådninger som direkte berører Finanstilsynets 

virksomhetsstyring. Merknadene omfatter derfor kun kapittel 9 Virksomhetsregnskap etter statlige 

regnskapsstandarder (SRS).  

 

Finanstilsynet har en enkel og oversiktlig økonomi, og karakteriseres som en mellomstor 

virksomhet etter utredningens definisjoner. Finanstilsynet fører regnskap etter kontantprinsippet, 

ved bruk av statens standard kontoplan som tilpasses tilsynets egenart og behov for styring. Som 

grunnlag for økonomistyringen har Finanstilsynet på enkelte områder behov for informasjon utover 

det kontantregnskapet kan gi, typisk påløpte betalingsforpliktelser. Slik tilleggsinformasjon som vil 

gi merverdi som styringsinformasjon, er imidlertid allerede i dag tilgjengelige opplysninger og 

krever ikke bruk av SRS. Aktivering og avskrivning av anleggsmidler vurderes å ha liten nytteverdi 

for Finanstilsynets virksomhetsstyring.   

 

Periodisering av regnskap i tråd med SRS, i tillegg til fortsatt regnskapsføring etter 

kontantprinsippet, vil uten tvil medføre økte oppgaver knyttet til regnskap og kreve mer ressurser 

enn i dag. Dette er ressurser som Finanstilsynet vurderer bedre kan brukes på tilsynsoppgaver.   

 

Finanstilsynet vurderer dagens regnskapsføring etter kontantprinsippet som tilstrekkelig for 

virksomhetens styring, og antar dette også vil gjelde for en del andre lignende virksomheter i staten. 

Finanstilsynet mener derfor at avleggelse av virksomhetsregnskap etter statlige regnskapsstandarder 

(SRS) ikke bør gjøres obligatorisk. Dette bør være valgfritt som i dag og regnskapsavleggelsen bør 

fortsatt kunne tilpasses virksomhetens egenart og behov for styring.   
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For Finanstilsynet  

 

Gun Margareth Moy  

administrasjonsdirektør Maj Kristin Sæther 
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