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HØRING - NOU 2015:14 BEDRE BESLUTNINGSGRUNNLAG, BEDRE STYRING 
 

 

NTL viser til egne og LOs tidligere høringssvar om forretningsbaserte og periodiserte 
regnskap.  
 
Vi fraråder at det blir obligatorisk for statlige virksomheter å avlegge virksomhetsregnskapet 
etter de statlige regnskapsstandardene. Den foreslåtte unntaksregelen fra å benytte SRS er 
for snever og vi foreslår at dagens ordning videreføres. 
 
Vi anser at en pålagt dobbelføring vil føre til ressurskrevende administrativt merarbeid som 
bør kunne nyttes til andre formål.  
 
Utredningen viser at halvparten av virksomhetene oppgir at bruken av den nye 
regnskapsinformasjonen i styringen ikke har blitt bedre enn før endringene ble innført og at 
kun et lite mindretall anser at styringsinformasjonen er bedret. Ved innføringen av 
prøveforsøk på 2000-tallet oppgav et flertall av virksomhetene at kontantregnskapet var 
bedre enn forretningsbaserte regnskap til å ivareta politiske prioriteringer, innsyn, kontroll og 
politiske formål.  
 
Utredningen er mangelfull ved at den i liten grad vekter innvendinger mot periodiserte 
regnskap slik de har blitt utformet opp mot utvalgets tilrådinger. Den tilbakevendende 
kritikken har vært at offentlig forvaltning skal dekke samfunnsbehov og ikke kan styres ut 
fra de samme hensynene som næringsvirksomhet som har profitt som formål.  
 
Utvalget fremhever at endringen vil føre til at statlig regnskapsføring med forslaget vil 
komme mer på linje med privat sektor og at måling av ressursbruken i statlige virksomheter 
vil framkomme tydeligere ved at regnskapet føres ut fra en kostnadstilnærming.  
 
I mange av virksomhetene hvor vi organiserer opplever de tilsatte at fokuset i økende grad 
rettes mot innsats koplet opp mot standardiserte mål på bekostning av kvalitative aspekter 
ved myndighetsutøvelse og tjenesteyting. En standardisert måling av ressursbruk tilordnet 
periodisering vil føre til at forretningsaspektet forsterkes ytterligere på bekostning av 
forvaltningsaspektet. 
 
Utvalget fremhever videre at driftskostnader i virksomhetsregnskapet med forslaget vil bli 
mer sammenlignbare med driftskostnader i regnskap utarbeidet etter regnskapsloven.  



 

 

NTL frykter at endringene vil tilrettelegge for økt privatisering ved at man tilrettelegger for 
sektorovergripende sammenligninger som tilsynelatende, men ikke reelt sammenligner 
offentlige utgifter basert på selvkostprinsipper opp mot private tilbydere av tjenester som 
ikke har forpliktelser i form av estimerte kostnader som avskrivninger og andre forpliktelser.  
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