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Høring - NOU 2015:14 Bedre beslutningsprogram, bedre styring 

Det vises til høring av NOU 2015:14 Bedre beslutningsprogram, bedre styring. NVE har valgt bare å 

kommentere forslaget knyttet til SRS fordi vi det i første rekke på dette vi har erfaringer som kan 

benyttes til vurdering av forslagene. 

NVE har benyttet SRS i to år, men valgte å avvikle dette av følgende to hovedgrunner: 

For NVE som direktorat, stod ikke merarbeidet i forhold til nytten. Den styringsinformasjonen NVE fikk 

var svært liten sammenlignet med informasjonen NVE fikk ved bare å benytte kontantprinsippet.  

Doble regnskapssystemer gav opphav til misforståelser og resulterte dermed i unødvendig tidsbruk.  

Som eksempler på utfordringer med bruk av SRS, kan følgende nevnes:  

- Det var store investeringer i oppstartfasen til tross for at NVE ikke aktiverte gamle 

investeringer. Skulle NVE gått fullt ut for SRS, måtte gamle investeringer aktiveres. Dette ville 

medført ytterligere kostnader.  

- Det var kostnadskrevende å benytte SRS, også etter oppstartfasen, siden SRS er mer tidkrevende 

enn regnskap kun etter kontantprinsippet. Det må mange spesielle føringer inn i regnskapet for å 

ivareta rapportering etter begge prinsipper.  

- Informasjon som det ble brukt mye tid på å registrere i regnskapet i forbindelse med SRSene, 

var ikke informasjon som var eller er etterspurt hos ledelsen. NVE erfarte derfor at rapporter 

måtte endres slik at de ble mest mulig lik kontantrapportering. Fokuset hos ledelsen er mot 

bevilgning. Bevilgning og rapportering til statsregnskapet skjer etter kontantprinsippet og kun 

for ett år om gangen. Etter NVEs oppfatning var det liten nytte i at internregnskapet skal være 

etter SRS.  

En omlegging fra kontantregnskapet til SRS er omfattende og arbeidskrevende. Det er derfor viktig at en 

slik omlegging er forankret i et behov hos ledelsen for bedre og mer tilrettelagt styringsinformasjon.  

Dersom regnskapssystemet innføres, bør man etter NVEs syn vurdere hva man skal gjøre med 

kontantprinsippet. To regnskapssystemer vil medføre unødvendig tidsbruk og gi lite tilleggsnytte for en 

«gjennomsnittlig etat».  
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Med hilsen 

 

Per Sanderud 

vassdrags- og 

energidirektør 

Karin Margrethe Bugge 

avdelingsdirektør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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