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Høringssvar: Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige
virksomheter

Vi viser til departementets brev datert 18.1.2013.Nedenfor følger våre kommentarer til
høringen.

Er det ønskelig å etablere overordnede krav til innhold, struktur ogpublisering av
årsrapporterfra statlige virksomheter?

Barneombudet støtter tanken om overordnede krav og ser at dette vil være fornuftig i et felles
statlig perspektiv.

Bør det være krav om åpublisere tildelingsbrev, årsrapporter og årsregnskapfor
statlige virksomheter?

Ja. Åpenhet er et grunnleggende prinsipp i staten og det bør også gjelde disse dokumenter. Så
får heller vurderingen være om alt afttid skal publiseres.

Er det en hensiktsmessig løsning at informasjon som unntas offentlighet tas inn i
vedlegg til årsrapporten?

For Barneombudet vil det ikke være behov for å benytte vedlegg for å unnta informasjon fra
offentligheten. Det er kun faglige saker som ved behov unntas. I den grad slike saker inngår i
årsrapporten vil det være i anonymisert form.

Børfrist for oversendelse av årsrapport med årsregnskap være 1. mars eller 15.
mars?

15. mars er å foretrekke de første rapporteringsårene til virksomhetene har vært gjennom
rutinen et par ganger og fått erfaring med den.

Postadresse: Besøksadresse: E-post:
Postboks8889Youngstorget KarlJohansgate7 post@bameombudet.no
0028 OSLO 0154 OSLO www.barneombudet.no
Tlf 2299 39 50 Fax22993970 Org.nr.:971527765



Hvilken hjelp og veiledning har din virksomhet behovfor somfølge av de nye
kravene til årsrapport og årsregnskap?

Barneombudet er fullservicekunde hos DFØ hovedsaklig av størrelsesmessige årsaker, men
også fordi kravet til egen kompetanse innen økonomi- og regnskap ikke trenger å være like
høy som om vi skulle håndtert dette på egen hånd. Derfor vil mest mulig tilrettelagte
rapporter og oppstillinger samt tilbud om kurs og/eller skriftlige veiledere for utarbeidelse av
årsregnskapet være viktig og nødvendig for oss. Ikke minst for å unngå å måtte leie inn
ekstern konsulenthjelp på området.

Årsrapportens faglige innhold er vi kompetente til å skrive selv ut fra den mal eller
veiledning som utarbeides.

Bør detfastsettes en maksimumsgrensefor antall siderfor årsrapport (eksklusive
vedlegg)?

Dette har Barneombudet ingen oppfatning om.

Vilforslaget til struktur på årsrapportene gi et mer strategisk styringsgrunnlagfor
departementet?

Barnombudet styres kun på økonomiske og administrative forhold og ikke på faglige. Derfor
tror vi ikke at strukturen i seg selv vil gi BLD et bedre strategisk styringsgrunnlag av vår
virksomhet.

Bør det være anledning til å gjøre unntakfra kravet til inndeling av årsrapporten
punktene I til Vfor virksomheter som allerede har etablerte og godt innarbeidede
årsrapporter?

Inndelingen bør være obligatorisk. I utforming av kravene til innhold derimot kan man med
fordel ta høyde for eventuelle innspill fra denne høringen.

Er det naturlig at virksomhetsleders signatur knyttes direkte tilpunkt I Leders
beretning, eller bør signaturenførst plasseres etterpunktene I-V?

Signaturen bør knyttes til punkt I. Dette vil være etatsleders egen beretning og vektlegging i
større grad enn rapporten for øvrig (som vil være virksomhetens beretning).

Dagens regelverkforutsetter at årsrapporten skal være i henhold til krav i
tildelingsbrevet. I høringsutkastet åpnes detfor at virksomheten i tillegg kan ta opp
forhold som ikke er nevnt i tildelingsbrevet, men som vurderes som viktige. Er dette
en hensiktsmessig utvidelse av innholdet i årsrapporten?

Det vil være nødvendig å kunne ta opp saker på eget initiativ. Barneombudet har ved lov en
overvåkningsrolle som ikke kan utføres hvis etaten skal begrenses av tildelingsbrevets krav.

I dag inneholder tildelingsbrev ofte oppdrag og rapporteringspunkter som ikke er av
strategisk betydningfor virksomheten. I høringsutkastet anbefales det å ta slik
rapportering inn i vedlegg. Formålet med dette er å opprettholde det strategiske
nivået på rapportering. Er det hensiktsmessig å skille mellom strategisk rapportering
og annen rapportering?

Det er trolig hensiktsmessig å skille på disse typer rapportering.
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Gir anbefalingene til innhold underpunkt IL Årets aktiviteter og resultat en
rimelig balanse mellom behovetfor detaljering og et ønske om begrenset omfang på
rapporten?

Ja det gjør det.

Er det andreforhold vedrørende styring og kontroll i virksomheten som bør inngå i den
årlige tilstandsrapporteringen i årsrapporten?

Nei, ikke slik vi ser det.

Bør vurderingene avframtidsutsikter også inneholde en konkret vurdering av
hvordan virksomhetens nåværende strategiplan vil bli påvirket, selv om dette er
virksomhetens og ikke departementetsplan?

Ja det bør det. Barneombudet utarbeider sine egne strategiplaner. Det kan være forhold i
samfunnet eller internt i Barneombudet (f.eks. når nytt ombud tiltrer) som krever endringer i
langsiktige planer. Dette vil være aktuelt å formidle i Årsrapporten.

I mange deler av staten er det utarbeidet langtidsplaner eller strategierfor egen
sektor (eksempelvis Nasjonal transportplan —NTP). Hva bør væreforholdet mellom
punkt V i årsrapporten og slike langtidsplaner?

Dette er neppe relevant for Barneombudet. Vi har derfor ingen kommentarer til dette.

Erforslaget til innhold i ledelseskommentarene til årsregnskapet hensiktsmessig?

Ja.

/ 7) Erforslaget til oppstilling av årsregnskapet hensiktsmessig (bevilgningsoppstilling
og virksomhetsregnskap)?

Ja.

Gir oppstillingene relevant informasjon til regnskapsbrukerne (departement og
andre målgrupper)?

Ja.

Er oppstillingenefleksible nok med hensyn til virksomhetens egenart?

Ja.

Har dere konkreteforslag omforbedringer til
Sammenhengen mellom bevilgningsoppstillingen og virksomhetsregnskapet?
Leservennlighet?
Omfang (bør noe legges til eller tas ut)?
Andre forhold ved oppstillingene?

For en liten virksomhet som Barneombudet vil en generell statlig mal lett bli unødvendig
omfattende. Når vi tar med i betraktningen at vår virksomhet ikke er oppdragsstyrt, slik som
de fleste andre statlige virksomheter, er det alltid en fare for at malen ikke er egnet av denne
årsak også. Høringsnotatets forslag og krav ser likevel ut til å kunne fungere for
Barneombudets rapportering.
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Vi støtter formålet med malen om å øke kvaliteten på resultatrapporteringen uten å øke
rapporteringsomfanget.

Vennlig hilsen

Knut Haanes
nestleder Wilhelm Berg

senionådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift.
KH - 13.03.2013
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