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Høring - Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige
virksomheter

Vivisertilhøringsbrevav19.12.2012.

Departementethar i sakensanledningbedt ominnspillfravåreunderlagte
virksomheter.Vihar mottattinnspillfrafølgendevirksomhetersomfølgervedlagt:
Barneombudet
Barne-,ungdoms-ogfamiliedirektoratet(Bufdir)
Forbrukerombudet
Fylkesnemndeneforbarnevernog sosialesaker—Sentralenheten
Integrerings-og mangfoldsdirektoratet(IMDi)
Likestillings-og diskrimineringsnemnda
Likestillings-og diskrimineringsombudet(Ogsåsendt direkte.)

NedenforfølgerBLDssvarpå spørsmålenei høringsbrevet.

1.2. Forslag til nye krav
Vihar førstnoenmerknadertilforslagettil årsrapportensinnholdog struktursomikke
syneså passeinnunder spørsmålenei høringsbrevet.Viser at det i noentilfellerkan
detblivanskeligå skillemellomdeler avdet somer foreslåttomtaltunder de foreslåtte
hovedpunktene.Dettegjeldersærligsammenligningermellomår (I),risikovurderinger
(IV)ogvurderingavfremtidsutsikter(V).Et absoluttkravtil å følgedenneinndelingen
kan derforblivanskeligå følgei praksis.

Vier enigmed Likestillings-og diskrimineringsombudet(LDO)i at det bør stilleskravi
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årsrapporten til en standardisert rapportering etter pliktene i likestillingsloven,
diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjenglighetsloven. FAD har utarbeidet
en veileder som kan benyttes som mal for en slik likestillingsredegjørelse.
Likestillingsredegjørelsen kan med fordel være et vedlegg til årsrapporten. For
nærmere detaljer vises til vedlagte høringsuttalelse fra LDO.

Er det ønskeligå etablereoverordnedekrav til innhold,struktur ogpubliseringav
årsrapporterfra statligevirksomheter?

Etter vårt syn er det ønskelig at det, på et overordnet nivå, stilles felles krav til innhold,
struktur og publisering av årsrapportene. Etablering av slike krav vil kunne gi mer
ensartet rapportering, bidra til høyere kvalitet og mer sammenlignbare rapporter. Felles
krav vil også gjøre rapportene lettere tilgjengelig for brukerne, både i og utenfor staten.

Bør det værekrav om å publiseretildelingsbrev,årsrapporterogårsregnskapfor statlige
virksomheter?

Åpenhet er et prinsipp i staten og det bør også gjelde disse dokumentene. Etter vårt syn
bør derfor årsrapportene i likhet med tildelingsbrevene legges ut elektronisk på
virksomhetenes hjemmesider, noe som i stor grad gjøres allerede i dag. Den enkelte
virksomhet får vurdere om det skal gis innsyn i ev. vedlegg etter bestemmelsene i
offentleglova.

Er det en hensiktsmessigløsningat informasjonsom unntas offentlighettas inn i som
vedleggtil årsrapporten?

Ja, vi ser det som hensiktsmessig, men slike vedlegg bør begrenses mest mulig. En bør
derfor i rapporteringskravene i tildelingsbrevene, i den grad det er mulig, unngå å
legge opp til at det skal rapporteres på forhold som skal unntas offentlighet.

Børfrist for oversendelseav årsrapportmed årsregnskapvære 1. mars eller15.
mars?

Iog med at dette er noe avhengig av virksomhetstype, bør det være opp til
departementet å fastsette fristen for oversendelse av årsrapport. For å sikre en
forsvarlig årsrapportering bør ikke fristen settes senere enn 15. mars.

1.3. Administrativeog økonomiskekonsekvenser

Hvilken hjelpog veiledninghar din virksomhetbehovfor somfølgeav de nye kravene til
årsrapportogårsregnskap?

Etter vårt syn bør det utarbeides en veileder som kan suppleres med kurs/seminarer i
regi av DFØ. Det bør også utarbeides en elektronisk mal/egne rapporter i
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regnskapssystemetforårsregnskapet.For øvrigviservitil devedlagte
høringsuttalelsenefraunderlagtevirksomheter.

2.1. Nærmere om innhold i årsrapporter

Bør detfastsettesen maksimumsgrensefor antall siderfor årsrapport(eksklusive
vedlegg)?

I og med at årsrapporteneslengdevilvariereetter virksomheteneskompleksitetog
egenartfinnervidet uhensiktsmessigå fastsetteen maksimumsgrense.Detbør være
opptildepartementetåvurderebehovetfor en slikgrense.

Vilforslagettil struktur på årsrapportenegi et mer strategiskstyringsgrunnlagfor
departementet?

Bedrestrukturog mer enhetligeog sammenlignbarerapportervilkunnebidratilbedre
oversiktog dermedgi grunnlagformer helhetligstyringfra departementetsside.

Bør det væreanledning til å gjøreunntak fra kravet til inndelingav årsrapporteni
punktene I til Vfor virksomhetersom alleredehar etablerteoggodt innarbeidede
årsrapporter?

Hvisdagensrapporterer etablerteoggode ogtilfredsstillereierdepartementetskrav,
bør departementetkunnegi unntakfrakravene.

2.2. Punkt I Leders beretning

Er det naturlig at virksomhetslederssignatur knyttesdirekte til punkt I Leders
beretning,ellerbørsignaturenførstplasseresetterpunktene I-V?

Ja,vi ser det sommest naturlig.Virksomhetslederviluansettha ansvarforen
fullstendigogkorrekt rapportering.

2.4. Punkt III Årets aktiviteter og resultater

Dagensregelverkforutsetterat årsrapportenskal være i henholdtil krav i
tildelingsbrevet.I høringsutkastetåpnesdetfor at virksomheteni tilleggkan ta opp
forholdsom ikke er nevnt i tildelingsbrevet,men som vurderessom viktige.Er dette en
hensiktsmessigutvidelseav innholdeti årsrapporten?

Ettervårt synbør detvære romfor å ta oppforholdi årsrapportensomikkeer nevnti
tildelingsbrevet,og somvurderessomviktigavvirksomheten.Dersomvirksomheten
er i tvilomforholdeter relevantbør dette avklaresmed departementetpåforhånd.

Side 3



I dag inneholdertildelingsbrevofteoppdragog rapporteringspunktersom ikke er av
strategiskbetydningfor virksomheten.I høringsutkastetanbefalesdet å ta slik rapportering
inn i vedlegg.Formåletmed detteer å opprettholdedetstrategiskenivåetpå rapportering
Er det hensiktsmessigå skille mellomstrategiskrapporteringogannen rapportering?

Ja, det er hensiktsmessigdersomvirksomheteneog departementethar en omforent
forståelseavhvordanskilletskalpraktiseres.Forøvrigbør hovedregelenvære at mest
muligskalrapporteresi hoveddokumentet.

Gir anbefalingenetil innhold underpunkt III Årets aktiviteterog resultaten
rimeligbalansemellom behovetfor detaljeringoget ønskeom begrensetomfangpå
rapporten?

Anbefalingenevil,ettervårt syn,førstogfremstbidratil å sikrerapporteringenom
virksomheten,ogvilbare i litengradvære et bidragtil å begrense omfanget.

Anbefalingeneforeslåssupplertmedrapporteringknyttettilvolumog aktivitetsnivå,da
dette i mangetilfellerer avavgjørendebetydningforvirksomhetensmulighetertil å nå
sinemålinnentildeltbudsjettramme.Detbør ogsåfremgåat rapporteringenskal
inneholdeforklaringtil ev.avvik.

2.5. Punkt IVStyring og kontrolli virksomheten

Er det andreforholdvedrørendestyringogkontroll i virksomhetensom børinngå i den
årligetilstandsrapporteringeni årsrapporten?

Ettervårt syndekkerforslagetdeviktigstepunktene.Itilleggbørvirksomhetenes
risikovurderingerfå en mer sentralplassi årsrapportene.Risikovurderingenebør
knyttesoppmotfremtidsutsiktene,jf.forslagetspkt.V.

2.6. PunktVVurderingav framtidsutsikter

Bør vurderingeneavframtidsutsikter ogsåinneholdeen konkret vurderingav
hvordan virksomhetensnåværendestrategiplanvil blipåvirket, selv om detteer
virksomhetens,ogikke departementetsplan?

Virksomhetenbørjustere sinstrategiplanut fra analysenavfremtidsutsikterog
risikovurderinger,uten at dettenødvendigvisomtalesi årsrapporten.Ev.omtale
forutsetterat departementeter tilstrekkeligorientertomstrategiplanen.

I mange delerav staten er det utarbeidetlangtidsplanerellerstrategierfor egen
sektor (eksempelvisNasjonal transportplan—NTP). Hva børværeforholdetmellom
punkt V i årsrapportenogslike langtidsplaner?
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Vihar litenerfaringmed dettepåvår sektor,men dettekan ev.omtalesi
ledelseskommentareneellerunderpkt. III.

2.7. Punkt VI Årsregnskap

Erforslagettil innhold i ledelseskommentarenetil årsregnskapethensiktsmessig?

Vimenerat forslagettil innholdvilgi et godtbildeavvirksomhetensøkonomi,samtidig
somvirksomhetslederi størregrad blirforpliktettil aktivtå vurdereårsregnskapet.På
den annensidebør det ogsåvære et visstromforfleksibilitet.

Erforslagettil oppstillingav årsregnskapethensiktsmessig(bevilgningsoppstilling
ogvirksomhetsregnskap)?

Ja, forslagetvirkerhensiktmessig,menfor småvirksomheterkan oppstillingenvirke
noksåomfattende.Viantarat rapporteringener tenkt sammenstiltfradagens
økonomisystemervedbruk aven egenrapporttypeelleren elektroniskmal,slikat DFØ
kan sammenstilledisse.Dettevilkunneletterapporteringenforde mindre
virksomhetene.

Gir oppstillingenerelevant informasjontil regnskapsbrukerne(departementog
andre målgrupper)?

Ettervårvurderinggir oppstillingenegod og relevantinformasjonfordepartementetog
andremålgrupper.Devil,slikvivurdererdet,gi departementetbedre og mer
oversiktligstyringsinformasjonenntilfelleter i dag.Se ogsåsvarpå spørsmål17.

Er oppstillingenefleksiblenok med hensyntil virksomhetensegenart?

Ja, devirkeri utgangspunktetfleksiblenok,menvier littusikrepå omdet tas
tilstrekkelighensyntil de mindrevirksomhetene.

Har derekonkreteforslagomforbedringertil
Sammenhengen mellom bevilgningsoppstillingenog virksomhetsregnskapet?
Leservennlighet?
Omfang (børnoe leggestil ellertas ut)?
Andreforhold ved oppstillingene?

Vihar ingenforslagtil endringernår det gjelderdissepunktene.
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Med hilsen

Erik Blom-Dahl (e.f.)
ekspedisjonssjef

Svein Moene
Seniorrådgiver

Vedlegg: Høringsuttalelser fra underlagte virksomheter
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har deafor ikke håndskrevet signatur.
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