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Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige
virksomheter - høringssvar fra DSB

Vi viser til forslag fra Finansdepartementet om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige
virksomheter. Nedenfor følger høringssvar fra DSB. Vi har besvart høringsspørsmålene direkte.

DSB mener det er ønskelig å etablere overordnede krav til innhold, struktur og publisering av
årsrapporter fra statlige virksomheter. DSB bruker i dag mye tid og ressurser til utforming av
innspill og rapportering internt i DSB og overfor eget departement.

DSB har ingen motforestilling mot at tildelingsbrev, årsrapport eller årsregnskap publiseres. DSB
har i dag som utgangspunkt at disse dokumentene er og skal være offentlig tilgjengelige. Innhold
som skal unntas offentligheten blir tilpasset eller sendes departementet på annen måte.

DSB er enig i at informasjon som skal unntas offentligheten sendes inn som vedlegg til
offentligheten.

DSB er positiv til at det innføres en felles frist for oversendelse av årsrapport med årsregnskap.
Foreslått dato 1. mars er tilstrekkelig med tid for DSB. DSB rapporteringsfrist er per dags dato
31. januar.

DSB har per i dag relativt lavt behov for bistand og veiledning i forbindelse med årsrapportering.
Virksomhetens fremtidige behov for bistand og veiledning vil avhenge av malens innhold, form
og kravene som stilles.

DSB mener at det ikke bør settes en maksimalgrense for antall sider i årsrapporten.

Forslått struktur vil etter DSBs syn ikke gi departementet mer strategisk styringsgrunnlag enn
dagens struktur. For DSBs del anbefaler vi økt fokus på måloppnåelse og oppnådde effekter, og
noe mindre fokus på styringsparametre.

DSB mener at det kan gjøres unntak fra kravet til innledning i årsrapporten for virksomheter som
allerede har etablerte og gode innarbeidede årsrapporter.
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DSB foreslår at virksomhetsleders signatur fremkommer på de første sidene i årsrapporten, samt i
rapportens følgebrev.

DSB anser det som hensiktsmessig at virksomheten også kan ta opp viktige forhold som ikke er
nevn i tildelingsbrevet. Tilleggsinformasjonen som tillates bør være nødvendig for at
departementet skal få en mer fullverdig og dekkende rapporteringen av virksomhetens
oppdragsløsning.

DSB mener det er hensiktsmessig at årsrapporten har et klart skille mellom strategisk og ikke-
strategisk rapportering. En oppdeling krever imidlertid en gjennomtenkt og tydelig definert
struktur som ikke medfører dobbelrapportering.
Høringsnotatets anbefaling til punkt III Årets aktiviteter og resultater ivaretar behovet for
detaljering. Med DSBs 4 strategiske områder, 11 Tiltaksområder, 35 samfunnseffekter og 71
styringsparameter for 2012 vil forlaget medføre en omfattende rapportering.

DSB oppfatter at forslaget er dekkende og har ingen forslag til andre forhold vedrørende styring
og kontroll i virksomheten som bør inngå i den årlige tilstandsrapporteringen i årsrapporten.

DSB mener at rapporteringen ikke bør omfatte vurderinger av egne fremtidsutsikter og
virksomhetens strategier.

Langtidsplaner bør, i den grad det lar seg gjare, gjenspeiles i tildelingsbrevets valg og beskrivelse av mål
og styringsparameter. I departementets prosess med å utarbeide neste års tildelingsbrev bør
virksomhetene få anledning til å spille inn forslag til mål og styringsparameter som støtter opp under
egen langtidsplan.

DSB mener at kravene til innhold i ledelseskommentarene er relevant, og vil gi utfyllende
informasjon om vesentlige forhold i DSB utover det som framkommer av selve regnskapet med noter.

DSB mener forslaget til bevilgningsoppstilling og virksomhetsregnskap vil gi mer detaljert og bedre
informasjon om den økonomiske situasjonen i DSB, hvilke inntekstkilder DSB har og hva DSB har brukt
bevilgningen på i regnskapsåret.

18.Nystandard oppstilling vil gjøre det lettere å lese regnskapet, og det vil bli mye enklere
regnskapsmessig å sammenligne DSB med andre virksomheter.

Oppstillingene er minstekrav. Men det gis anledning til å legge til regnskapslinjer og noter etter
virksomhetens behov og vurderinger, som etter DSB's mening gir god fleksibilitet.

DSB mener sammenhengen dekkes godt av bl.a. Note C og Note 5.
DSB mener oppsettet har god struktur med god lesbarhet.
Oppsettet er omfattende og krevende, men det er nødvendig for å få fram en god og sammenlignbar
framstilling av regnskapet.
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Selv med gode automatiske rapportutskrifter (RR, balanse og noter) fra regnskapsapplikasjonen, vil de
nye oppstillingene kreve bedre kompetanse og mer arbeid av de som skal være ansvarlig for
rapporteringen.

Med hilsen
for Administrasjonsavdlingen

Elisabeth Askim Simen Bostrøm Rud
fung. avdelingsdirektør seniorrådgiver


