
Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter -
Høringsuttalelse fra Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet

Svar på spørsmålene i høringsnotatet

Er det ønskeligå etablereoverordnedekrav til innhold,struktur og
publiseringav årsrapporterfra statligevirksomheter?

FADer positivtil å standardiserestruktur ogutformingavårsrapportene.En
standardiseringkangjørerapporteringenlettereå utarbeideog lettere
tilgjengeligfor leserne.Detvilogsåkunnebli enklereå sammenligne
rapporterfra likeartedevirksomheter.

NårdetgjelderFADsunderliggendevirksomhetermå det i det enkelte
tilfelletas hensyntil den enkeltevirksomhetsegenart,bl.a.at noen
virksomheterer organisertpå en annenmåteennvanligestatsetater.

På FADsområdegjelderdet blantannetSametinget,Gåldu—
Kompetansesenterforurfolksrettigheterog Internasjonaltreindriftssenter
(ICR).Sametingeter et folkevalgtorganog ikkeet organunderlagt
departementetsinstruksjonsmyndighet.Gåldu—Kompetansesenterfor
urfolksrettigheterog Internasjonaltreindriftssenter(ICR)er
forvaltningsorganerunder FAD,med særskiltefullmakter.Dettegjelder
ogsåbispedømmenesegenartsomdelavtrossamfunn.

Fylkesmannsembetenebenytteren løsningfor elektroniskårsrapporteringi
arbeidetog innrapportereralleredeut fra en fellesstruktur.

FADregistrererat formåletmed malener å økekvalitetenpå
resultatrapporteringeni statsforvaltningenuten å øke
rapporteringsomfanget.FADmenerdette er et viktigpunkt,ogviseri denne
sammenhengtil Direktoratetforforvaltningog IKT(Difi)sin
artikkelsamlingomrapporteringogkontrolli forvaltningen(Difi-rapport
2012:14).Herkomdetblantannetfremat rapporteringpåforholdsomikke
gjelderkjernevirksomheten,rapporteringsomvirksomhetenoppleversom
mindreviktige,ofteopplevesbåde somressurskrevendeog unyttig.

Bør det værekrav om å publiseretildelingsbrev,årsrapporterog
årsregnskapfor statligevirksomheter?



FAD er positiv til kravet om at publisering av tildelingsbrev, årsrapporter og
årsregnskap skal være obligatorisk og legges på den enkelte
virksomhetenes hjemmesider, i tråd med intensjonene i St.meld. nr. 19
(2008-2009)Ei forvaltningfor demokratiogfellesskap.

Felles krav til innhold og struktur vil i seg selv også kunne innebære at
årsrapportene blir allment mer tilgjengelige også for lesere utenfor
departementsfellesskapet. Enkelte virksomheter publiserer også en egen
årsmeldingsom i større grad er tiltenkt informasjon til et eksternt publikum.

FAD vil videre vise til at vi tidligere har tatt opp at regnskapsinformasjon fra
offentlige virksomheter bør gjøres tilgjengelig for viderebruk. Ny teknologi
åpner for helt andre muligheter mht. å hente inn og utveksle informasjon på
tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer.

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

FAD mener at sensitiv informasjon må unntas offentlighet og tas inn i egne
vedlegg.

Børfrist for oversendelseav årsrapportmed årsregnskapvære 1. mars eller
15. mars?

FAD mener årsrapportene bør oversendes innen 1. mars.

For bispedømmerådene, Nidaros domkirke og Praktisk-teologisk seminar
har frist 1. mars medført at departementet har fått oversendt en rapport som
ikke er endelig vedtatt av bispedømmerådet. Disse etatene ønsker frist 15.
mars.

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

Behovet for veiledning er varierende i etatene underlagt FAD. Bl.a. har noen
etater behov for regnskapsfaglig bistand ifm overgang til ny
regnskapsrapportering for å unngå ulik praksis for regnskapsføring.

Det er viktig at DFØ lager gode rapporter for uttrekk av regnskapsdata.
Eventuelt kan det også være greit med en "prøveavslutning" i god tid før
avleggelse av årsregnskapet.



Dethaddekanskjeværtgreit omDFØlagetveiledningsmateriellogkurs
somvartilgjengeligfordemsomhaddebehovfordet.

Deter ogsåbehovfor opplæringrettet motøkonomi-og
regnskapsmedarbeiderei de virksomhetenesomskalimplementereSRSog
somalleredei daghar etablertkontoplanetter NS4102.

Bor detfastsettesen maksimumsgrensefor antall siderfor årsrapport
(eksklusivevedlegg)?

FADmenerat det ikkebør fastsettesen maksimumsgrensefor årsrapporter.
Bakgrunnenfordette er virksomhetenesegenartog FADmenerat det
enkeltetildelingsbrevbør væreførendeforden enkelteårsrapport,herunder
omfang.

Dersomen årsrapportblirfor omfattende,bør detvære opptil det enkelte
departementå formidledette i styringsdialogen.

Eventueltkan informasjonutoverdet somårsrapportenkrever,plasseresi et
vedleggtil årsrapporten.

Vilforslagettil struktur på årsrapportenegi et mer strategisk
styringsgrunnlagfor departementet?

I utgangspunktetmenerFADat strukturellegrep kan sikreet mer strategisk
styringsgrunnlag.Enredegjørelsefor sammenhengenmellomressursbruk,
resultater,effekterog prioriteringerantaså kunnebidratil å forbedremange
virksomhetersårsrapporter.Enmer ensartetstrukturpå årsrapportenvil
ogsåkunnegi et bedre grunnlagforsammenligningerpå tversmellom
virksomhetene.En slikårsrapportkanfåtydeliggjortsammenhenger
mellomfioråretsmål,ressursprioriteringog—anvendelsesamtoppnådde
samfunnseffekteri dengrad disseer målbare.

Strategiskeelementerer alleredeinnarbeideti noenavde eksisterende
årsrapporteneog delsblirbeslutningersomhar strategiskeimplikasjoner
tatt i budsjettprosessene.Det sistegjeldersærligforStatsbyggsvirksomhet.

Bor det væreanledning til å gjøreunntak fra kravet til inndelingav
årsrapporteni punktene I til Vfor virksomhetersom alleredehar etablerteog
godt innarbeidedeårsrapporter?



FADer i utgangspunktetskeptisktil å formulerekrav,hvorpotensialetfor
unntaker stort.Detkanværevanskeligå si hvilkevirksomhetersomhar
"etablerteoggodt innarbeidedeårsrapporter".Dersomslikeunntakgis kan
manmistegevinstenmanfårved standardisering.

UnderFAD-områdethar bl.a.fylkesmannsembetenealleredeen etablert
ordning.

Er det naturlig at virksomhetslederssignatur knyttesdirektetil punkt I
Ledersberetning,ellerbørsignaturenførstplasseresetterpunktene I-V?

Virksomhetslederenbør signereforhele rapportenog ikkefor deleravden.
Deter naturligat en signaturkommeretter ledersberegning,sompå et vis
oppsummererhele rapporten,og somi sinhelhet er virksomhetsleders
ansvar.

Dagensregelverkforutsetterat årsrapportenskal være i henholdtil krav i
tildelingsbrevet.I horingsutkastetåpnesdetfor at virksomheteni tilleggkan ta
oppforholdsom ikke er nevnt i tildelingsbrevet,men som vurderessom viktige.
Er detteen hensiktsmessigutvidelseav innholdet i årsrapporten?

FADer positivtil atvirksomhetenskalkunneta oppforholdsomikkeer
nevnti tildelingsbrevetog somvirksomhetenmenerer viktig.Analyseog
vurderingeravforholdavbetydningrundtvirksomhetenbør kunnetas inn.
Eksemplerkanvære samarbeidmed andrevirksomheter,endringeri
kompetansebehov,rammebetingelser,loverogforskriftermv.

I dag inneholdertildelingsbrevofteoppdragog rapporteringspunktersom
ikke er av strategiskbetydningfor virksomheten.I horingsutkastetanbefalesdet
å ta slik rapporteringinn i vedlegg.Formålet med detteer å opprettholdedet
strategiskenivåetpå rapporteringen.Er det hensiktsmessigå skillemellom
strategiskrapporteringogannen rapportering?

FADvilpresiserefarenforuliktolkningavhvasomer avstrategisk
betydningog at de uliketolkningenekan medføreuønskedeforskjeller
mellomvirksomhetene.

Dersomdet skalgjennomføresen deling,må det skapesen fellesforståelse
avbegrepet"strategiskrapportering".FADanbefalerda at FINpresiserer
hvasomliggeri begrepetog avgrenserdette motannenrapportering.



Gir anbefalingenetil innhold underpunkt III Årets aktiviteterog resultat
en rimeligbalansemellom behovetfor detaljeringoget ønskeom begrenset
omfangpå rapporten?

Vitror at anbefalingene til innhold under pkt. III balanserer behovet for
detaljering og begrenset omfang på rapporten. Vi er også av den oppfatning
at anbefalingene til innhold skjerper tematikken i årsrapporten.

FADviser til de foreslåtte anbefalingene under Punkt II Introduksjon til
virksomheten og hovedtall.Vi er enig med FIN i at samarbeid med andre
virksomheter er viktig, og gir både muligheter og utfordringer. Når vi i dag
vet at samordning og samarbeid på tvers er en stor utfordring som
statsforvaltningen står overfor, så mener vi at samordning som tema bør
tydeliggjøres i anbefalingene.

Er det andreforholdvedrørendestyringogkontroll i virksomhetensom bør
inngå i den årligetilstandsrapporteringeni årsrapporten?

Punktene i IVdekker det vesentligste. FADer likevelopptatt av at
anbefalingene ikke blir for detaljerte.

Bør vurderingeneavframtidsutsikter ogsåinneholdeen konkret vurdering
av hvordan virksomhetensnåværendestrategiplanvil blipåvirket, selv om
detteer virksomhetensog ikke departementetsplan?

FADforutsetter at virksomheten tar dette opp på eget initiativog at slike
problemstillinger drøftes og behandles i budsjettprosessene og ifm
utarbeidelse av tildelingsbrevene.

FADser derfor ikke behov for at punkt V skal være en del av årsrapporten.

I mange delerav staten er det utarbeidetlangtidsplanerellerstrategierfor
egensektor (eksempelvisNasjonal transportplan—NTP). Hva børvære
forholdetmellompunkt V i årsrapportenogslike langtidsplaner?

Jf. svar på spørsmål 14.

Er forslagettil innhold i ledelseskommentarenetil årsregnskapet
hensiktsmessig?



Forslaget er for så vidt greit, men noe uklarheter rundt at lederen skal ha
egne særskilte punkter i årsrapportene. FAD er av den oppfatning at det er
et helt sentralt lederansvar å stå bak hele rapporten med alle vedlegg.

Hva ledelseskommentarer i tråd med SRS skal inneholde framkommer også
av DFØs veileder "Periodisert virksomhetsregnskap i staten". Forslaget i ny
mal avviker noe innholdsmessig fra ledelseskommentarene etter SRS. Det
må derfor presiseres hvorvidt virksomheter som avlegger
virksomhetsregnskap i tråd med SRS skal avlegge kommentarer i tråd med
SRS, forslaget til ny mal eller begge.

Erforslagettil oppstillingav årsregnskapethensiktsmessig
(bevilgningsoppstillingog virksomhetsregnskap)?

FAD vurderer oppstillingen av årsregnskap å være hensiktsmessig.

Statsbygg har imidlertid behov for enkelte avklaringer knyttet til malen. Se
også svar på pkt. 18 og 20.

Gir oppstillingenerelevant informasjontil regnskapsbrukerne
(departementogandre målgrupper)?

Bevilgningsoppstillingen gir tilfredsstillende informasjon på et overordnet
nivå, mens avlagt virksomhetsregnskap etter de statlige
regnskapsstandardene gir styringsinformasjon til virksomheten og til
departementet.

Merknadfra Statsbygg
I vedlegg 1 til høringsnotatet del 2 punkt VI framgår det at note B til
bevilgningsoppstillingen skal inneholde forklaring av mer-/mindreutgifter.
Vi kan ikke se av note B i vedlagte eksempelmal at slike forklaringer er tatt
inn. Tilsvarende bør for øvrig også gjelde for mer-/mindreinntekt. Statsbygg
er av den oppfatning at informasjonen som i dag framkommer av
forklaringer til statsregnskapet også bør framkomme av
bevilgningsoppstillingen med noter. Bevilgningsoppstillingen/årsregnskapet
vil bli avlagt før fristen for årsrapport, og skal som nevnt i høringsnotatet
kunne leses som et selvstendig dokument. Det vil derfor være naturlig at
årsregnskapet inneholder all informasjon knyttet til det avlagte regnskapet.
Mal for bevilgningsoppstilling med noter bør utarbeides slik at den også
dekker behovet Riksrevisjonen eventuelt måtte ha for informasjon.



Et fullstendig årsregnskap i henhold til SRS 1 inneholder "rapport til
statsregnskapet". Statsbygg ønsker en avklaring på om bevilgingsoppstilling
med noter er ment å oppfylle dette punktet i SRS 1.

Er oppstillingenefleksiblenok med hensyntil virksomhetensegenart?

Det bør være mulig å redegjøre for spesielle forhold knyttet til
virksomhetenes egenart ved henvisning til egne noter eller tabeller.

Statsbygg utgiftsfører betydelige beløp på investeringsposter, herunder
ulike budsjettkapitler. Det vil være nødvendig at malen også legger til rette
for dette.

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

Merknadfra Statsbygg
a) Etter Statsbyggs syn vil det være nødvendig at det blir utarbeidet et

vedlegg som viser sammenhengen mellom de ulike linjene i note C til
bevilgningsoppstillingen og kontoene i statlig standard kontoplan.
Dersom en slik spesifisering ikke utarbeides ser Statsbygg det som en
reell risiko at det fort kan oppstå ulik praksis på dette området. For
Statsbyggs del vil det eksempelvis være uklart hvor de skal rapportere
inn forbruk på kap. 1580, som i standard kontoplan vil føres på
kontoklasse 198* Avregning mot mellomværende med statskassen.

d) Statsbygg har til enhver tid en rekke løpende investeringsprosjekter som
det rapporteres på i årsrapporten. Slike prosjekter går over flere år, og
det vil være mer hensiktsmessig at det rapporteres i forhold til
prosjektets målsettinger enn likviditetsmessige avvik innenfor det
enkelte budsjettår. Rapporteringsmalen bør derfor legge til rette for
rapportering av aktivitet/prosjekter som går over flere budsjettperioder.


