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HØRING - FORSLAG OM NYE KRAV TIL ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP
FOR STATLIGE VIRKSOMHETER

Vi viser til Deres brev av 04.01.2013 og høringsnotat fra Finansdepartementet datert
19. desember 2012 vedrørende forslag om nye, standardiserte krav til årsrapport og
årsregnskap for statlige virksomheter.

Vi har gått gjennom høringsnotatet og nedenfor følger våre merknader til de stilte
spørsmålene.

Sp.mål.1: Fiskeridirektoratet er enig i at det er behov for å etablere overordnede krav til

innhold, struktur og publisering av årsrapporter fra statlige virksomheter.

Sp.mål. 2: Fiskeridirektoratet har ingen vesentlige merknader til at det etableres et eget krav

om publisering av disse dokumentene. Dog ser vi at et slikt krav i noen situasjoner

kan ha en grad av innvirkning på hva som tas med i rapporten og hva som ikke tas

med.

Sp.mål. 3: Fiskeridirektoratet er enig i at det kan være en hensiktsmessig løsning for slik

informasjon.

Sp.mål. 4: Fiskeridirektoratet har ingen sterke synspunkter på om fristen for oversendelse bør

være 1. eller 15. mars. Vi mener vi vil kunne svare opp kravene etter begge frister.

Sp.mål. 5: Fiskeridirektoratet fører i dag virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet og

rapporterer etter de anbefalte malene der. Vi er videre allerede over på den nye

kontoplanen. Når det gjelder årsrapporteringen vil forslaget innebære noen

endringer fra dagens situasjon, dog ikke større enn at de synes overkommelige. Med

utgangspunkt i dette antar vi at behovet for bistand vil være begrenset. Men uansett

vil gode informasjon til virksomheter og fagdepartementer om kravene som besluttes

innført og gode veiledere være nyttig.

Sp.mål. 6: Av hensyn til lesbarhet og å holde rapporten på et overordnet og strategisk nivå kan

det være et vikemiddel. Men det er også slik at statlige virksomheter varierer mye i

størrelse og kompleksitet, noen opererer innen få virksomhetsområder og noen over
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mange virksomhetsområder, så å angi en slik maksimumsgrense for antall sider er

kanskje ikke så lett.

Vår oppfatning er at det vil kunne gjøre det. Viktig da at selve rapporten blir en

sammenfatning av de store linjene og at evt. detaljering skjer i form av vedlegg.

Vår oppfatning er at nye retningslinjer som utgangspunktet bør gjelde for alle. Noe

av gevinsten ligger i at det blir en felles mal/standard.

Fiskeridirektoratet har ingen merknader til forslaget om at virksomhetsleder signerer

under leders beretning.

Vår vurdering er at det kan være tilfeller hvor en slik mulighet kan være nyttig.

Fiskeridirektoratet er enig i at oppdrag og rapporteringspunkter av ikke strategisk

karakter som utgangspunkt tas inn som vedlegg til rapporten. Med tanke på oversikt

er det viktig at hovedrapporten gjennomgående holdes på et overordnet nivå. Å

trekke et klart skille her kan imidlertid vise seg å by på noen utfordringer.

Vi mener at anbefalingen i forslaget gir en tilfredstillende balanse mellom behovet

for detaljering og et ønske om å begrense omfanget på rapporten.

Fiskeridirektoratet har ingen tilføyninger her.

I den grad forholdene som omtales vil kunne ha innvirkning på nåværende

strategiplaner er vår oppfatning at dette vurderes og omtales.

I de tilfellene det er aktuelt bør også forholdet til evt. langtidsplaner vurderes og

omtales.

Foreslått innhold i ledelseskommentarene til årsregnskap er etter vår mening

hensiktsmessig.

Foreslått oppstilling av årsregnskapet er etter vår mening hensiktsmessig.

Fiskeridirektoratet mener det vil gjøre det.

Ja, så langt vi kan se er de det.

Fiskeridirektoratet har ingen ytterligere forslag til endringer/forbedringer.

Med hilsen

Rolf
seksjons jef

Atle Birkeland
seniorrådgiver
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