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Høringsnotat: Forslag om nye kravtil årsrapportog årsregnskap.
Innspill fraFredskorpset

Fredskorpset er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet. Vi
leverer en kortfattet og resultatorientert årsrapport med virksomhetsregnskap
med frist 15. mars hvert år. I tillegg utarbeides en egen årsrapport på engelsk
for et bredere publikum.

Vi ser det som fornuftig og formålstjenlig å etablere standardiserte krav til
årsrapport og årsregnskap. Maler og krav bør samtidig være så fleksible at de
kan tilpasses virksomhetens størrelse og egenart.

Som utgangspunkt er det viktig for Fredskorpset som underliggende etat at
tildelingsbrev og rapporteringskrav følger samme struktur, slik at det er samsvar
mellom nivået på føringer og krav gitt i tildelingsbrevet og nivået det skal
rapporteres på. Tildelingsbrev, årsrapport og årsregnskap bør være tilgjengelig
for offentligheten.

Slik nye krav er formulert ser det ikke ut til at dette vil innebære vesentlig større
arbeidsbyrde og heller ikke behov for noen særlig grad av ekstern hjelp eller
veiledning. Vi forutsetter da at gode maler gjøres tilgjengelig. Vi ser det som
hensiktsmessig å skille rapporteringspunkter uten strategisk betydning for
virksomheten ut i egne vedlegg.

Virksomhetens leder er ansvarlig for rapport og regnskap. Hvor signaturen
settes er derfor av underordnet betydning.

Forslaget om en allmenn, obligatorisk mal for presentasjon av årsregnskap er
hensiktsmessig, og som nevnt tidligere, bør det være så fleksibelt at det kan
tilpasses virksomhetens karakter.
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