
OMBUDET

Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet

Deres ref. Vår ref. Dato:

Sak nr: 13/142-2 21.03.2013
Saksbehandler: Gry Nergård

Dir.tlf: 99 00 50 80

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

Jeg viser til brev at 18. januar 2013.

Jeg anser det i utgangspunktet som positivt at det etableres overordnede krav til
innhold, struktur og publisering av årsrapporter fra statlige virksomheter. Spesielt fordi
det kan gi et bedre sammenligningsgrunnlag over år og på tvers av statlige
virksomheter. Dette under forutsetning av at det er interessante og hensiktsmessige
innholdsmessige krav som vil stilles til årsrapportene.
Det er naturlig at det stilles krav om publisering av tildelingsbrev, årsrapporter og
årsregnskap.
Det synes hensiktsmessig at informasjon som eventuelt skal unntas offentlighet tas
inn som vedlegg til årsrapporten.
Sett i sammenheng med utarbeidelsen av årsregnskapet, er det ønskelig med en frist
på 15. mars.
I tillegg til veiledningsnotat fra DFØ, bør vi ha mulighet for direkte kontakt med vårt
DFØ-kontor for spesiell veiledning tilpasset vår virksomhet, spesielt første året. Det
kan også være nødvendig med utvidet tilgang til plan- og administrasjonsavdelingen i
vår fagdepartement.
Ettersom kravene vil gjelde alle statlige virksomheter, er det kanskje vanskelig og
uhensiktsmessig å sette absolutte krav til både minimums- og maksimumslengde.
Dersom det gis gode føringer på hva som bør rapporteres og hvordan, er jo innholdet
viktigst og ikke lengden.
Ingen kommentar.
Unntak fra malen til årsrapport bør finnes, men utøves med forsiktighet dersom de
nye retningslinjene skal ha en funksjon. Dersom noen har godt innarbeidede
årsrapporter, vil jeg anta at disse er sett hen til i arbeidet med å utvikle felles
standarder for årsrapportering.
Jeg mener det er naturlig å knytte signatur direkte til punkt I Leders beretning.
Det bør absolutt være mulig å ta opp forhold som ikke direkte er berørt i
tildelingsbrevet. Tildelingsbrevet er ofte mer generelt formulert enn virksomhetens
egne planverktøys, og det vil også nødvendigvis kunne tilkomme viktige oppgaver
underveis i et år som ikke var forutsett i tildelingsbrevet. For å gi et riktig og viktig
bilde av virksomhetens arbeid, er det en forutsetning for en god rapportering at
virksomheten også rapporterer på dette.
Oppdrag og rapporteringspunkter i tildelingsbrevet av mer formell og teknisk karakter
kan gjerne tas inn i vedlegg, eller i alle fall adskilles fra rapportering på de strategiske
punktene.
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12)1 utgangspunktet ser det ut til at anbefalingene gir en god balanse. Det er litt
vanskelig å si med sikkerhet ettersom vi ikke har gjennomført øvelsen i praksis. Det
har vært mye snakk om effektmåling, og hvordan man skal kunne måle effekt på en
god måte. Det er positivt at det her legges opp til redegjørelse, analyse og vurdering
av effekt, snarere enn mer tekniske beregninger av effekt. De ulike statlige
virksomheter har så mange ulike oppgaver, formål og arbeidsmetoder, og det ville
vært svært vanskelig og uhensiktsmessig å sette opp maler for effektmåling. Samtidig
er det veldig viktig at hver virksomhet gjør vurderinger av effekten av eget arbeid, og
rapporterer på det. Det bør derfor ikke være regnskapsdata eller nøkkeltall som står i
fokus, men nettopp en bredere analyse.
Jeg kan ikke umiddelbart se at det er andre forhold som burde inngå i den årlige
tilstandsrapporteringen.
Jeg mener dette er et viktig moment i rapporteringen, som gir viktige signaler til
styringsdialogen med departementet. En vurdering av framtidsutsikter er jo et viktig
underlag for å vite hvilke utfordringer virksomheten står overfor på kort og lang sikt,
og vil ligge til grunn for prioriteringer og fordeling av ressurser.

15)1 rapporteringen under punkt V bør det ses hen til og gjøres vurderinger av også slike
langtidsplaner og strategier. Hvilke deler av mer langsiktige planer er implementert
foregående år, hvordan påvirker det andre deler av virksomhetens arbeid, og hvordan
prioriteres det for kommende år.

16)1 utgangspunktet synes forslaget hensiktsmessig. Det bør være fleksibilitet og
mulighet for vurdering av detaljeringsnivået på kommentarene
For oss som liten virksomhet med relativt enkelt regnskap, ville nødvendig
informasjon kunnet komme frem på langt mindre og enklere måte enn det som legges
opp til i høringsnotatet.
Oppstillingen gir nok relevant informasjon, men i vårt tilfelle kan det være en fare for
at våre enkle regnskapstall blir vanskeligere tilgjengelig med en såpass omfattende
oppstilling.

19)Virksomhetsregnskap bør kunne stilles opp i henhold til virksomhetens egenart, slik
at det følger standard kontoplan.

20) Jeg har ingen konkrete forslag til forbedringer. Men jeg forutsetter at
bevilgningsregnskapet og virksomhetsregnskapet med balanse, samt noter til disse,
skal kunne hentes direkte fra Agresso.

Med vennlig hilsen
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