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Høring - forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige 
virksomheter 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har følgende merknader vedrørende ovennevnte 
høring om nye krav til årsregnskap for statlige virksomheter. 
 
I høringsnotatet legges det opp til en veldig omfattende oppstilling av 
årsregnskapet.  Fylkesmannsembetene er spesielle i denne sammenhengen da vi 
har tildelinger fra, og rapportering til, 13 ulike oppdragsgivere. 
Fylkesmannen har sin driftstildeling på kap.1510/4510 fra Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). I tillegg har embetet 12 eksterne 
oppdragsgivere som vi i 2012 mottok ca 145 tildelinger fra. Embetet har også 
mange prosjektregnskap som dekkes opp via inntekter. Den samlede 
regnskapsføringen av ovennevnte rapporteres gjennom vår kassarapport til 
statsregnskapet.  
Fylkesmannens årsregnskapsrapport til FAD gjelder kun våre driftsutgifter/-
inntekter på kap.1510/4510. I tillegg har vi egne årlige økonomirapporteringer til 
de Departementene og Direktoratene som har gitt oss midler på fremmedkapitler 
i løpet av året. 
Både FAD og Dep/Dir har faste rapporteringsoppsett som embetene rapporterer i 
henhold til, så det er allerede innført og jobbet mye med standardisering av 
rapportoppsettene for embetene. 
 
Slik det fremgår av høringen skal alle tildelingene, både eget driftskapittel samt 
alle fremmedkapitlene, fremgå i embetets totale virksomhetsregnskap. Et av 
formålene med malen er også å øke kvaliteten på rapporteringen uten å øke 
rapporteringsomfanget. 
Fylkesmannen ser ikke hvordan vi på en enkel og oversiktlig måte i det foreslåtte 
oppsettet på virksomhetsregnskapet, og til dels også på bevilgningsoppstillingen, 
klarer å skille ut vårt driftsregnskap på kap.1510/4510 fra FAD fra alle de øvrige 
eksterne tildelingene. Det foreslåtte årsregnskapsoppsettet vil raskt bare bli en 
totaloversikt over pengestrømmen gjennom embetet, og ikke et sted hvor FAD 
og de eksterne oppdragsgiverne våre på en enkel og oversiktlig måte kan hente 
ut årsregnskapstall for rapportering på sine respektive tildelinger til embetet. 
Det foreslåtte årsregnskapsoppsettet vil av den grunn ikke kunne erstatte de 
økonomirapporteringene vi har i dag. Så dersom den blir vedtatt i dagens form 
vil den mest sannsynlig komme som en stor jobb på toppen av de øvrige 
økonomirapporteringene vi gjør pr i dag. 
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Med hilsen 
 
 
 
Brit Skjelbred  (e.f.) Kristin Fiva Edvardsen 
ass. fylkesmann økonomisjef 
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