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Høringsuttalelse—forslagomnyekravtil årsrapportog årsregnskap

Det vises til deres brev av 17.1.2013 med høringsbrev vedlagt.

Vi ser i utgangspunktet positivt på en standardisering av årsrapport og årsregnskap. Det er
viktig at statlige virksomheter rapporterer mer helhetlig, og en standardisering som skissert
vil nok bidra til både at rapporteringen blir mer sammenlignbar og effektiv.

Vi vurderer det slik at en del av høringsspørsmålene er til departementets vurdering, og svarer
derfor på de spørsmålene som vi ser som relevante for vår virksomhet.

Svar å hørin ss ørsmål:

Spørsmål3.
Ja,vi ser det som en hensiktsmessig løsning at informasjonen som unntas offentlighet tas inn
i vedlegg til årsrapporten.

Spørsmål4.
Vi har per i dag frist for oversendelse av årsrapport 15.februar, en frist som er uproblematisk i
forhold til ferdigstillelse av statistikk og statsregnskapet samt andre eventuelle frister. Det er
ikke ønskelig at arbeidet med årsrapporten blir trukket unødvendig langt ut i tid.

Spørsmål5.
Fylkesnemndene tok i bruk ny standard kontoplan 1.1.2011, ved utskillelsen fra BLD. Denne
har kontinuerlig blitt oppdatert med nødvendige endringer, og regnskapssystemet er
tilrettelagt for uttak av nye rapporter og krav til obligatoriske oppstillinger.

Spørsmål8.
Forslag til krav om inndeling synes for oss logisk og ryddig. Fra vårt ståsted ser vi ingen
grunn til å fravike en slik inndeling.

Spørsmål9.
Vi ser det som naturlig at leders signatur knyttes direkte til punkt 1. Leders beretning.
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Spørsmål 10.
Ja, vi ser det som en hensiktsmessig utvidelse av årsrapporten at virksomheten også kan ta
opp forhold ut over kravene i tildelingsbrevet.

Spørsmål 11.
Det er hensiktsmessig å skille mellom strategisk rapportering og annen rapportering, men vi
er usikre på om det er nødvendig å skille ikke strategisk rapportering ut i eget vedlegg.

Spørsmål 14.
Ja, slike vurderinger bør komme fram.

Spørsmål 16.
Forslaget til ledelseskommentarene til årsregnskapet anses som hensiktsmessig.

Spørsmål 18.
Oppstillingene gir relevant informasjon på et overordnet nivå.

Spørsmål 19.
Det er mulig at oppstillingene ikke er fleksible nok i den grad at de ikke viser/skiller nok på
ulike typer driftskostnader (ulike interne formål), men vi vurderer det slik at det er mulig å
kommentere dette særskilt.

Med vennlig hilsen

Pernille Pettersen Smith
direktør

Marit Jaco sen
rådgiver

Vedlegg: Brev fra BUF-dir IKT-seksjonene av 27.6.2012.
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