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Høringsspørsmål —Helse- og omsorgsdepartementets tilbakemelding

Er det ønskelig å etablere overordnede krav til innhold, struktur og publisering av
årsrapporter fra statlige virksomheter?

Svar:
Ja, det er ønskelig. Standardisering vil gjøre oppfølgingen av underliggende
virksomheter mer enhetlig og det vil gjøre det enklere å følge utviklingen til den
enkelte virksomhet. Innholdselementene under punkt 2.1 og eksempler i
høringsnotatet kan være en god mal. Det må imidlertid tas henyn til at det er stor
ulikhet mellom de ulike virksomhetene.
Det kan vurderes anbefalinger istedet for krav, jf. også pkt. 8.

Bør det være krav om å publisere tildelingsbrev, årsrapporter og årsregnskap for
statlige virksomheter?

Svar:
Helse- og omsorgsdepartementet mener at disse dokumentene bør publiseres på
virksomhetens hjemmeside, slik at de som ønsker det kan finne denne informasjonen.

Er det en hensiktsmessig løsning at informasjon som unntas offentlighet tas inn i
vedlegg til årsrapporten?

Svar:
Ja, dersom det blir et krav om å publisere informasjonen, bør informasjon som bør
unntas offentligheten kunne tas inn i vedlegg. Det kan imidlertid medføre et problem at
rapporteringen blir oppstykket.

Bør frist for oversendelse av årsrapport med årsregnskap være 1. mars eller 15.
mars?

Svar:
Frist bør settes til innen 15. mars. For Helsedirektoratet vil ikke rapportering om
oppnådde resultater ved forvaltning av de ulike tilskuddsordninger foreligge innen
verken 1. mars eller 15. mars. Årsaken er tilskuddsmottakerne ikke rekker å rapportere
om eventuelle oppnådde resultater eller effekter så tidlig på året. Rapporteringen pr 1.
mars vil derfor være begrenset til en ren økonomirapportering med årsaker til
regnskapsavvik. Rapporteringen om resultater vil komme i egen oversendelse.



Hvilkenhjelpogveiledninghar dinvirksomhetbehovfor somfølgeavde nye
kravenetil årsrapportog årsregnskap?

Svar:
Børbesvaresavunderliggendevirksomheter.Sevedlagtesvar.

Børdet fastsettesen maksimumsgrenseforantallsiderforårsrapport(eksklusive
vedlegg)?

Svar:
Nei,kravenebør være at årsrapportener så detaljertsomnødvendig.

Vilforslagettil strukturpå årsrapportenegi et mer strategiskstyringsgrunnlagfor
departementet?

Svar:
Ja, resultatstyringer grunnlagetfor styringsdialogen.Vedå strukturereårsrapportene
på dennemåtenvildetværeenklereå følgevirksomhetenefraår tilår.

Børdet væreanledningtilå gjøreunntakfrakravettil inndelingavårsrapporteni
punkteneI tilVforvirksomhetersomalleredehar etablerteoggodt innarbeidede
årsrapporter?

Svar:
Nei,det bør ikkegjøresunntakfrakravettil inndeling.

Er det naturligatvirksomhetslederssignaturknyttesdirektetilpunktI Leders
beretning,ellerbør signaturenførstplasseresetter punkteneI-V?

Svar:
Lederssignaturbør plasseresetter punkteneI —V.

Dagensregelverkforutsetterat årsrapportenskalværei henholdtilkravi
tildelingsbrevet.I høringsutkastetåpnesdet forat virksomheteni tilleggkan ta opp
forholdsomikkeer nevnti tildelingsbrevet,men somvurderessomviktige.Er detteen
hensiktsmessigutvidelseavinnholdeti årsrapporten?



Svar:
Detbør åpnesforannenrelevantinformasjonavbetydningfordepartementetsstyring,i
tilleggtil føringergitt i tildelingsbrevet.Virksomhetenbør imidlertidleggetilgrunnen
relativtstrengfortolkningavviktighetogvesentlighet.En slikmulighetskalikkevære
en åpningforå ta oppmindreforholdgjennomå omtalede i årsrapporten.

I daginneholdertildelingsbrevofteoppdragograpporteringspunktersomikkeer
avstrategiskbetydningforvirksomheten.I høringsutkastetanbefalesdet å ta slik
rapporteringinni vedlegg.Formåletmed dette er å opprettholdedet strategiskenivået
på rapporteringen.Er dethensiktsmessigå skillemellomstrategiskrapporteringog
annenrapportering?

Svar:
For storevirksomhetermedet megetbredt ansvarsområdevildet i praksisværenesten
umuligå skillemellomstrategiskstyringog rapporteringog annenstyringog
rapportering.Vurderingavdette skilletviloftevarieremellomdepartementog
underliggendevirksomhet,og mellomde ulikefag-ogpolitikkenheteri
organisasjonene.

Utformingavtildelingsbrevfor storevirksomheter,eksemplifisertmed
Helsedirektoratet,skjeretter flereinterneprioriteringsrunderi departementet,dialog
medvirksomheten,samtpolitiskgjennomgang,førendeligoversendelse.Dette
medførerat alleoppdragsomomtalesi selvetildelingsbreveter å anse somstrategiske,
sett fradepartementetsståsted.Imidlertider det etablertet egetvedleggfor
Helsedirektoratetsomlisteroppallefasteoppgavertilvirksomheten.Vioppleverat
fagmiljøeneønskerå definereen mindrejusteringellerføringknyttettilet fastoppdrag
somet strategiskstyringssignal,og somderforbør inntasi selvetildelingsbrevet.Det
er samtidiguhensiktsmessigdersommanhvert år måkorrigerevedleggetforfaste
oppgaverformindrejusteringer.

Ovennevntemomenterer i seg selvikketilhinder forat mangjennomtildelingsbrevog
årsrapportforsøkerå blitydeligerepå et skillemellomstrategiskeoppdragogikke
strategiskeoppdrag.Mendet er etter vårt skjønni praksisumuligå etablereet slikt
strategiskskillemellomoppdragi tildelingsbrevettilvirksomhetermedet stort
ansvarsområde.Vedleggmedbeskrivelseavfasteoppdragog oppgaverkanfangeopp
ikke-strategiskeoppgaver.

Giranbefalingenetil innholdunderpunktIIIÅrets aktiviteterogresultaten rimelig
balansemellombehovetfordetaljeringog et ønskeombegrensetomfangpå rapporten?

Svar:
Ja, imidlertidvildette avhengeavhvormyesomskrivesunderpunktet.



Er det andreforholdvedrørendestyringogkontrolli virksomhetensombør inngåi
denårligetilstandsrapporteringeni årsrapporten?

Svar:
Visavneren omtaleavdetforholdnår en underliggendevirksomhetogsåer
virksomhetsstyreravandrevirksomheter.Dennestyringsteknikkenbrukesi noen
grad.

Vileggertilgrunnat allevirksomheterogvirksomheterskalfølgedennyemalentil
årsrapportogårsregnskap.På den annensidebørvirksomhetensomdriver
virksomhetsstyringavandrevirksomheter,ogsåpåleggeså rapportereomsinstyring
ogkontrollavandrevirksomheter.Dettevilvære i tråd medat statsrådensansvarikke
avgrensesaven slikdelegeringavetatsstyringen.

Børvurderingeneavframtidsutsikterogsåinneholdeen konkretvurderingav
hvordanvirksomhetensnåværendestrategiplanvilblipåvirket,selvomdetteer
virksomhetensog ikkedepartementetsplan?

Svar:
Ja.

I mangedeleravstatener det utarbeidetlangtidsplanerellerstrategierforegen
sektor (eksempelvisNasjonaltransportplan—NTP).Hvabørværeforholdetmellom
punktVi årsrapportenog slikelangtidsplaner?

Svar:
Deter ikke,ogbørhellerikkeværenoefastforholdmellomlangtidsplanerogpunktVi
årsrapporten.Langtidsplanerellerstrategierforegensektorutformesav
departementet,og ikkeavvirksomheten,selvomvirksomhetenofteer en tungfaglig
premissleverandør.Gjennomårsrapportenvilvirksomhetenrapportereomoppfølging
avvirksomhetensoppdragknyttettilgjennomføringavlangtidsplanerellerstrategifor
egen sektor.

Storevirksomheterfremmerogsåselvstendigesatsningsforslagi budsjettprosessen
innenforde sektorerhvorvirksomhetenhar en rolle.Videremå det ogsåtrekkesfrem
at enkeltevirksomheterårligleggerfremegne dokumenter,og statistikk,somviser
utviklingstrekkpåviktigesektorer-ogfagområder.



Er forslagettil innholdi ledelseskornmentarenetilårsregnskapethensiktsmessig?

Svar:
Ja.

Er forslagettiloppstillingavårsregnskapethensiktsmessig(bevilgningsoppstilling
ogvirksomhetsregnskap)?

Svar:
Ja.

Giroppstillingenerelevantinformasjontilregnskapsbrukerne(departementog
andremålgrupper)?

Svar:
Ja.

Er oppstillingenefleksiblenokmedhensyntilvirksomhetensegenart?

Svar:
Ja.

Hardere konkreteforslagomforbedringertil
Sammenhengenmellombevilgningsoppstillingenogvirksomhetsregnskapet?
Leservennlighet?
Omfang(børnoe leggestilellertas ut)?
Andreforholdvedoppstillingene?

Svar:
Det syneså være noe overlappoggjentakelsei forslagenetilhvasomkan inngåi
årsrapportensdel I Ledersberetningog del IIIÅretsaktiviteterogresultater.
Eksempelvisat ressursbrukmot samlederesultaterer tatt medbeggesteder.


