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Høring om forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige
virksomheter —Høringssvar fra Senter for IKT i utdanningen

1.1 Forslag til nye krav; høringsspørsmål 1)-4)

Er det ønskeligå etablere overordnede krav til innhold,struktur og
publiseringav årsrapporter fra statlige virksomheter?

Ja,fordi det vilforenkle og standardisere arbeidet med utarbeiding av
årsrapportene og gi bedre grunnlag for sammenlikninger over år, både internt i
virksomhet og på tvers av statlige virksomheter.

Børdet være krav til å publisere tildelingsbrev,årsrapporter og årsregnskap
for statligevirksomheter?

Ja, åpenhet og innsyn iforvaltningen er et gode.

3.) Er det en hensiktsmessigløsning at informasjonsom unntas offentlighettas
inn i vedleggtil årsrapporten?

Ja, det er hensiktsmessig å ha dette som vedlegg.

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

1. mars som nå, da det er behov for å hafullt fokus på økonomi for inneværende
år og budsjettfristen som er 15. mars.

1.3 Administrative og økonomiske konsekvenser; høringsspørsmål 5)

5) Hvilkenhjelp ogveiledninghar din virksomhet behov for som følgeav de nye
kravene til årsrapport ogårsregnskap?

Tilbud om kompetanseutvikling på området, utvikling og presentasjon av
regnskap- og rapportering, både hos DFØog hos virksomhet. DFØbør
utarbeide rapportoppsett tilpasset de enkelte virksomheter, som gjør det enkelt
å ta ut tallene til de rapporter som skal følge årsmeldingen.
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2.1.1 Nærmereom innhold i årsrapporter;høringsspørsmål 6)-8)

6) Børdet fastsettes en maksimumsgrensefor antall sider for årsrapport
(eksklusivevedlegg)?

Ja, det børfastsettes en maksimumsgrense.

2.2 PunktILedersberetning; høringsspørsmål 9)

Er det naturlig at virksomhetsleders signatur knyttes direkte til punkt I
Ledersberetning, eller bør signaturen først plasseres etter punktene I-V?

Ja, underskrift bør knyttes direkte til punkt I Leders beretning.

	

2.3 PunktIIIÅrets aktiviteter og resultater;høringsspørsmål 10)-12)

Dagensregelverk forutsetter at årsrapporten skal være i henhold til krav i
tildelingsbrevet. Ihøringsutkastet åpnes det for at virksomheten i tilleggkan
ta opp forholdsom ikke er nevnt i tildelingsbrevet,men som vurderes som
viktige. Er dette en hensiktsmessig utvidelse av innholdet i årsrapporten?

Ja, virksomheter kan ha vesentlige forhold selv åfremheve, for eksempel
juridiske og økonomiske bindinger for flere år fremover.

Idag inneholder tildelingsbrevofte oppdrag og rapporteringspunkter som
ikkeer av strategisk betydning for virksomheten. Ihøringsutkastet anbefales
det å ta slik rapportering inn i vedlegg. Formålet med dette er å opprettholde
det strategiske nivået på rapportering ogannen rapportering.

Ja, det er hensiktsmessig å skille mellom strategisk og rapportering og annen
rapportering, og at annen rapportering tas inn i vedlegg.

Giranbefalingentil innhold under punkt IIIÅrets aktiviteter og resultat en
rimeligbalanse mellombehovet for detaljering og et ønske om begrenset
omfangpå rapporten?

Ja.

2.5 PunktIVStyringog kontroll;høringsspørsmål 13)

Er det andre forholdvedrørende styring ogkontroll i virksomheten som bør
inngå i den årligetilstandsrapporteringen i årsrapporten?

Senter for IKT i utdanningen har ikke innspill til dette punktet.

2.6 PunktVVurderingav framtidsutsikter;høringsspørsmål 14-15)
Børvurderingene av framtidsutsikter også inneholde en konkret vurdering av
hvordan virksomhetens nåværende strategiplan vilbli påvirket, selv om dette
er virksomhetens og ikke departementets plan?
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Ja, det kan være hensiktsmessig å ha en slik vurdering da strategiplan bygger på
hovedmål og innsatsområder i tildelingsbrevet.

I mange deler av staten er det utarbeidet langtidsplaner eller strategier for
egen sektor (eksempelvisNasjonalTransportplan - NTP).Hvabør være
forholdet mellompunkt Vi årsrapporten ogslikelangtidsplaner?

Senter for IKT i utdanningen har ingen innspill til dette punktet.

2.7 PunktVI Årsregnskap;høringsspørsmål 16-20)

Er forslagtil innhold i ledelseskommentarene til årsregnskapet
hensiktsmessig?

Ja.

Er forslagettil oppstillingav årsregnskapet hensiktsmessig
(bevilgningsoppstillingogvirksomhetsregnskap)?

Oppsettet er hensiktsmessig, men når det er mange kap og post som skal
rapporteres, vil det bli mange sider med tabeller.

Giroppstillingenrelevant informasjontil regnskapsbrukerne (departement
ogandre målgrupper)?

Ja.

Er oppstillingenefleksiblenok med hensyn til virksomhetens egenart?

Ja.

Vennlighilsen

PhilippaKristiansen
kontorsjef
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