
Til Miljøverndepartementet v/Martin Høsøien

Fra Kartverket

SVAR PÅ HØRINGSNOTAT – ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR STATLIGE VIRKSOMHETER

Kartverket har gjennomgått høringsnotatet ”årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter” fra

Finansdepartementet og støtter forslaget. Kartverket har følgende kommentarer på de enkelte

høringsspørsmålene.

1) Kartverket ønsker at det etableres overordnede krav til innhold, struktur og publisering av

årsrapporten for statlige virksomheter. Vi anser det som særdeles viktig at retningslinjer for

øvrig rapportering, eksempelvis tertialrapportering også revideres og tilpasses nye krav.

Tertialrapportering internt i Kartverket og eksternt mot MD bør skje på samme mal som

endelig årsrapport og årsregnskap.

2) Det bør være krav om publisering av tildelingsbrev, årsrapport og årsregnskap for statlige

virksomheter.

3) Vi anser det som hensiktsmessig at informasjon som unntas offentlighet tas inn i vedlegg til

årsrapporten.

4) Frist for oversendelse av årsregnskap bør være 1. mars.

5) Som følge av de nye kravene er det behov for en veiledning som:

a. Knytter kontoplan mot regnskapsoppstilinger

b. Definerer hvordan man skal måle ressursutnyttelse og andre ikke økonomiske

forhold.

6) Det bør fastsettes en maksimumsgrense for antall sider i rapporten. Det bør også være krav

til layout og skriftstørrelse.

7) Det er nytt med krav om rapportering av styring og kontroll, samt fremtidsutsikter. MD må

svare på om dette gir bedre strategisk styringsgrunnlag.

8) Det bør ikke gis unntak for hvordan rapporten skal utformes.

9) Virksomhetsleder bør signere under punkt I.

10) Det er hensiktsmessig at det tas opp forhold som ikke er nevnt i tildelingsbrevet. Det skjer

mye etter tildelingsbrev er skrevet til årsrapporten skrives. På denne måten får man med

viktige saker som er skjedd i løpet av året. Kartverket er ikke en ”typisk” MD virksomhet, det

er ikke alltid enkelt å rapportere etter tildelingsbrevet.

11) Hvis man med strategisk rapportering mener overordnet nivå, er vi enige om at det er

hensiktsmessig og holde seg til strategisk nivå.

12) Tildelingsbrev kan oppleves detaljert. Dette kan gi en lengre rapport enn ønskelig å svare på

alle krav i tildelingsbrevet.

13) Kartverket har ikke flere forhold som bør inngå i den årlige tilstandsrapporteringen i

årsrapporten enn det som er foreslått.

14) Vi savner en definisjon av langsiktig. Framtidsutsikter bør være med i rapporten.

15) Spørsmål 15 er noe utydelig, Kartverket har ingen langtidsplaner av nevnte eksempler.

16) Forslag til ledelseskommentarer er hensiktsmessige.

17) Forslag til oppstilling av årsregnskap er hensiktsmessig.

18) Oppstillingene gir relevant informasjon.



19) Oppstillingene er fleksible nok, men det må ikke settes krav til å følge SRS ene.

20) Forslag til forbedringer

a. Sammenheng mellom bevillingsoppstilling og virksomhetsregnskapet er i orden.

b. Viktig med ensartet layout og stor nok skrift.

c. Ingen kommentarer til omfang.

d. Ingen andre forhold


