
KUNST I OFFENTLIGE ROM / PUBLIC ART NORWAY

Kulturdepartementet
Pb 8030 Dep
0030 OSLO

Steinar Larsen

Deres ref:2013/13-1 Vår ref: Dato:
13/00014-2 / KR 12.03.2013

Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige
virksomheter - høring

Det vises til deres e-post av 28. januar vedlagt brev fra Finansdepartementet med høringsnotat.

Nedenfor følger våre svar på de konkrete høringsspørsmålene.

Det kan være vanskelig for KORO å besvare dette fordi vi ikke har oversikt over andre
virksomheter, men av hensyn til videre oppfølging av etatenes årsrapporter samt
offentligheten kan det syntes hensiktsmessig at det etableres felles overordnede krav til
innhold, struktur og publisering.
KORO mener det bør være krav til publisering av disse dokumentene. KORO legger
årsrapporten, med unntak av vedlegg unntatt offentlighet, tilgjengelig på vår nettside.
Det kan være hensiktsmessig at informasjon unntatt offentlighet tas inn i vedlegg til
årsrapporten.
Vi vil peke på at forklaringene til statsregnskapet skal sendes departementet allerede 15.
februar. På grunn av at det tar tid å gjøre opp regnskapet, er denne fristen knapp og
foreslås skjøvet til 20. februar. Slik sett vil 7. mars være en hensiktsmessig dato for
årsrapport. Budsjettsøknaden sendes i dag 1. mars, men foreslås forskjøvet til 20. mars.
Det er viktig for KORO at frist for disse dokumentene ikke kolliderer.
Hjelp og veiledning/ kurs samt en matrise for oppsett av årsrapport og årsregnskap er
nødvendig. Første rapportering kommer til å kreve ekstra mye tid. DFØ må ha et
støtteapparat hvor man kan henvende seg.
Virksomhetene er svært forskjellige, så dette kan være vanskelig, men departementet
kan gjerne stille slike krav eller krav til kortfattet omtale med evaluering/tilbakemelding
fra departementet.
Det antas at felles struktur kan bidra til et mer strategisk styringsgrunnlag.
Ja, det bør kunne vurderes og gjerne i dialog med virksomheten.
KORO er av den oppfatning at dette bør knyttes til punkt I.

10.Ja, så lenge det begrenses til vesentlige forhold som vurderes som viktig å synliggjøre.
Dette kan gjelde forhold som vært en del av den løpende dialogen med departementet,
selv om dette ikke settes som et absolutt krav.

11.Ja, det vurderes som hensiktsmessig å skille mellom strategisk og annen rapportering.
12.Ja, det vurderes som en rimelig balanse.
13.Ja, det bør være mulig å rapportere på aktuelle tema for virksomheten av betydning for

departementet å kjenne til.
Det kan være hensiktsmessig at departementet gjøres bedre kjent med dette og en kort
redegjørelse bør gis, selv om dette er noe som også kan tas opp i forbindelse med
styringsdialog og budsjettsøknad.
Langtidsplaner bør reflekteres i punkt V.
Det kan kanskje være hensiktsmessig med ledelseskommentarer, men hva som menes
med «vesentlige forhold» er noe vagt. En mer detaljert beskrivelse av hva som ønskes
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besvart kan være hensiktsmessig, slik at man unngår gjentakelser av beskrivelse av
måloppnåelse eller preg av budsjettsøknad.

17. Forslag til oppstilling av årsregnskapet virker omfattende. Krav må stilles til DFØ slik at
tall uttrekk passer inn i modellene for både oppstilling og noter.

18.0ppstillingen er i henhold til ny standard kontoplan som KORO først vil ha klart i 2014.
Om forslaget her gir relevant informasjon om KORO kan vi si lite om. Utfra det vi kan se i
høringsforslaget er informasjonen gjentagende og med så utstrakt bruk av noter ser det
overveldende ut for en liten virksomhet.

19.0m oppstillingen er fleksibel nok kan vi si lite om nå før man er i prosess, men større
bruk av valgfrihet/unntak for enkelte type virksomheter i form av sin egenart burdevære
en mulighet. Det er noe uklart hvordan rapportering på (50 post) firmaer skal foregå.
Fleksibilitet er her et stort behov for at regnskapet skal kunne forstås på riktig måte.

20. Konkrete forslag om forbedringer til pkt. c. omfang, er å gjøre det mer komprimert. Det
burde være teksten i rapporten som står i hovedfokus. Tallrapporteringen som er
presentert synes å overta fokuset og er for omfattende for små virksomheter. Notene får
mye plass og burde kunne «bakes» mer naturlig inn i virksomhetsregnskapet.

Vennlig hilsen
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