
Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Vår dato: 22. mars 2013
Vår ref.: NVE 201301102-2 aø/evr
Arkiv: 000 Saksbehandler:
Deres dato: Eva Raaberg

Deres ref.:

Horing - Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter -
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Vi viser til høringsnotat av 19. desember 2012 vedrørende forslag om nye krav til årsrapport og
årsregnskap for statlige virksomheter. Vedlagt følger Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE)
kommentarer til høringsnotatet.

Er det ønskelig å etablere overordnede krav til innhold, struktur ogpublisering avårsrapporter fra

statlige virksomheter?

NVE vurderer det slik at det er en fordel om det etableres overordnede krav til innhold, struktur og
publisering av årsrapporter for statlige virksomheter, slik at statlige virksomheter har en viss felles

standard. Det vil blant annet forenkle arbeidet med årsrapporter hos virksomhetene og det vil kunne gi
muligheter for sammenlikning på tvers av virksomheter.

Bør det være krav om åpublisere tildelingsbrev, årsrapporter og årsregnskapforstatlige
virksomheter?

NVE er av den oppfatning at tildelingsbrev, årsrapporter og årsregnskap for statlige virksomheter bør
offentliggjøres på virksomhetens og departementets nettside.

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

årsrapporten?

NVE støtter forslaget om at informasjon som skal unntas offentlighet bør tas inn i vedlegg til
årsrapporten. Det letter arbeidet i forhold til offentliggjøring av årsrapporten.

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

Fristen for årsrapport med årsregnskap bør være 1. mars.
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Side 2

Hvilken hjelp og veiledning har din virksomhet behovfor somfølge av de nye kravene til årsrapport
og årsregnskap?

NVE vurderer det slik at virksomheten har god kompetanse på områdene, men at det kan bli behov for
avklaringer i enkelte saker når nye krav til årsrapport og oppstilling i årsregnskap for statlige
virksomheter trer i kraft. Direktorat for økonomistyring (DFØ) bør arrangere kurs i forbindelse med at
de nye kravene til årsrapport for statlige virksomheter trer i kraft, slik at virksomhetene får korrekt og
likt oppsett og dermed blir lettere sammenliknbare.

Bør detfastsettes en maksimumsgrensefor antall siderfor årsrapport (eksklusive vedlegg)?

NVE er av den oppfatning at det ikke bør fastsettes en maksimumsgrense for årsrapportene. Det bør
være opp til den enkelte virksomhet å fastsette dette ut fra rapporteringsbehov

Vilforslaget til struktur på årsrapportene gi et mer strategisk styringsgrunnlagfor departementet?

NVE legger til grunn at forslaget til struktur på årsrapportene gir departementet et mer strategisk
styringsgrunnlag ved at virksomhetene blir sammenliknbare. Det kan dermed også bli enklere å styre
strategisk innenfor departementets sektorer/områder.

Bør det være anledning til å gjøre unntakfra kravet til inndeling av årsrapporten ipunktene I til Vfor
virksomheter som allerede har etablerte og godt innarbeidede årsrapporter?

NVE er av den oppfatning at det bør være en standardisert form for alle årsrapporter. Det kan ellers
medføre at virksomhetene gjør individuelle tilpasninger. Da forsvinner også sammenlikningsgrunnlaget
og de gevinstene dette vil gi.

Er det naturlig at virksomhetsleders signatur knyttes direkte tilpunkt I Leders beretning, eller bør
signaturenførst plasseres etterpunktene I-V?

NVE mener at virksomhetsleders signatur bør knyttes direkte til punkt I Leders beretning.

Dagens regelverkforutsetter at årsrapporten skal være i henhold til krav i tildelingsbrevet. I
høringsutkastet åpnes detfor at virksomheten i tillegg kan ta oppforhold som ikke er nevnt i
tildelingsbrevet, men som vurderes som viktige. Er dette en hensiktsmessig utvidelse av innholdet i
årsrapporten?

NVE mener dette er en hensiktsmessig utvidelse av årsrapporten. Det er slik det fungerer i dag. Vi er av
den oppfatning at årsrapporten er et naturlig sted å rapportere på forhold som vurderes som viktige for
virksomheten, og som overordnet departement og andre bør informeres om.

I dag inneholder tildelingsbrev ofte oppdrag og rapporteringspunkter som ikke er av strategisk
betydningfor virksomheten. I høringsutkastet anbefales det å ta slik rapportering inn i vedlegg.
Formålet med dette er å opprettholde det strategiske nivået på rapportering. Er det hensiktsmessig å
skille mellom strategisk rapportering og annen rapportering?

Det fremkommer ikke helt klart hva som legges i begrepet "annen rapportering". Dersom "annen
rapportering" er forhold som gjelder likestilling, miljø, sykefravær, arbeidsforhold, turnover med videre
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kan det være hensiktsmessig å legge denne type rapportering inn som vedlegg i årsrapporten. Da skilles
dette fra rapportering som gir mer styringsmessig informasjon til overordnet departement.

Gir anbefalingene til innhold under punkt III Årets aktiviteter og resultat en rimelig balanse mellom

behovetfor detaljering og et ønske om begrenset ornfangpå rapporten?

NVE vurderer det slik at anbcfalingene under punkt Ill Årets aktiviteter og resultat vil kunne gi et godt
bilde av virksomhetens resultater og mulighet for å kunne se disse i sammenheng. Virksomheten vil med

bakgrunn i dette kunne gjøre gode vurderinger av virksomhetens resultater.

Er det andreforhold vedrørende styring og kontroll i virksomheten som bør inngå i den årlige
tilstandsrapporteringen i årsrapporten?

Punktene under IV Styring og kontroll i virksomheten, med unntak av siste kulepunkt om likestilling,
arbeidsforhold m.m, passer etter vår vurdering ikke inn i årsrapporten. Disse punktene er mer egnet for
tertial-/halvårsrapportering.

Bør vurderingene avframtidsutsikter også inneholde en konkret vurdering av hvordan

virksomhetens nåværende strategiplan vil blipåvirket, selv om dette er virksomhelens og ikke
departementets plan?

Det kan være nyttig med konkrete vurderinger av hvordan virksomhetens nåværende strategiplan vil bli
påvirket. Dette kan gi overordnet departement indikasjoner på hvordan virksomheten vurderer fremtiden
i sin sektor. Videre kan det bidra til at virksomheten og departementet sammen kan være bedre rustet til
å møte fremtidige utfordringer.

I mange deler av staten er det utarbeidet langlidsplaner eller strategier for egen sektor (eksempelvis

Nasjonal transportplan —NTP). Hva bør væreforholdet mellom punkt V i årsrapporten og slike
langtidsplaner?

Innen enkelte sektorer kan det være hensiktsmessig å utarbeide langlidsplaner eller strategier for egen
virksomhet/sektor. Slike langtidsplaner bør gjenspei les i punkt V i årsrapporten.

Erforslaget til innhold i ledelseskommentarene til årsregnskapet hensiktsmessig?

NVE vurderer innholdet i ledelseskommentarene til årsregnskapet å være hensiktsmessige. De vil kunne
gi et godt bilde av virksomhetens resultater.

Erforslaget til oppstilling av årsregnskapet hensiktsmessig (beviigningsoppstilling og
virksomhelsregnskap)?

Vi vurderer forslaget til oppstilling av årsregnskapet som hensiktsmessig.

Gir oppstillingene relevant informasjon til regnskapsbrukerne (departement og andre målgrupper)?

Dette er utenfor NVEs felt å vurderc.

Er oppstillingene fleksible nok med hensyn til virksomhetens egenart?
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Vi er noe usikre på om oppstillingene er fleksible med hensyn til virksomhetens egenart, siden NVE er
en kompleks virksomhet regnskapsmessig. NVE Anlegg håndteres budsjetteknisk som
forvaltningsbedriftene, men inngår som en del av NVEs totale regnskap. Dette skaper utfordringer i
forhold til virksomhetens egenart og fleksibilitet.

20) Har dere konkreteforslag omforbedringer til
Sammenhengen mellom bevilgningsoppstillingen og virksomhetsregnskapet?
Leservennlighet?
Omfang (bør noe legges til eller tas ut)?
Andre forhold ved oppstillingene?

På det nåværende stadium har vi ingen forslag til forbedringer i forhold til ovennevnte punkter siden ny
oppstilling av årsregnskap for statlige virksomheter ikke er tatt i bruk. Det er først etter at NVE har tatt
dette i bruk at vi kan komme med konkrete forslag til forbedringer.

NVE har ingen ytterligere kommentarer til Konsesjonsavgiftsfondet og veiledningsnotatet om statlige
fond fra Direktorat for økonomistyring.

Med hilsen

Kristin Dahl R fsen Eva Raaberg
seksjonssjef seniorrådgiver
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