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HØRING - FORSLAG OM NYE KRAV TIL ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP
FOR STATLIGE VIRKSOMHETER

Statens Legemiddelverk viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 09.01.2013
der dere ber om høringsuttalelser vedrørende forslag til nye krav til årsrapport og årsregnskap
for statlige virksomheter.

Høringsnotatet har listet opp 20 spørsmål som er ønsket besvart.

Ja, det er ønskelig å etablere overordnede krav til innhold, struktur og publisering av
årsrapporter fra statlige virksomheter.
Ja, det bør være krav om å publisere tildelingsbrev, årsrapport og årsregnskap for
statlige virksomheter, som en hovedregel.
Ja, det er en hensiktsmessig løsning at informasjon som unntas offentlighet tas inn i
vedlegg til årsrapporten.
For oss er det ingen vesentlig forskjell om fristen for oversendelse av årsrapport med
årsregnskap er 1.mars eller 15.mars.
Vi vil trenge liten eller ingen hjelp som følge av de nye kravene til årsrapport og
årsregnskap. Vi har i dag et tett og godt samarbeid med DFØ i Stavanger om det
skulle dukke opp noen behov for veiledning og/eller hjelp.
Nei det bør ikke fastsettes en maksimumsgrense for antall sider for årsrapport da
virksomhetene er svært ulike i størrelse og kompleksitet og ikke minst med tanke på
antall mål det skal rapporteres på. Det er nok likevel lurt å be alle om å rapportere kort
og konsist.
Ja det kan være at forslaget til struktur på årsrapporten vil gi et mer strategisk
styringsgrunnlag for departementene. Vi tenker da spesielt på rapportering på
samarbeid på tvers av virksomheter. Punktet som gjelder framtidsutsikter er nytt og vil
også kunne gi bedre strategisk styring over år.
Nei, det bør ikke være anledning til å gjøre unntak fra kravet til inndeling i
årsrapporten i punktene I til V.
Det er ikke vesentlig hvor virksomhetens leder signerer.
Ja, det er hensiktsmessig å utvide årsrapporten til også å kunne omfatte områder som
anses som viktige å rapportere om, men som ikke er nevnt spesifikt i tildelingsbrevet.
Det kan være vanskelig å skille mellom strategiske områder og andre områder og
dermed blir dette punktet fort ullent. Dersom man velger å ta et tema inn i
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tildelingsbrevet bør det også være en klar del av årsrapporten. I noen tilfeller er de
ikke-strategiske områdene meget viktig å rapportere om for et forvaltningsorgan.
Ja vi tror at anbefalingene til innhold under punkt III Årets aktiviteter og resultat gir en
rimelig balanse mellom behovet for detaljering og et ønske om begrenset omfang på
rapporten.
Ja, punktet «Bemanning, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten» bør
løftes opp til et obligatorisk punkt. I forslaget står det som et eksempel under pkt. IV.
Ja, vurderingen av framtidsutsikter bør også inneholde en konkret vurdering av
hvordan virksomhetens nåværende strategiplan vil bli påvirket.
Forholdet mellom punkt V og langsiktige planer kan være en underveisvurdering i
årsrapporten med sjekkpunkt for mulige vridninger av den langsiktige planen.
Ja, forslaget til innhold i ledelseskommentarene til årsregnskapet er hensiktsmessig.
Ja, forslaget til oppstilling av årsregnskapet er hensiktsmessig.
Ja, vi antar at oppstillingen gir relevant informasjon til regnskapsbrukerne
Ja, vi tror oppstillingen er fleksibel nok med hensyn til virksomhetens art

20)Nei, vi har ingen konkrete forslag til forbedringer når det gjelder
bevilgningsoppstilling og virksomhetsregnskapet.
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