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Svar på høring Forslag til regulering av innholdet i mellomværende med
statskassen og for regnskapsmessig håndtering av refusjoner mellom statlige
virksomheter

Viser til brev av 23.11.17 jnr 17/3429, vedrørende høring om forslag til regulering av innholdet i
mellomværende med statskassen og fot regnskapsmessig håndtering av refusjoner mellom statlige
virksomheter. Statens pensjonskasse har vurdert de ulike spørsmålene og har følgende innspill.

På generelt grunnlag er SPK enige om at det bør være en felles standard for hva som er tegulert inn i
mellomværende, slik at man får en ensartet praksis for regnskapsforing. Det bør likevel være rom for

unntak, da enkelte virksomheter har særskilte behov.

Problemstilling 1 —Forskuddsinnbetalinger
Bør mottatte forskuddsinnbetalinger rapporteres som en del av mellomværende med
statskassen, (jf. pkt. 2.1 i DFØs notat)?

Hørings spørsmål
1) Er dethensiktsmesstgatmottatteforrkuddsinnbetalingerkanforessomdelavmellommerendetmedstatskassen(utsatt
inntektsfoting),ogat adgangenbegrensestil mottattefirskuddsmidlerfra kilderutenfirstatiforvaltningen?

Statens pensjonskasse har ikke forskuddsbetalinger av denne typen, men ser behovet for å kunne utsette
å inntektsfore midlene når et prosjekt er av <dangvarigkarakter» og går over et årsskifte. At losningen
begrenses til kun mottatte forskuddsmidler fra kilder utenfor statsforvaltningen, ser ikke SPK noen
problemer med.

2)BegrensningenfirslagetbetyreksempelvisatfirskuddsbetalingerfraNorgesForskningsråd(NFR) skal inntektsfrres
vedmottak.Bordetvurderesunntakogsåfor midlermottattfraNFR?

SPK har ingen kommentarer til dette spørsmålet.

Erfireslått båndteringfirvirksombeteruteninntektskapitte/bensiktsmessig?

SPK har ingen kommentarer til dette sporsmålet.

Er detbensiktsmessigatretningslinjerforbandteringavfirskuddsinnbetalingertasinnsammenmedomtalenav
mellomværendetmedstatskasseni Rundsk7ivR-101?
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SPK mener at det er hensiktsmessig at håndteringen av forskuddsinnbetalinger fra eksterne bør omtales i
rundskrivet R-101, men retningslinjene bør også være ytterligere presisert i tilhørende
veiledningsmateriell.

Har horingsinstanseneandrekommentarertilproblemstillingenrundtforskuddsinnbetalingerogbehovetfor icieligere
regnskapsmessigeretningslinjer?

SPK har ikke ytterligere kommentarer til denne problemstillingen.

Problemstilling 2 —Pensjonspremie til SPK
Bør det utformes mer ensartede retningslinjer for budsjettering og rapportering av
pensjonspremie for bruttobudsjetterte statlige virksomheter, (jf. pkt. 2.4 i DFØs notat)?

Høringsspørsmål
Er dethensiktsmessigat metodenforforingavpen.,jonspremiegiennomåret,jf rundsktivR-118, ogsågjoresgteldende

for de 17 virksomhetenesomalleredebetaltepen.jonipremietil SPKfor denforenkledepremieordningenbleinnforti 2017?

SPK mener at det er hensiktsmessig med en felles løsning for føring av pensjon i staten. For SPK vil det
bety en justering av kontobruk, og endringen vil gi en budsjettmessig effekt på både driftskapitlet og
pensjonskapidene.

Er detsærskilteforholdrundttilpasningerellerannenovergangiproblematikkfor de 17 virksomhetenesommåivaretas
iforbindelsemedoppdaterteretningslinjer?

Eventuelle tilleggsbevfigninger for å håndtere 7 terminer innenfor samme regnskapsår.

Problemstiffing 3 —Omtale av mellomværendet med statskassen i regelverket
Tydeliggjøring av dagens regelverk vedrørende mellomværende med statskassen, (jf. pkt. 2.2 i
DFØs notat).

Høringsspørsmål:
8)Er dethensiktsmessigat detutarbeidesenoversiktoverhvasomkan inngåi mellomværendetmedstatskassen?

SPK synes det er hensiktsmessig at det utarbeides en oversikt over hva som kan inngå i mellomværende
med statskassen. I dagens regelverk er ikke dette tilstrekkelig tydeliggjort. Vi anbefaler likevel at det må
gis rom for unntak for de virksomheter som har behov for dette.

9) Fremstårforslagettil innholdi oversiktensomdekkendefor hvasomkan inngåi mellomværendetmedstatskassen?
Er detelementeri oversiktensomeruklare,ellersomborutdypesipesielt?
Er detelementersommangleri oversikten,ogsomburdeinngåi enslik oversikt?

SPK mener oversikten dekker relativt bra for en ordinær statsvirksomhet, men ser at SPK har noen
elementer i mellomværende som ikke dekkes av listen. Dette betyr at vi må vurdere om det må søkes om
unntak for disse. Eksempel er udegg av tingslysningsgebyr som kreves inn av lånetaker i ettertid, og
andre typer konti knyttet til låneordningen og NSB-fondet.

2



SPK STATENS
PENSJONSKASSE

10)Er dethensiktsmessigatoversikteninngåri rundskrivR-101Statenskontoplanfor statsbudsjettetog
statsregnskapet?

SPK mener at det vil være hensiktsmessig at denne oversikten inngår i rundskriv R-101.

11)Forslagetkan ber at enkeltevirksomhetermå brukenoeressurseri enovergangsfasepå å tilpassesegdemerdetaljerte
retningslinjenefor innholdeti mellomværendetmedstatskassen.Er detsærskilteurdringer sombøradresseresforkant
avinnføringavtydeligereretningslinjer?

En omlegging bør legges til et årsskifte, og SPK mener at det kan være behov for et overgangsvindu,
dersom det må søkes om unntak.

Problemstilling 4 —Oversikt over unntak som kan inngå i mellomværendet med statskassen
Tydeliggjøring av regelverket vedrørende mellomværendet med statskassen —oversikt over
unntak, (jf. pkt. 2.3.1 i DFØs notat).

Høringsspørsmål:
Er dethensiktsmessigat detutarbeidesenoversiktoverkjenteunntaksomkan inngåi mellomværendetmed

statskassen?

Dersom det lages en liste over hva som kan inngå i mellomværendet, så er det hensiktsmessig at det også
utarbeides en oversikt over godkjente unntak.

Er dethensiktsmessigatslik oversiktinngårsomdelavrundskrivR-/0/ Statenskontoplanfor statsbudjettetog
statsregnskapet?

SPK ser det hensiktsmessig at en slik oversikt kan legges til som et vedlegg til R-101.

Er unntakenesomgårfrem av vedlegg2 gyldigeogaktuelle?
- Departementenebesgjennomgåoversiktenoverunntakfor sineunderliggendevirksomheteroggisupplerendeinnipilltil
beskrivelse,hjemlerogreferanser.

SPKs unntak er fremdeles aktuelt og vil være det i fremtiden også. Vi vil vurdere om det er nødvendig å
søke ytterligere unntak knyttet til vårt mellomværende med statskassa.

15)Fremstårlistenmedunntaki vedlegg2somfullstendig?
- Departementenebeskompletterelistenmedeventuelleandreordningerpå sitt områdesombørinngåi ensamletoversikt
overunntak.

SPK kommer tilbake til dette snarest. Forskuttering av tinglysningsgebyr knyttet til låneordningen er
mest aktuell.
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Problemsfilling 5 —Refusjoner ved deling av utgifter
Vurdere behov for definisjon av refusjoner ved deling av utgifter mellom statlige virksomheter, (
jf. pkt. 3.1 i DFØs notat).

Høringsspørsmål:
Er detbehovfor retningslinjeromhvordanrefu.jonerveddelingavutgiftermellomstatli<gevirksomheterskal

håndteres?

SPK mener at det kan være nyttig å definere hva man legger i begrepet refusjon kontra inntekter, og at
man kommer med retningslinjer for hvordan utgiftsdeling mellom statlige virksomheter skal håndteres.

For SPKs del vil dette på nytt løfte problemstillingen om hvorvidt det er riktig å føre våre premie-
inntekter som refusjoner. Etter vårt syn er dette åpenbart en inntekt, som burde vært ført på 3-serien, og
ikke som en refusjon for pensjonskostnadene på 54-serien. Vi mener det er uheldig at kapittelstrukturen
skal skape presedens for fremstillingen i virksomhetsregnskapet.

Er utkastettilpresisering/ veiledendeteksthensiktsmessigogtilstrekkebgklargjorende?

Ja, SPK mener det.

Anbefalingendekkerikke refusjonermellomstatligevirksomheterogikke-statligevirksomheter.Er detbehovfor
triderearbeidogsåmeddenneproblemstillingen?

SPK mener at det vil være nyttig at presiseringene omfatter også denne typen refusjoner.

Lars Ivar ars n
Økonomisjef
Statens pensjonskasse

Kari Anne Adolfsen Lohne
avdelingsleder
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