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

1 Bakgrunn 

Forsvaret viser til mottatt høring om forslag til regulering av innholdet i mellomværende med 
statskassen og for regnskapsmessig håndtering av refusjoner mellom statlige virksomheter. 
Forsvarsstaben (FST) har vurdert innholdet i høringen. FST vil nedenfor drøfte hvert enkelt kapitel i 
høringen. 

2 Drøfting 

2.1 Problemstilling 1 - Forskuddsbetalinger 

Forsvaret er positiv til forslaget om at forskuddsinnbetalinger kan inngå i mellomværende med 
statskassen. Dette innebærer også at inntekter kan sammenstilles med utgiften. Midler fra Norges 
Forskningsråd (NFR) bør omfattes av ordningen. Det gjøres oppmerksom på at andre 
forskningsinstitusjoner som for eksempel Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) kan utføre tilsvarende 
forskuddsutbetalinger. Slike institusjoner bør også omfattes av ordningen.  

Forsvaret er av den oppfatning at foreslått håndtering av inntektsføring er hensiktsmessig, samt at 
håndtering av forskuddsinnbetalinger omtales i R-101. 

2.2 Problemstilling 2 – Pensjonspremie til SPK 

Forsvaret er underlagt retningslinjer innarbeidet i R-118 og er således ikke omfattet av den foreslåtte 
endringen. Prinsipielt er Forsvaret av den oppfatning at mest mulig ensartede metoder for 
regnskapsføring i staten er ønskelig. Forsvaret ser den foreslåtte endringen som en forenkling og 
forbedring og er derfor positiv til den foreslåtte endringen slik at alle virksomheter følger samme 
regnskapsprinsipp. 

2.3 Problemstilling 3 – Omtale av mellomværende med statskassen i regelverket 

Det er fornuftig å utarbeide en samlet oversikt over alle poster som kan inngå i mellomværende med 
statskassen. Dette vil gjøre at det er enklere med riktig rapportering til statsregnskapet og det gir 
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tydeligere prinsipper for regnskapsføring av mellomværende med statskassen. Oversikten kan med 
fordel innarbeides i R-101. 

2.4 Problemstilling 4 – Oversikt over unntak som kan inngå i mellomværende med statskassen 

Forsvaret har ingen unntak knyttet til poster som kan inngå i mellomværende med statskassen. Det er 
per tiden således ikke en aktuell problemstilling for Forsvaret. Forsvaret mener at det kan være en 
fordel om unntakene er enkelt tilgjengelig og kan derfor med fordel inngå i R-101. Forsvaret er derfor 
positiv til forslaget om en samlet oversikt over unntak over hva som kan inngå i mellomværende med 
statskassen. 

2.5 Problemstilling 5 – Refusjoner ved deling av utgifter 

Forsvaret har flere typer transaksjoner som i dag blir håndtert som inntekt, men som bør vurderes som 
refusjon etter den diskuterte løsningen. Dette gjelder transaksjoner både til andre statlige 
virksomheter, andre nasjoners forsvar og virksomheter utenfor staten.  Eksempler på slike 
transaksjoner er utlegg til drivstoff på øvelser til samarbeidene lands deltagelse i øvelser, bespisning, 
reparasjon av materiell, utlevering av materiell og utføring av tjenester. I forbindelse med etablering av 
Forsvarsmateriell (FMA) vil det oppstå flere transaksjoner som vil komme inn under denne 
problemstillingen. Forsvaret viser også til oppgavene knyttet til operasjon av 
redningshelikoptertjenesten. Dette er en oppgave som ligger i grensen mellom refusjon og salg. Denne 
tjenesten er av Skatteetaten fastslått til å være omsetning og ikke refusjon/utlegg. Det skal således 
beregnes merverdiavgift på denne tjenesten. 

Forsvaret vil på grunn av sakens kompleksitet anbefale ytterligere utredning av problemstillingen før en 
presisering i henhold til forslaget blir innarbeidet. Det vil også være naturlig å behandle 
problemstillingen knyttet til ikke statlige virksomheter. I dette arbeidet bør det også foretas en 
vurdering opp mot merverdiavgiftsloven, knyttet til skillet mellom omsetning og utlegg/refusjoner. Det 
bør også utredes systemunderstøttelse for en endring. Normalt blir refusjoner «fakturert» i et 
faktureringssystem og kommer dermed inn i rutinen knyttet til fakturering. Normalt er fakturering styrt 
mot en artskonto i klasse 3 Inntekter, også ofte med merverdiavgift.  

 

3 Konklusjon 

Forsvaret er positive til problemstillingene 1-4 i høringen om forslag til regulering av innholdet i 
mellomregning med statskassen.  

Forsvaret vil anbefale en ytterligere utredning av problemstilling 5, knyttet til refusjoner mellom 
statlige virksomheter. Forsvaret mener også at det bør utredes behandling av transaksjoner mot ikke 
statlig virksomheter. Det bør i utredingen foretas en vurdering opp i mot merverdiavgiftsloven og en 
tolkning av omsetning og utlegg i denne loven. 

   

Rolf Erik Bjerk (e.f.) 
generalmajor 
sjef økonomiavdelingen 
 

  
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur. 
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