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Forsvarsbyggs høringssvar vedrørende normering av 
mellomværende med statskassen. 
 
 

Forsvarsbygg er enig i formålet med arbeidet med å få et tydeligere regelverk knyttet til hva som inngår 
som en del av mellomværende med statskassen, og dermed tydeligere retningslinjer som innebærer 
forenkling, standardisering og mer lik praksis i statsforvaltningen. 

Problemstilling 1 - Forskuddsinnbetalinger, spørsmål 1-5. 

Forsvarsbygg ser ikke noe behov for at eventuelle mottatte forskuddsbetalinger kan føres som en del av 
mellomværende med statskassen.  

Forsvarsbygg følger prinsippet om at alle inntekter som faktureres og innbetales, føres på reell 
inntektskonto innenfor den enkelte periode. Vurdering av periodisering i tråd med SRS gjøres løpende. 

Problemstilling 2 - Pensjonspremie til SPK 

Spørsmål 6.  

Forsvarsbygg har som en av de 17 nevnte bruttobudsjetterte virksomhetene bokført og betalt 
pensjonspremie til SPK siden opprettelsen i 2002. Retningslinjer beskrevet i rundskriv R-118, med 
tilhørende oppsett for bokføring og videre rapportering i statsregnskapet, ble innført i Forsvarsbygg fra 
1.1.2017. 

Forsvarsbygg er enige i at alle bruttobudsjetterte virksomheter (også de 17 nevnte) skal følge 
retningslinjer i tråd med rundskrivet for å få en ensartet praksis i statsforvaltningen. 

Spørsmål 7. 

De budsjettmessige endringene dette medfører for 2017 håndteres innenfor årets omsetning og tildelte 
rammer. Forsvarsbygg ser ikke noe behov for særskilte tilpasninger i forbindelse med overgangen til de 
oppdaterte retningslinjene. 
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Problemstilling 3 - Omtale av mellomværendet med statskassen i regelverket, spørsmål 8-11 

Forsvarsbygg anser det som hensiktsmessig at det utarbeides en oversikt over hva som kan inngå i 
mellomværendet med statskassen, og støtter at oversikten er tydelig og inngår i rundskriv R-101. 

Problemstilling 4 – Oversikt over unntak som kan inngå i mellomværendet med statskassen, spørsmål 
12-15. 
 
Forsvarsbygg anser det som hensiktsmessig at det utarbeides en oversikt over kjente unntak som kan 
inngå i mellomværendet med statskassen. Forsvarsbygg har ingen øvrige kommentarer eller innspill til 
de opplistede unntak, og anser at de som er nevnt er fullstendige. 
 
Problemstilling 5 – Refusjoner ved deling av utgifter, spørsmål 16-18. 
 
Forsvarsbygg anser ikke at det er behov for ytterligere retningslinjer om hvordan refusjoner ved deling 
av utgifter mellom statlige virksomheter skal håndteres. Utkastet til presisering / veiledende tekst anses 
som hensiktsmessig og tilstrekkelig klargjørende. 
 
Forsvarsbygg ser ikke noe behov for videre arbeide med denne problemstillingen. 
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