
Fra: Kvaal Torkel Nybakk 
Sendt: 14. desember 2017 08:45 
Til: Birknes-Berg Ingvild; Helgheim Sveinung 
Emne: SV: Oversending av intern høyring om framlegg til regulering av 

mellomvere med statstskassa og rekneskapsføring av refusjonar 
mellom statlege verksemder 

 

Hei, 

 

Tilbakemeldingen fra Kompetanse Norge er følgende: 

 

Hei 

Kompetanse Norge mener forslagene i høringen er gode, og at de fyller formålet med 

endringene. 

Det er imidlertid en noe sterk avgrensing at det kun er midler fra NFR som eneste statlig 

virksomhet som kan kvalifisere til utsatt inntektsføring. 

Det bør gis unntak for andre statlige virksomheter som forvalter europeiske programmer, som 

for eksempel SiU. 

 

Mvh. Anne Stokkedal 

Kompetanse Norge 

 

Vi legger inn en tilsvarende tilbakemelding i et notat og sender deg i websak, Sveinung. 

Regner med at du vet hvilke forslag det skal henvises til (om utsatt inntektsføring). 

 

Mvh (og takk for tålmodigheten) 

Torkel 

 

Fra: postmottak@kompetansenorge.no [mailto:postmottak@kompetansenorge.no]  
Sendt: 14. desember 2017 08.37 
Til: Helgheim Sveinung <Sveinung.Helgheim@kd.dep.no>; Kvaal Torkel Nybakk <Torkel-
Nybakk.Kvaal@kd.dep.no> 
Emne: Oversending av intern høyring om framlegg til regulering av mellomvere med statstskassa og 
rekneskapsføring av refusjonar mellom statlege verksemder 

 

Fra: Anne Stokkedal (anne.stokkedal@kompetansenorge.no) 

Sendt: 13.12.2017 14:30:24 

Til: Kristin Engeland Hansen 

Kopi:  
 

Emne: VS: Høyring om framlegg til regulering av mellomvere med statstskassa og 

rekneskapsføring av refusjonar mellom statlege verksemder 

Vedlegg: Høyring om framlegg til regulering av mellomvere med statstskassa og 

rekneskapsføring av 

refusjo(1245113).docx;Høring_mellomvarendet(1239954).pdf;Korreksjon 172739-3 Høring 

om forslag til regulering av innholdet i mellomværendet med statskasse(-

1).pdf;Vedlegg_2_Unntak_mellomvar(1239955).pdf;Vedlegg_1_Normering_mellomvar(123

9956).pdf;image001.jpg;image002.gif;image003.jpg 
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Fra: Kvaal Torkel Nybakk [mailto:Torkel-Nybakk.Kvaal@kd.dep.no]  
Sendt: fredag 8. desember 2017 16:44 
Til: Anne Stokkedal <anne.stokkedal@kompetansenorge.no>; Bjørg Ilebekk 
<bjorg.ilebekk@kompetansenorge.no> 
Kopi: Heder Eivind <Eivind.Heder@kd.dep.no>; Gina Lund <gina.lund@kompetansenorge.no>; 
Birknes-Berg Ingvild <Ingvild.Birknes-Berg@kd.dep.no> 
Emne: Høyring om framlegg til regulering av mellomvere med statstskassa og rekneskapsføring av 
refusjonar mellom statlege verksemder 

 

Hei, 

Finansdepartementet har sendt ut høringsbrev om presiseringer og endringer i 

regnskapsføringen. Det er sendt på intern høring mellom avdelingene i KD, jf. vedlagt word-

dokument. Denne interne høringen i KD åpner for å sende videre til etatene for evt. 

kommentarer. 

Ved en glipp har vi ikke sendt den videre til dere i Kompetanse Norge for evt. kommentar. 

Jeg kan ikke umiddelbart se at det er noe som må påpekes her, men vil gi dere muligheten 

selv om det nå blir veldig knapp frist. Vi setter pris på om dere kan se særlig på punkt 15. 

Vår interne frist er allerede førstkommende tirsdag 12. desember, så jeg må dessverre gi dere 

veldig kort tid. Klarer dere å gi oss en tilbakemelding innen utgangen av tirsdag på om dere 

mener vi bør ha noen merknad, så kan vi trolig gi dere et par dager ekstra til å klarere de 

faktiske merknadene vi bør sende videre. I og med at KD skal sende en felles merknad til FIN 

så er det ikke opp til oss i AIK hva som faktisk sendes ut av huset (det er som dere ser en 

intern høring mellom departementene) Basert på erfaring så betyr det at vi kan legge til grunn 

en høy terskel for å sende videre merknad dersom vi ikke mener det er absolutt nødvendig. 

Mvh 

Torkel 

 

 

Hei 

Kompetanse Norge mener forslagene i høringen er gode, og at de fyller formålet med 

endringene. 

Det er imidlertid en noe sterk avgrensing at det kun er midler fra NFR som eneste statlig 

virksomhet som kan kvalifisere til utsatt inntektsføring. 

Det bør gis unntak for andre statlige virksomheter som forvalter europeiske programmer, som 

for eksempel SiU. 

 

Mvh. Anne Stokkedal 

Kompetanse Norge 
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