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Uttalelse – høring  
 
Emne Kartverkets uttalelser til sak 17/2739 TS-Pab  

Høring om forslag til regulering av innholdet i mellomværende 
med statskassen og regnskapsmessig håndtering av refusjoner 
mellom statlige virksomheter.  

Til 
 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ planavdelingen 

Fra Kartverket v/Økonomitjenesten 
Dato 8. desember 2017 
Kopi til Internt 
 

 
Kartverket har følgende uttalelser til de 5 problemstillingene med tilhørende 18 
høringsspørsmål:  
 
 
Problemstilling 1 – Forskuddsinnbetalinger 
Høringsspørsmål 1-5 
 

1) Kartverket er enige i at det er hensiktsmessig at mottatte forskuddsbetalinger 
kan føres som del av mellomværende med statskassen, men ser et behov for at 
dette ikke begrenses til mottatte forskuddsmidler fra kilder utenfor 
statsforvaltningen. Eksempelvis vil det oppstå et behov for at tilskudd fra andre 
statlige virksomheter kan føres som en forskuddsbetaling når utførelsen er gjort 
inneværende år, men hvor faktura forfaller til betalingen over årsskiftet.  

2) Ja, Kartverket mener dette også bør gjelder for NFR, men at dette ikke bør 
være et unntak - ref. pkt 1.  

3) Ja, Kartverket mener dette kan være hensiktsmessig.  
4) Ja, Kartverket synes det er hensiktsmessig. Videre mener vi det er 

hensiktsmessig å oppdatere vedlegget i Rundskriv R-102 tilsvarende.  
5) Kartverket mener det kan være hensiktsmessig å konkretisere med et eksempel 

i R-101 eller tilhørende veiledning.  
 
  
Problemstilling 2 – Pensjonspremie til SPK 
Høringsspørsmål 6-7 
 

6) Vi ser det som hensiktsmessig at alle virksomheter håndterer dette likt for et 
riktigere sammenlikningsgrunnlag.  

7) Om dette blir et pålegg, så må beskjed om endringen komme i god tid før 
rammefordelingsforslaget for 2019. Selve endringen bør tre i kraft 1. januar 
2019. 
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Problemstilling 3 – Omtale av mellomværende med statskassen i regelverket 
Høringsspørsmål 8-11 
 

8) Ja, Kartverket mener dette er hensiktsmessig.  
9) Kartverket synes forslaget ser dekkende ut. Når det gjelder Ikke identifiserte 

innbetalinger, som systemteknisk legger seg på konto for kundefordringer, så 
kan dette være litt krevende. Det er ikke hensiktsmessig å ompostere disse før 
innbetalingen er identifisert. I slike tilfeller mener vi det bør opprettes en konto 
under samme artskonto på 3 siffer nivå. For eksempel 1505 som har 
sammenheng med konto 1500 Kundefordringer. Da føres saldo på 1500 mot 
1505 og inn på konto 280 avstemmingsdifferanser. Virksomhetene må 
selvfølgelig ha avstemminger som følger opp det som ligger på konto 1500 på 
ordinær måte. Dette kan også gjelde flere reskontrokonti. 

10) Ja, Kartverket mener dette er hensiktsmessig. 
11) Virksomhetene bør gis god tid til å teste ut endringene, og forberede oppstart.  

Både med tanke på teknisk oppsett, men også med tanke på eventuelle 
omposteringer som må gjøres etter at årsavslutning er gjennomført for år t -1. 

 
 
Problemstilling 4 – Oversikt over unntak som kan inngå i mellomværende med 
statskassen 
Høringsspørsmål 12-15 
 

12) Kartverket mener det er hensiktsmessig at det utarbeides en oversikt over 
kjente unntak, men at denne oversikten bør være så kort som mulig.  
13) Kartverket mener det er hensiktsmessig at unntakene omtales nærmere i 
vedlegg til rundskrivet. 
14) Ja, for Kartverket er fortsatt unntak nr. 10 i vedlegg 2 aktuelt. Dette er aktuelt 
helt til forslagene i denne høringen eventuelt blir vedtatt. 
15) Kartverket er ikke kjent med andre unntak knyttet til mellomværende med 
statskassen.  

 
 
Problemstilling 5 – Refusjoner ved deling av utgifter 
Høringsspørsmål 16-18 
 
16) Kartverket mener presiseringen som foreslås tatt inn i Veileder i statlig 
budsjettarbeid er dekkende.  
17) Jf. Pkt. 16). 
18) Kartverket ser tilfeller hvor dette også kan være et behov overfor ikke-statlige 
virksomheter. Eksempelvis fremleie av lokaler til ikke-statlige virksomheter.  
 
 
Ta kontakt med Terje Grønlund om noe er uklart i Kartverket sin tilbakemelding på 
høringsspørsmålene.  
 
Terje Grønlund: Terje.Gronlund@kartverket.no  
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