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Horing om forsiag til regulering av innhold til meIIomvrende my.

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet datert 2. november 2017 vedrørende
høring om forsiag til regulering av innholdet i meiiomvrende med statskassen og
regnskapsmessig hndtering av refusjoner meliom statlige virksomheter. Det vises ogs til
telefonsamtaie mellom Sigmund Johansen og undertegnede.

Petoro fører meiiomvrende med statskassen for SD0E knyttet opp mot fordringer og gjeid til
operatørselskapene petroieumsvirksomheten; jfr. unntak 8 i vedlegg 2 i høringsbrevet. I det
følgende vii Petoro gi en kort kommentar til de enkeite “probiemstiliingen&’ nummerert i
høringsbrevets “appendiks”.

1. Forskuddsinnbetaiinger
• Anses ikke relevant for SDØE

2. Pensjonspremie til SPK
• Ikke relevant for SDØE

3. Omtale av mellomvrendet med statskassen i regelverket
• Petoro støtter at det bør utarbeides en oversikt over hva som inngr i

melIomvrende med statskassen
4. Oversikt over unntak som kan inng i meiIomvrendet med statskassen

• SDØE har som vist til ovenfor, unntak (8) som følge av at kassarapporter til det
sentraie statsregnskapet blir generert automatisk. Det oppstr et
mellomvrende med staten som omfatter over-underinnkaliing av kontanter fra
operatørene som differansen mellom kontantinnkalling og avregning. Petoro
forutsetter at dette unntaket er permanent idet dette er en konsekvens av
myndighetenes fastsatte konsesjons- og avtaleverk for alle rettighetshavere i
petroleumsvirksomheten. Det kan vre hensiktsmessig at oversikt over kjente
unntak inngr som del av rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet
og statsregnskapet. Det er Petoros erfaring at konto for mellomvrende m
gjenpnes ved begynnelse p hvert nytt r for Petoros rapportering av SD0E til
statsregnskapet. Dette burde det vre mulig automatisere

5. Refusjoner ved deling av utgifter
• Ikke relevant for SDØE

Med venniig hi sen

Marianne Eskeland
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