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Høringssvar - forslag om regulering av innholdet i mellomværende med 
statskassen og regnskapsmessig håndtering mellom statlige virksomheter 
Viser til brev 02.11.2017 om høring av forslag om regulering av innholdet i mellomværende 
med statskassen og regnskapsmessig håndtering mellom statlige virksomheter.  
 
Problemstilling 1 – Forskuddsbetalinger 
Høringsspørsmål 1: Vi ser det som hensiktsmessig at forskuddsinnbetalinger kan føres 
som del av mellomværendet med statskassen som foreslått i høringen. Det vil skape større 
kongruens mellom kontantregnskapet og regnskapet etter SRS. 
Høringsspørsmål 2: Jf. begrunnelsen over bør det vurderes tilsvarende for 
forskuddsbetalinger fra Norges forskningsråd.  
Vi har ingen kommentarer til de øvrige høringsspørsmålene under denne problemstillingen. 
 
Problemstilling 2 – Pensjonspremie til SPK 
Kystverket betalte pensjonspremie for los til SPK før 2017. Pensjonspremie for los føres 
derfor etter samme metode som tidligere, og ikke som beskrevet i rundskriv R-118. Slik vi 
leser høringsbrevet foreslås det at også pensjonspremie for los skal føres etter samme 
metode som i R-118.  
Høringsspørsmål 6: Vi ser det som forenklende at samme metode for bruk av 
mellomværende med statskassen, jf. R-118, benyttes ved føring av all pensjonspremie. 
Høringsspørsmål 7: Omleggingen vil i overgangsåret føre til at Kystverkets regnskap 
kontant belastes for to måneder (én terminfaktura fra SPK) pensjonspremie for los fra 
foregående år i tillegg til tolv måneder pensjonspremie for los i budsjettåret. Dette gir en 
merutgift på om lag 6 mill. kroner i overgangsåret. I og med at lostjenesten er 
brukerfinansiert må departementet ta stilling til hvordan merutgiften i overgangsåret skal 
innarbeides i avgiftene. 
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 Side 2 

Problemstilling 3 – Omtale av mellomværende med statskassen i regelverket 
Det virker hensiktsmessig at det utarbeides en oversikt over hva som kan inngå i 
mellomværendet med statskassen. Vi kan ikke se at punktene i forslaget til oversikt vil føre 
til endringer i Kystverkets bruk av mellomværendet med statskassen.  
Vi har ingen kommentarer til høringsspørsmålene under denne problemstillingen. 
 
Problemstilling 4 – Oversikt over unntak som kan inngå i mellomværende med statskassen 
Av punkt 3 i oversikten fremgår Kystverkets ordning med å bokføre forskuddsbetalte 
refusjoner knyttet til statlige aksjoner som forpliktelse mot mellomværendet med 
statskassen, inntil refusjonskravet er endelig avklart.  
Høringsspørsmål 12: Det virker hensiktsmessig at det utarbeides en oversikt over kjente 
unntak som kan inngå i mellomværendet med statskassen.  
Høringsspørsmål 14: Unntaket som gjelder Kystverket (jf. punkt 3 i oversikten) er vurdert 
å være gyldig og aktuelt.  
Vi har ingen kommentarer til de øvrige høringsspørsmålene under denne problemstillingen. 
 
Problemstilling 5 – refusjoner ved deling av utgifter 
Vi har ingen kommentarer til høringsspørsmålene under denne problemstillingen. 
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