
 

 

 

Postadresse 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

 

Kontoradresse 

Akersg. 40 

postmottak@fin.dep.no 

Telefon 

22 24 90 90 

Org. nr. 

972 417 807 

Finansavdelingen 

Telefon 22 24 43 03 

Telefaks 22 24 95 05 

 

 

 

 

 

Direktoratet for økonomistyring 

Postboks 7154 St. Olavs plass 

 

0130  OSLO 

 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 13/4496 IMH/ATV  23.06.2014 

 

SUPPLERENDE TILDELINGSBREV FOR 2014 

Det vises til Finansdepartementets tildelingsbrev av 23.desember 2013 til Direktoratet 

for økonomistyring (DFØ). Under punkt 4.2.2 Konsernsystemene og regelverks-

forvaltningen er følgende oppdrag skissert: 

Oppdrag Frist 

DFØ skal kartlegge og vurdere konsekvensene av å gjøre SRS 

obligatorisk for virksomheter som har valgt å føre regnskapet etter 

andre prinsipper enn kontantprinsippet.  

Drøftes i fagmøte om 

SRS i januar 2014 

 

Dette supplerende tildelingsbrevet  kommer til erstatning for ovenstående oppdrag. 

Departementet viser til fagdialog med DFØ første halvår 2014. Basert på DFØs utkast 

til plan for arbeidet og etterfølgende diskusjoner, omformuleres og presiseres 

oppdraget som følger: 

DFØ skal utarbeide et forslag til oppdatering av de eksisterende 11 anbefalte statlige 

regnskapsstandardene (SRS). Utkast til oppdaterte standardene skal fremlegges for en 

referansegruppe som gis mulighet til å uttale seg. Standardene sendes deretter til 

Finansdepartementet for fastsettelse, jf. også vedlagte rutinebeskrivelse: Prosess for 

fastsetting og endring av anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS).  

 



 

Side 2 

Arbeidet deles inn i to hovedleveranser. I den første leveransen inngår de standarder 

som DFØ mener innholder de mest prinsipielle problemstillingene. 

Departementet tar sikte på å sende disse standardene på høring til alle departementer, 

Riksrevisjonen og eventuelle andre relevante interessenter, jf. punkt 6 i vedlagte 

rutinebeskrivelse. I høringen vil vi også be om høringsinstansenes vurdering av  hvilke 

konsekvenser det eventuelt vil ha å gjøre SRS obligatorisk for virksomheter som har 

valgt å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. 

DFØ skal utarbeide forslag til oppdaterte standarder som er klare for høring og 

fastsettelse. Det skal i forbindelse med oversendelsen utarbeides et kortfattet notat der 

det redegjøres for de endringene som foreslås. Vi ber om at notatet innrettes slik at det 

kan benyttes som bakgrunnsinformasjon ved høringen. Frist for denne første 

leveransen settes til fredag 14.11.2014.  

I den andre leveransen oppdateres de resterende statlige regnskapsstandardene. Dette 

er standarder hvor det etter DFØs vurdering bare vil være behov for mindre endringer 

og språklige oppdateringer.   

DFØ skal utarbeide forslag til oppdaterte standarder som er klare for fastsettelse. Det 

skal også utarbeides en kortfattet notat der det redegjøres for de endringene som 

foreslås. Det legges ikke opp til at disse standardene skal sendes på høring, og 

standardene kan forutsetningsvis fastsettes administrativt i Finansdepartementet og 

sendes departementene og Riksrevisjonen til orientering, jf. pkt. 5 i vedlagte 

rutinebeskrivelse.  

Fristen for den andre leveransen settes til fredag 15.05.2015. Departementet vil, basert 

på fagdialog og innspill fra DFØ høsten 2014,stadfeste fristen for denne leveransen i 

tildelingsbrevet for 2015. DFØ må også sette av tid til å bistå FIN med vurdering av 

høringssvarene våren 2015. 

Dersom høringen ikke tilsier noe annet, tar Finansdepartementet sikte på at de 

reviderte regnskapsstandardene skal gjøres obligatoriske for statlige virksomheter som 

velger å føre virksomhetsregnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. DFØ 

skal også utarbeide forslag til endringer i regelverk og rundskriv som vil være 

nødvendige dersom standardene gjøres obligatoriske.  Fristen for forslag til slike 

endringer må ses i sammenheng med gjennomgangen og vurderingen av 

høringssvarene våren 2015.  

 

Med hilsen 

 

Pål Longva, e.f. 

ekspedisjonssjef 

Torstein Sørbotten 

fung. avdelingsdirektør 



 

Side 3 

 

Vedlegg: 

- Prosess for fastsetting og endring av anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS) 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

 



 

Side 4 

Vedlegg 

Prosess for fastsetting og endring av anbefalte statlige regnskapsstandarder 

(SRS) – Gjelder fra 1.1.2010 

Finansdepartementet skal godkjenne alle nye og endrede statlige regnskapsstandarder 

(SRS). DFØ kan foreslå endringer i eksisterende standarder og kan foreslå utarbeidelse 

av nye statlige regnskapsstandarder ved behov. Finansdepartementet skal orienteres 

om forslag til utarbeidelse av eventuelle nye standarder med begrunnelse av behovet, 

før prosess med detaljert utarbeidelse iverksettes.  

 

Etterfølgende punkter danner en ramme for prosess for fastsetting og endring av SRS 

(omtalt som endring i punktene nedenfor): 

 

1. Identifisering av behov for endringer og utarbeidelse av utkast til endringsforslag 

 

2. Gjennomgang, kvalitetssikring og innhenting av eventuelle vurderinger 

Endringsforslaget gjennomgås og kvalitetssikres i DFØ. Deretter bør endringsforslaget 

sendes skriftlig til en referansegruppe som gis mulighet til å uttale seg om forslaget. 

DFØ vurderer i tillegg om det er nødvendig å foreta en ekstern regnskapsfaglig 

kvalitetssikring. 

 

3. Utarbeidelse av endelig utkast og godkjenning i DFØ 

Innspill og synspunkter fra referansegruppen og eventuelle eksterne kvalitetssikrere 

vurderes. Deretter utarbeider DFØ et endelig endringsforslag med en kort skriftlig 

redegjørelse for hva som foreslås endret og hvorfor endringen foreslås, samt prosess 

for gjennomført kvalitetssikring. Det skal fremgå konsekvensvurdering av forslagene, 

herunder konsekvenser og kostnader for statlige virksomheter. Det må oppgis om 

endringene vurderes som ”mindre vesentlige”, eller om endringene vurderes som 

”vesentlige”. Når forslaget er ferdig behandlet i DFØ sendes det til 

Finansdepartementet for fastsettelse. 
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4. Vurdering i Finansdepartementet av endelig utkast 

 Finansdepartementet vurderer de mottatte endringsforslagene, og tar stilling til DFØ 

sin klassifisering i ”mindre vesentlige” endringer eller ”vesentlige” endringer.  

 

5. Mindre vesentlige endringer uten høring 

Mindre vesentlige endringer fastsettes av Finansdepartementet uten høring. Endringen 

fastsettes, og oppdatert anbefalt regnskapsstandard sendes til Riksrevisjonen og alle 

departementene til orientering. Oppdatert anbefalt regnskapsstandard legges ut på 

Finansdepartementet sin hjemmeside.  

 

6. Nye standarder eller vesentlige endringer i eksisterende 

Ved forslag om anbefaling til ny statlig regnskapsstandard, eller endringer som 

klassifiseres som vesentlige, foretar Finansdepartementet en vurdering av forslaget, 

herunder om det er nødvendig med ytterligere faglig kvalitetssikring fra eksterne 

ressurser. Deretter sendes regnskapsstandardene på høring til Riksrevisjonen, alle 

departementer og eventuelle andre relevante interessenter ut fra en konkret vurdering.  

 

7. Vurdering og innarbeiding av høringsuttalelser 

Høringsuttalelsene vurderes og innarbeides eventuelt i den anbefalte 

regnskapsstandarden etter en nærmere vurdering og i samråd med DFØ.  

 

8.  Fastsettelse av SRS 

 Finansdepartementet fastsetter regnskapsstandarden som anbefalt statlig 

regnskapsstandard, og oppdatert anbefalt regnskapsstandard sendes til Riksrevisjonen 

og alle departementene til orientering. Oppdatert anbefalt regnskapsstandard legges ut 

på Finansdepartementet sin hjemmeside. 
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