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Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2016

1.

INNLEDNING

Med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten § 3, har Finansdepartementet den 5.
november 2015 fastsatt endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember
2003 (“bestemmelsene”). Endringene gjelder i hovedsak kapitlene 2, 3 og 4 i bestemmelsene,
men det er også gjort noen mindre tilpasninger i de øvrige kapitlene.
Bestemmelsene er nå oppdatert med endringene på økonomistyringsområdet som er besluttet
det siste året. Dette gjelder særlig;
- nye krav til vurdering av internrevisjon i statlige virksomheter, og
- innstramming i bruken av de statlige regnskapsstandardene (SRS) 1.
Endringene har vært på høring hos departementer og virksomheter. Finansdepartementet
sendte deretter ut rundskriv med retningslinjer for internrevisjon og statlige
regnskapsstandarder2. Oppdateringen av bestemmelsene på disse punktene er derfor primært
en oppdatering av regelverket med bestemmelser som allerede er formidlet til forvaltningen
på annen måte.
Det er også tatt inn enkelte ajourføringer og presiseringer med bakgrunn i endringer i
bokføringsloven og bokføringsforskriften fra 1. januar 20153. Nettoføringsordningen for
Ref. omtale i Gul bok 2016, kap. 8.4; Statlige regnskapsstandarder – obligatorisk bruk innenfor en fortsatt
frivillig ordning.
2 Ref. R-117 Internrevisjon i statlige virksomheter og R-114 Fastsettelse og bruk av anbefalte statlige
regnskapsstandardene i virksomhetsregnskapene.
3 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sammenholder løpende reglene i det statlige økonomireglverket (ØR) mot endringer i bokføringsreglene som gjelder for privat sektor, og vurderer relevans og
behov for eventuelle oppdateringer i ØR.
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merverdiavgift i statsforvaltningen er nå omtalt i bestemmelsene4. Det er videre gjort enkelte
justeringer basert på Direktoratet for økonomistyring sine fortolkninger av og erfaringer med
regelverket.
Kravet om ti års oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale er beholdt. Statlige virksomheter
kan på visse vilkår gis adgang til å unnlate å oppbevare papirfakturaer og andre
utbetalingsdokumenter i papirform fra før 1.januar 2011.

2.

NYE RUNDSKRIV

Endringene i bestemmelser om økonomistyring i staten gjør at flere av de faste rundskrivene
fra Finansdepartementet må justeres. Oppdaterte rundskriv vil foreligge i løpet av kort tid.
Finansdepartementet gjør spesielt oppmerksom på at det snart vil bli sendt ut en oppdatert
versjon av rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.
Det er viktig at virksomhetene, som ledd i sin planlegging av årsoppgjøret, gjør seg kjent med
endringene i dette rundskrivet, som også vil få virkning for virksomhetenes årsregnskap for
2015.
Rundskriv R-106 Presiseringer av økonomiregelverket for virksomheter som har fått unntak
fra bruttobudsjetteringsprinsippet («nettobudsjetterte virksomheter»), blir opphevet fra 1.
januar 2016. Dette skjer fordi kravene i rundskriv R-106 fra dette tidspunktet vil være fullt ut
dekket av bestemmelsene eller av andre rundskriv.

3.

NÆRMERE INFORMASJON OM REGELVERKSENDRINGENE

En oppdatert og fullstendig utgave av bestemmelser om økonomistyring i staten foreligger på
Finansdepartementets nettsider (under Rundskriv og temaet Statlig økonomistyring).
Departementene og statlige virksomheter kan bestille trykte eksemplarer av regelverket fra
Departementenes servicesenter (e-post publikasjonsbestilling@dss.dep.no, oppgi
publikasjonskode R-0564B).
På DFØs nettsider (www.dfo.no) blir det lagt ut flere dokumenter med nærmere informasjon
om regelverksendringene, herunder:
 oversikter over de viktigste endringene i bestemmelsene med omtale av bakgrunn for
endringene.
 tekst i bestemmelsene med “spor endringer”, slik at de nye bestemmelsene kan
sammenholdes med de tidligere.
DFØ vil også legge ut veiledningsmateriell som blant annet kompletterer kravene til
virksomhetenes årsregnskap som følger av oppdatert versjon av R-115.

Ref. R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i
statsforvaltningen.
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4.

OPPFØLGING AV REGELVERKSENDRINGENE

Finansdepartementet vil be departementene informere underliggende virksomheter om
endringene i bestemmelser om økonomistyring i staten, og de endringer som følger av
oppdateringene i faste rundskriv.
Endringene i bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2016.

Med hilsen

Astri Tverstøl e.f.
avdelingsdirektør
Torstein Sørbotten
fagdirektør
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