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Utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter - høring
Finanstilsynet har gjennomgått tilsendt høringsdokument og har følgende å bemerke til spørsmålene
i appendiks:
1 a. En obligatorisk tresifret kontoplan vil kunne dekke Finanstilsynets behov, og det vurderes som
fleksibelt at det kan utvides med et siffer ved ytterligere spesifiseringsbehov. Det bør imidlertid
åpnes for at teksten kan tilbasses den enkelte virksomhets behov. Eksempelvis under lønn er 506
tekstet med Lærlinger, elever, innkalte, klienter, innsatte m.m. Denne bør kunne tekstes mer fritt
etter eget behov.
1 b. Under de fleste kontogrupper er det en konto som er benevnt annet eller diverse. Dette bør være
en mulighet under samtlige grupper, inkludert lønn.
2 a. Den foreslåtte artsinndelingen synes dekkende for Finanstilsynets behov.
2 b. I Finanstilsynets regnskap er det ikke behov for eliminering av fordringer, gjeld og intern
handel med statlige virksomheter. Spørsmålet er derfor ikke relevant.
3. Utformingen av Standard kontoplan synes å ivareta det rapporteringskrav som er i dag. Hvordan
dette vil utvikle seg fremover er det vanskelig å si noe om.
4. Standard kontoplan og veiledning kan med fordel presenteres i to ulike notater, en for
kontantprinsippet og en for periodiseringsprinsippet. Dette kan bidra til å unngå misforståelser,
særlig i startfasen.
5 a. Standard kontoplan bør anses som en føringskontoplan som legges inn i regnskapssystemet.
5b. Føringskontoplanen bør også omfatte forsystemer, som for eksempel et
fakturabehandlingssystem.
6. Kontoplanen synes hensiktsmessig for Finanstilsynet.
7. Spørsmålet er ikke relevant for Finanstilsynet ettersom utlån til kunder ikke er aktuelt.
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8 a. Spørsmål vedr innkrevingsvirksomhet er ikke relevant for Finanstilsynet.
8 b. Heller ikke spørsmål vedr tilskuddsforvaltning er relevant.
9. Etter det vi forstår av spørsmålet har dette ikke betydning for Finanstilsynets behov, men for
hvordan departementene vil ha Finanstilsynets rapportering. Vi har derfor ingen kommentar til
spørsmålet.

For øvrig ser Finanstilsynet svært positivt på ny Standard kontoplan for statlige virksomheter.
Denne vil gi mulighet for en bedre tilpassing av kontoplanen enn det dagens kontospesifikasjon gir.
Dersom noe ønskes utdypet kan saksbehandler kontaktes på telefon 22 93 97 64.
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