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Høring om utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter —
tilbakemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 18. juni 2010 vedrørende høring om
utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter.

FKD har videreformidlet henvendelsen til våre aktuelle underliggende virksomheter;
Kystverket, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES. Tilbakemeldingene
fra etatene, samt FKDs egne vurderinger er oppsummert i vår høringsuttalelse.

FKD og våre underliggende etater er i hovedsak positiv til forslaget om utforming av
standard kontoplan for statlige virksomheter.

Kystverket ber på et generelt grunnlag om at følgende mulige tilpasninger vurderes:
• Gjennom periodiseringsprosjektet har det vært jobbet med ny Statlig standard

kontoplan. Her har de 10 pilotene som har deltatt foretatt en relativt omfattende
tilpasning til SRS 1. I det nye utkastet som nå foreligger er det gjort en del
endringer som medfører ekstra arbeid for disse virksomhetene. Dette vil blant
annet medføre at den tilpasningen som er gjort knyttet til obligatoriske nivåer
må endres. Dette skyldes at i eksisterende kontoplan er det lagt opp til
obligatorisk nivå på 3 siffer for balansekonti og til 2 siffer for resultatkonti. I det
nye forslaget som nå er til høring er det lagt opp til obligatorisk nivå på 3 siffer
både for balanse- og resultatkonti.

Forslaget til standard kontoplan tar ikke hensyn til virksomhetsinterne
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transaksjoner. For Kystverkets del vil det være behov for både balansekonti og
resultatkonti til dette formålet. Gjennom periodiseringsprosjektet har Kystverket
gjennomført disse transaksjonene gjennom kontogruppe 28 i balansen og
kontogruppe 91 og 92 i resultatregnskapet. Summen av disse vil imidlertid være
0, slik at i det totale regnskapet vil ikke dette rapporteres. Kystverket ber om at
dette blir tatt hensyn til i forslaget.

• Det tas ikke høyde for systemkonti under hver resultatkontogruppe som tar
hensyn til periodiseringer og avsetninger. I og med at disse transaksjonene ikke
skal påvirke kontantregnskapet, må det opprettes egne konti for dette i
resultatregnskapet. Etter Kystverkets vurdering er det mest hensiktsmessig å ha
periodiserings- og avsetningskonti i hver kontogruppe (2-siffer nivå). Det
foreslås at det legges opp til standard konti under hver gruppe på 4-siffer nivå,
hhv xx98 (periodisering) og xx99 (avsetning). I balansen vil det være
tilstrekkelig med en konto på eiendelssiden for periodiseringer og en konto på
gjeldssiden for påløpte kostnader. Her foreslås det konto 1798 for
periodiseringer ("Motpost konto periodiserte kostnader) og konto 2999 for
påløpte kostnader ("Motpost konto påløpte kostnader").

Svar på høringsspørsmål
la) Er det foreslåtte, obligatoriske tresiffernivået hensiktsmessig ut fra departementenes og
statens informasjonsbehov, og gis det tilstrekkelig mulighet til å spesifisere kontoplanen mer
detaljert i virksomhetens regnskaper?

FKD mener at det foreslåtte tresiffernivået er tilstrekkelig for å ivareta det overordnede
statlige informasjonsbehovet. Fiskeridirektoratet peker på at forslaget vil innebære en
del justeringer i konti fra dagens løsning men at dette er overkommelig og en
engangsjobb. Havforskningsinstituttet mener at det muligens hadde holdt med 2 siffer
på kontorgruppenivå, da det lett kan bli for detaljert på 3 siffernivå. Kystverket er av den
oppfatning at et obligatorisk nivå på to siffer ivaretar informasjonsbehovet, og foreslår at
det foreslåtte tresiffernivået er veiledende, men ikke obligatorisk, jf. også generell
kommentar innledningsvis.

Etatene mener at det gis tilstrekkelig mulighet til å spesifisere kontoplanen mer
detaljert, med unntak av NIFES som mener at en slik overgang vil føre til at en ikke får
like god oversikt over transaksjoner mht. post 01 og 02.

1b) Er det hensiktsmessig at reserverte konti kun kan tas i bruk etter beslutning i
Finansdepartementet?

Det er hensiktsmessig med en standardisering for å holde en ensartet struktur og til
bruk for felles rapportering. FKD har således ingen merknader til forslaget.



Kystverket mener imidlertid at de synes et absolutt forbud mot å ta i bruk reserverte
konti er for strengt, og at det bør være større grad av fleksibilitet. Kystverket mener i
den sammenheng at det bør skilles mellom de konti som er planlagt brukt til spesifikke
formål og de konti som kun er ledige uten at bestemte formål er påtenkt.

2a) Er den foreslåtte artsinndelingen hensiktsmessig og dekkende for statlige virksomheter
og departementer?

Den foreslåtte artsinndelingen er hensiktsmessig og dekkende for statlige
virksomheter og departementer så lenge det gis mulighet til å kunne ta i bruk flere
siffer for å tilpasse eget behov.

2b) Er en reservering av enkelte konti i kontoplanen hensiktsmessig for eventuell framtidig
aggregering og eliminering av fordringer, gjeld og intern handel mellom statlige
virksomheter?

Det virker hensiktsmessig med en reversering av enkelte konti i kontoplanen for
eventuell framtidig aggregering og eliminering av fordringer, gjeld og intern handel
mellom statlige virksomheter.

3) Er u«ormingen av Standard kontoplan hensiktsmessig for å ivareta kravet om
rapportering til statsregnskapet etter kontantprinsippet, herunder at det ikke foreslås å
stille krav til obligatorisk bruk av egen dimensjon for kapittel/post?

Utforming av Standard kontoplan er hensiktsmessig for å ivareta kravet om
rapportering til statsregnskapet etter kontantprinsippet.

Fiskeridirektoratet fremhever at de slutter seg til at det ikke stilles krav til obligatorisk
bruk av en egen dimensjon for kapittel og post. En ekstra dimensjon for mindre
komplekse virksomheter vil være en unødvendig forlengelse av kontostrengen.

Kystverket mener det vil kunne være en utfordring i tilfeller der en virksomhet har flere
poster og derigjennom også underposter som det rapporteres på og hvor de samme
kostnadselementene skal belastes ulike poster (her vil løsningen enten være å ha
dubliserende konti for de ulike postene eller ta i bruk andre segmenter for styring mot
kontantregnskapet enn kun konto). Kystverket mener sistnevnte løsning er best, men
det stiller krav til systemleverandør og økonomisystem.

4) Bør Standard kontoplan presenteres som en felles Standard kontoplan og med to
tilhørende veiledningsnotater, eller bør dette presenteres som hver sin kontoplan med
tilhørende veiledningsnotat for henholdsvis kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet?
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FKD og de fleste underliggende etatene mener det er mest hensiktsmessig med en
felles kontoplan med to tilhørende veiledningsnotater. NIFES mener imidlertid at det er
mest hensiktsmessig med to kontoplaner med tilhørende veiledningsnotater.

5a) Bør Standard kontoplan anses som en føringskontoplan som legges inn i
regnskapssystemets hovedbok?

Standard kontoplan bør anses som en føringskontoplan som legges inn i
regnskapssystemets hovedbok.

5b) Bør krav til foringskontoplan også å omfatte forsystemer og hjelpesystemer, eller er det
tilstrekkelig at slike systemer kan avlevere regnskapsinformasjon til registrering i
regnskapssystemet (hovedboken) i henhold til Standard kontoplan?

Det bør ikke stilles krav til at føringskontoplanen skal omfatte forsystemer og
hjelpesystemer. Fiskeridirektoratet mener det bør være tilstrekkelig at forsystemer og
hjelpesystemer kan avlevere regnskapsinformasjon til registrering i regnskapssystemet
i henhold til standard kontoplan.

6) Er Standard kontoplan hensiktsmessig for forvaltningsbedriftene?

Det synes hensiktsmessig. Ingen særskilte synspunkter.

7) Er Standard kontoplan dekkende for statlige utlån, og bør det utarbeides nærmere
retningslinjer for føring av utlån til kunder som lånemellomværet med statskassen, for
ensartet tilrettelegging til Standard kontoplan?

Ingen synspunkter.

8a) Er SSØ sitt forslag til gruppering og artsinndeling på området innkrevingsvirksomhet
hensiktsmessig?

Ja, dette anses som hensiktsmessig.

8b) Er SSØ sitt forslag til artsinndeling og gruppering på området tilskuddsforvaltning
hensiktsmessig?

Ja, dette anses som hensiktsmessig.

Fiskeridirektoratet peker på at for virksomheter som forvalter mange
tilskuddsordninger med ulike mottakerkategorier innenfor hver ordning vil forslaget
kunne komplisere koblingen mellom internregnskap og statsregnskap. Videre vil det av
regnskapsfører måtte etableres rutiner for registrering av mottakerkategori ved
tildeling/utbetaling av tilskudd. Direktoratet ser imidlertid at muligheten til inndeling
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på mottakergruppe kan være nyttig og at foreslått inndeling således kan være
hensiktsmessig.

9) Bør det kreves at underposter rapporteres for samtlige driftsposter i Utglftsavdeling 1
Statens egne driftsutgifter (postene 01-29)?

Kystverket har påpekt at det i den grad det åpnes for å benytte andre poster enn
Utgiftsavdeling 1 enn de fastsatte standardpostene 1, 21 og 24 er det hensiktsmessig
med rapportering også på underpostnivå.

For øvrig har FKD ingen merknader til de foreslåtte endringene i
rapporteringskravene.

Med hilsen

d J ss n
avdelingsdirektør
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