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Høring om standard kontoplan for statlige virksomheter

Vi viser til brev av 28.06.2010 vedrørende høring om standard kontoplan for statlige virksomheter. Vi har følgende

kommentarer til høringen.

1. Siffer på obligatorisk nivå

Norges forskningsråd benytter Norsk Standard kontoplan for føring av virksomheten sitt

regnskap. Vi benytter oss i dag av fire siffer i vår kontoplan for å få det detaljeringsnivå som vi

ønsker.1 utgangspunktet tror vi at mange Virksomheter kan komme langt med tre siffer i

kontoplanen, men man bør åpne for unntak slik at virksomheter som trenger ytterligere

detaljeringsnivå kan ta i bruk fire siffer.

Reservering virker å være hensiktsmessig, men det må være mulig for Virksomheter som trenger

andre/ flere konti enn de som er fastsatt å benytte dette. Dette kan løses ved å tillate fire siffer

som nevnt ovenfor.

Z. Hensiktsmessig artsinndeling

Norges forskningsråd bokfører overtid i dag på egen konto 5020, og har således alle lønns- og

personalkostnader samlet i kontogruppe 50. Den foreslåtte mer detaljeringen  i  kontogruppe 67

Kjøp av fremmede tjenester synes vi virker fornuftig.

Vi har ingen erfaring med dette spørsmålet

Kontantprinsippet

Norges forskningsråd fører ikke regnskapet, og rapporterer ikke til statsregnskapet, etter

kontantprinsippet og har ingen erfaring med dette spørsmålet.
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Vi er av den mening at standard kontoplan bør presenteres som en felles kontoplan med to

veiledningsnotater for de som fører henholdsvis etter kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet.

5. Rapporteringskontoplan fremfor føringskontoplan

Norges forskningsråd har alltid tatt utgangspunkt i Norsk standard kontoplan ved utforming av

vår føringskontoplan. Denne kontoplanen er derfor meget innarbeidet i vår organisasjon. For oss

vil det derfor være svært lite hensiktsmessig å gå over til en ny føringsplan som er ihht ny

standard kontoplan i staten. Vi søker derfor om  unntak  fra å legge ny standard kontoplan i staten

til grunn for vår foringskontoplan. Vi vil allikevel sette opp all vår rapportering etter den nye

statlige standarden. Dette løser vi ved å legge statskonto som en relasjon på kontoen i vår

føringskontoplan. Vi vil ved hjelp av denne relasjonen få en rapporteringskontoplan som er ihht

den nye statlige standarden.

Ja, vi mener at den kontoplanen som Virksomheten benytter bør være gjennomgående i alle

systemer.

6. Forva(tningsbedriftene

Vi kjenner ikke forvaltningsbedriftene sitt behov godt nok til å kunne gi et svar på dette spørsmålet.

7. Utlån

VI kjenner Ikke problemstillingen godt nok til å kunne gi et svar.

8. Hensiktsmessig Inndeling for Innkrevingsvirksombet/tIlskuddsforvaltning

b) Norges forskning driver tilskuddsforvaltning. Den angitte grupperingen passer ikke helt for oss da

det mangler en gruppe for Statlige virksomheter (for eksempel Universitet og høyskoler) som

ikke er forvaltningsorgan.

9. Rapportering

Norges forskningsråd har forenklet rapportering av sin Virksomhet og har ingen kommentarer til dette.

Avslutningsvis vil jeg igjen vise til punkt 5 hvor vi ber om et generelt unntak fra å legge om vår
føringskontoplan til den nye statlige standarden. Vi stiller gjerne opp i samtaler for å begrunne denne
søknaden ytterligere.

Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd
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