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Svar på høring vedr. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Det vises til brev og høringsnotat sendt 25.06.10.

Universitetet har følgende kommentarer til det utsendte forslaget:

Det er en god del reserverte kontoer hvor departementet har beskrevet i parantes hva det ser for seg at
disse kontoene brukes til i fremtiden. UiA foreslår at disse kontoene frigis til nettopp dette bruket. Hvis
ikke vil vi måtte opprette underkontoer under åpne kontoer, for så å endre dette når de reserverte
kontoene frigis.

Konto 34  Tilskudd og refusjon  er tilsvarende oppdelingen som flnnes i dagens kontoplan. Dette er en
oppdeling ut fra bidragsyter og ikke ut fra inntektsart, slik som resten av kontoene er delt opp. Dette
gjør at det blir brudd i logikken i fht resten av kontoplanen, og gjør igjen at det er fare for feilføringer.

Det er også ofte vanskelig å klare å bestemme hvor inntekten kommer fra, og dette skaper mye
merarbeid og fare for feilføringer. Vi stiller oss spørsmål ved hva som evt. skal føres på konto 349
Andre tilskudd og refitsjoner.

Under konto 35  Uopptjent inntekt  savner vi andre typer uopptjent inntekt enn  Garanti  og  Service.  Siden
resten av kontoene er reservert, vil det ikke være mulig å opprette andre.

Det er ikke avsatt konto til overtid eller andre tillegg, og dette må derfor spesiflseres med underkonto
under hver enkelt konto. Dette vil medføre flere relativt likelydende underkontoer under den enkelte
konto, noe som vil kunne vanskeliggjøre bokføringen. Man må også måtte vite om hva slags
ansettelsesforhold den enkelte har for å kunne postere. Evt. budsjettering på konto vil også kreve at
man på budsjetteringstidspunktet kjenner ansettelsesforholdet til de som man forventer skal utføre
oppgaven.

Konto 505  Midlertidige stillinger  vil inneholde relativt mange lønnskategorier, og UiA ser behovet for
flere enn 10 underkontoer under denne kontoen. Dette vil vanskelig la seg gjøre slik forslaget ligger.

Vi forventer at SSØ selv løser evt. problematikk med å endre kontoplan i lønnssystemet (SAP). Ut fra
vår kunnskap kan en endret kontoplan skape utfordringer i SAP og det er viktig at dette adresseres i
god tid før overgang til ny kontoplan. Vi har også forstått det slik at det er krav fra SSØ at sektoren har
lik kontoplan på 4 siffer når det gjelder lønn (pga SAP), og det må settes av tid til koordinering av dette
arbeidet. UiA forventer at departementet går i dialog med SSØ vedr. dette.
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Konto 676 heter Bistand til forskjellige prosjekter. De fleste oppgavene som skal gjennomføres som
prosjekter, og det vil derfor være vanskelig å skille mellom denne kontoen og de andre kontoene under
67.

Vi vil anbefale at det utarbeides to forskjellige veiledere (SRS og kontantprinsippet), og at hver enkelt
konto forklares utfyllende, ikke bare en gjentakelse av kontoens tekst.

UiA vil anbefale departementet å først innføre ny kontoplan fra januar 2012 og ikke januar 2011. Dette
fordi vi av erfaring vet at å ferdigstille kontoplanen på 4 siffer, samt legge om it-systemene og gi
opplæring til alle som konterer (bare ved UiA er dette over 200 personer), er relativt arbeidskrevende
og må gjennomføres i tillegg til eksisterende arbeidsoppgaver før nyttår.
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