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Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet iii universitetene og høgskolene datert 25. juni då. vedrørende
høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. UMB har valgt å kun besvare de spørsmål
man anser for å være aktuelle for virksomheten.

Høringsspørsmål la:
Er det foreslåtte, obligatorirke tresaffernivået hensiktmessig ut fra departementenes og statens informa.jonsbehov, og gis det
filstrekkelig mulighet til å 4)esjfisere kontoplanen mer detajen i virksomhetens irgnskaper?

UMB er av den oppfatning at om en standard spesifisefingsgrad på tre-siffer er hensiktmessig med ett forbehold.
Et mindre antall arter en det er lagt opp til i Standard kontoplan bør reserveres. Da vil at man i større grad har
loka1e tilpassningsmuligheter.

Høringsspørsmål lb:
Er det hensiktsmesJigat reserverte konti kun kan tas i bruk etter beslutning i Finansdepankmentet?

Dersom dette skal være en overordnet standard kontoplan og Finansdepartementet ønsker å kunne hente data
laget på samme grunnlag er svaret ja.

Høringsrpørsmål 2a:
Er den forslåtte artsinndelingen hensiktsmessig og dekkende for statlige virksomheter og departementer?

UMB anser i stor grad artsinndelingen for hensiktsmessig, men setter spørsmålstegn ved om ikke utarbeidelsen
av standard kontoplan i større grad burde bygd på den grunnkontorammen som ble utarbeidet gjennom
Finansdepartementets periodiseringsprosjekt. Slik UMB ser det er det i dag enkelte avvik fra denne som er
vanskelig å forstå hvorfor man har valgt. Eksempelvis innenfor kontogruppe 19 og 34.

Høringsspørsmål 2b:
Er en reservering av enkelte konti i kontoplanen hensiktsmessig for eventuell firmtidig aggregering og eliminering av fordringer, gield
og intern handel mellom statlige virksomheter?

Når det gjelder handel mellom statsetater må det gjøres en nærmere avklaring av skillet mellom handel og bidrag.

Høringsspørsmål 4:
Bør standard kontoplan presenteres som en filles Standard og med to tilhørende veiledningsnotat, eller bor dette presenteres som hver
sin kontoplan med tilhørrnde veiledningsnotat for henholdsvis kontang)rinsippet ogperiodisering.Trinsippet?
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UMB anser det for uproblematisk om de to prinsippene presenteres i samme kontoplan og veiledningsnotat.

Høringsspørsmål Sa:
Bor Standard kontopZon anses for en feringskontoplan som legges inn i regnskapsystemet (hovedbok)?

Ja

Høringsspørsmål 5b:
Ber krav tilferingskontopkm også omfatte fonystemer og je4eystemer, eller er det tiLrtmkke4g at sllke ytemer kan avlevem
regnskapsinfotmayen til mgistreting i regnskapsystemet (hovedbok) i henhold til Standard kontoplan?

Det bør ikke stilles krav til forsystemer og hjelpesystemer så lenge det som overføres til regnskapssystemet er i
overensstemmelse med standard kontoplan og bokføringsloven.

Høringsspørsmål 8b:
Er SSØ sitt forslag til artsinndeling oggrupperingpå området tilskuddiforvaltning hensiktimessig?

UMB anser i stor grad artsinndelingen for hensiktsmessig, men stiller igjen spørsmål om ikke utarbeidelsen av
standard kontoplan i større grad burde bygd på den grunnkontorammen som ble utarbeidet gjennom
Finansdepartementets periodisetingsprosjekt.

Innføring
Finansdepartementet skisserer en frivillig innføring fra ny kontoplan fra 1.januar 2011 med sikte på en
obligatorisk innføring i 2014 etter en nærmere vurdering av erfaringer. Kunnskapsdepartementet skriver i brev av
13. august 2010 til institusjonene om delårsregnskap for 2. tertial 2010 at departementet tar sikte på å innføre
Standard kontoplan for statlige virksomheter som føringskontoplan for institusjoner i universitets- og
høyskolesektoren som har unntak fra bruttoprinsippet med virkning fra 1. januar 2011.

UMB anser at en innføring av den nye kontoplanen fra 1. januar 2011 vil gi sektoren for lite tid til samarbeid om
sektorrelaterte tilpassninger på 4-siffernivå. For UMBs del ser vi i lys av fusjonsprosessen med Norges
veterinærhøgskole klart behov for å kunne bruke tid til å utvikle en felles kontoplan ved innføringen av Standard
kontoplan for statlige virksomheter. Vi ber derfor om at Kunnskapsdepartementet revurderer tidsplanen for
innføring av Standard kontoplan og tidligst sette 1. januar 2012 som innføringstidspunkt.

Med hilsen
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