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Høring om standard kontoplan for statlige virksomheter

Nedenfor følger innspill fra Utdanningsdirektoratet ang. høring om utforming av Standard
kontoplan for statlige virksomheter. Høringsspørsmålene er gjengitt i kursiv.

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
virksomhetenes regnskaper?

Svar:
Det gis mulighet til å benytte 4 eller 5 siffer i kontoplanen. Dette gir tilstrekkelig mulighet for vår
virksomhet til å detaljere kontoplanen etter vårt behov. En obligatorisk kontoplan på mer enn 3
siffer vil være en for stor grad av sentral styring, og gi for liten mulighet for den enkelte
virksomhet til å dekke sine individuelle behov for styring.

Høringsspørsmål lb:
Er det hensiktsmessig at reserverte konti kun kan tas i bruk etter beslutning i
Finansdepartementet?

Svar:
En sentral styring av kontoplanen på tresiffernivå er en forutsetning for å få til en standardisering
i staten. Vi mener derfor at reserverte konti kun må tas i bruk etter beslutning i
Finansdepartementet. Gjennom bruk 4 og 5 siffer i kontonummer vil vi likevel få en tilstrekkelig
detaljeringsgrad uten å ta i bruk de konti som i dag er reservert.

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

Svar:
Artsinndelingen dekker behovene for vår virksomhet. Mulighet for bruk av 4 og 5 siffer i
kontonummeret gjør at vi får 1 til 2 siffer mer til rådighet enn dagens kontoplan.
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Høringsspørsmål 2b:
Er en reservering av enkelte konti i kontoplanen hensiktsmessig for eventuell fremtidig
aggregering og eliminering av fordringer, gjeld og intern handel mellom statlige virksomheter?

Svar:
Det er hensiktsmessig at det er tatt høyde i kontoplanen for å dekke dette framtidige behovet.

Høringsspørsmål 3:
Er utformingen 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?

Svar:
Innføring av Standard kontoplan vil medføre store utfordringer. Dette gjelder spesielt
virksomheter som vår, som har mange kapitler og poster. Vi må forholde oss til et internt
regnskap basert på Standard kontoplan og et eksternt regnskap basert på Statens kontoplan
(kapittel og post). Dette medfører økt opplæringsbehov og økt risiko for feil i regnskapet.
For å få til en kobling mellom disse 2 regnskapene er det foreslått å benytte en egen dimensjon i
konteringsstrengen til å registrere kapittel og post. Dette må registreres i tillegg til
kontonummeret etter Standard kontoplan. Løsningen medfører flere registreringsdimensjoner og
holde orden på, med påfølgende større feilmuligheter. I veiledningsnotatet fra SSØ er det antydet
en løsning med kobling mellom kontonummer og prosjektdimensjonen i "internregnskapet" og
konto etter Statens kontoplan i "eksternregnskapet". Dette vil være en tilfredsstillende løsning
forutsatt at økonomisystemet håndterer dette.

Høringsspørsmål 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?

Svar:
Standard kontoplan bør presenteres som hver sin kontoplan med tilhørende veiledningsnotat for
henholdsvis kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet. Dette er mer hensiktsmessig i
forbindelse med opplæring av brukere. Kontoplanen vil da også fungere bedre som oppslagsverk.

Høringsspørsmål 5a:
Bør Standard kontoplan anses som en føringskontoplan som legges inn i regnskapssystemet
(hovedbok)?

Svar:
Standard kontoplan bør være den kontoplanen som ligger i regnskapssystemet og som benyttes
til kontering og bokføring. Standard kontoplan vil dermed være det mest detaljerte nivået. De
forskjellige rapporteringsnivåer blir da avledet ut fra føringskontoplanen etter behov.

Høringsspørsmål 5b:
Bør krav til føringskontoplan også omfatte forsystemer og hjelpesystemer, eller er det
tilstrekkelig at slike systemer kan avlevere regnskapsinformasjon til registrering i
regnskapssystemet (hovedboken) i henhold til Standard kontoplan?
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Svar:
Krav til føringskontoplan bør også gjelde forsystemer og hjelpesystemer. Dette sikrer en
automatisk overføring av regnskapsinformasjon til hovedboken. Det vil igjen være
arbeidsbesparende og redusere mulighet for feil og misforståelser.

Høringsspørsmål 6:
Er Standard kontoplan hensiktsmessig for forvaltningsbedriftene?

Svar:
Spørsmålet er ikke relevant for Utdanningsdirektoratet.

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

Svar:
Spørsmålet er ikke relevant for Utdanningsdirektoratet.

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

Svar:
Spørsmålet er ikke relevant for Utdanningsdirektoratet.

Høringsspørsmål 8b:
Er SSØ sitt forslag til artsinndeling og gruppering på området tilskuddsforvaltning

hensiktsmessig?

Svar:
Forslaget til artsinndeling og gruppering for tilskuddsforvaltning er hensiktsmessig for vår
virksomhet.

Høringsspørsmål 9:
Bør det kreves at underposter rapporteres for samtlige drift-sposter i Utgiftsavdeling 1, Statens

egne driftsutgifter (postene 01-29)?

Svar:
Vi har ingen innvendinger mot dette kravet.

Med vennlig hilsen
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Arne Ellingsen

Seniorrådgiver
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