
VOX

Kunnskapsdepartementet
Att. Ingvild Berg
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Vår ref:10/498Deres ref: 201003378-
Vår dato:JRIB

23.08.2010 Deres dato:

Horing Standard kontoplan for statlige virksomheter

Det vises til brev av 07.07.2010 hvor Vox blir bedt om å komme med innspill til
høringsuttalelse om utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter.

Vox har følgende kommentarer til høringsspørsmålene:

Høringsspørsmål 3. a:
Det foreslatte tresiffernivået gir tilfredsstillende frihetsgrad til virksomhetene,
samtidig som statens behov for aggregert informasjon ivaretas.
Det er imidlertid viktig at frihetsgraden i realiteten forblir hos virksomheten, og ikke
standardiseres i nevneverdig grad hos en tjenesteleverandør.

Høringsspørsmål i b:
Det er hensiktsmessig at beslutning om å ta i bruk reserverte konti er sentralisert hos
Finansdepartementet eller SSØ slik at regnskapsinformasjon kan
sammenlignes/aggregeres.

Høringsspørsmål 2a:
Det bør legges til rette for egne konti for overtid og variable tillegg slik at det kan tas i
bruk på sikt. Disse kostnadene behøver ikke spesifiseres under faste eller midlertidige
stillinger og bør derfor spesifiseres på tresiffernivået.
Annen artsinndeling er hensiktsmessig og dekkende.

Høringsspørsmål 2b:
Det er hensiktsmessig å legge til rette for en fremtidig aggregering og eliminering av
fordringer, gjeld og intern handel mellom statlige virksomheter.

Høringsspørsmål 3:
Vox mottar tildelingsbrev fra flere departement hvor tildeling og rapporteringskrav
ofte er på prosjektnivå under samme kapittel og post. Det skal rapporteres etter
kontantprinsippet. Egen dimensjon for kapittel/post vil være en tilfredsstillende
løsning dersom funksjonalitet for spørring på prosjekt i kontantregnskapet
opprettholdes som en mulighet for avstemming/kontroll. Virksomhetens behov bør
være styrende i forhold til krav om bruk av egen dimensjon, og bruk av egen
dimensjon bør således ikke være obligatorisk.
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Høringsspørsmål 4:
Ettersom kontoplanene er koblet og skal fylle to formål, intern økonomistyring og
forbruk etter kontantprinsippet, bør dette sees på som ett system. Det bør derfor
presenteres som en kontoplan med ett veiledningsnotat som inneholder veilednina for
både periodiseringsprinsippet og kontantprinsippet.

Høringsspørsmål 5a:
For å unngå mulia ekstraarbeid bør Standard kontoplan anses som en
føringskontoplan.

Horingssporsmål 5B:
Det vil virke begrensende på tekniske løsninger og kan medtøre økte kostnader til
systemutvikling dersom det krav til føringskontoplan også omfatter for- og
hjelpesystemer. Det er tilstrekkelig å stille krav til at slike systemer kan avlevere
regnskapsinformasjon til registrering etter Standard kontoplan.

Høringsspørsmål 6:
Vox har utilstrekkelig erfaring innenfor dette området.

Høringsspørsmål 7:
For å sikre lik praksis, og således sikre sammenlignbare tall, bør det utarbeides
retningslinjer for føring av utlån til kunder og lånemellomværende med statskassen.
Standard kontoplan dekker behovet.

Høringsspørsmå I 8a:
Vox har ikke innkrevingsvirksomhet og har således ikke erfaringsgrunnlag for innspill.

Høringsspørsmål 8b:
Artsinndeling og gruppering er hensiktsmessig forutsatt at virksomhetene fritt kan
disponere 4. siffer.

Med vennlig hilsen
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Anne Stokkedal
avdelingsdirektør
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