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Vi viser til høring om utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter utsendt av 
Finansdepartementet 18.06.10. 
 
 
Kommunal og regionaldepartementet har ingen merknader til forslaget eller til spørsmålene som bes bli 
besvart og støtter forslaget om utforming av standard kontoplan. 
 
 
Av departementets underliggende etater har kun Husbanken besvart spørsmålene. Svarene er lagt ved 
under i denne e-posten.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Mikkel Hovden Aas 
rådgiver 
Plan- og administrasjonsavdelingen 
Kommunal- og regionaldepartementet 
 
Tlf: 22 24 68 88 
 
 



Vedlegg – svar fra Husbanken 
 
 
HØRING OM UTFORMING AV STANDARD KONTOPLAN FOR STATLIGE VIRKSOMHETER.  
 
Husbanken kom i 2004 med som en av pilotene i SSØ's periodiseringsprosjekt. Fra 2006 ble det tatt i bruk 
ny kontoplan som i det vesentligste følger periodiseringsprosjektets anbefalte kontoplan, men har valgt å 
bruke 5 siffer. Husbanken bruker Agresso som økonomisystem.  
 
 
Høringsspørsmål 1 a.  
 
Vi mener den foreslåtte inndelingen i 8 klasser og med et obligatorisk nivå på 3 siffer vil være tilstrekkelig 
for å kunne gi nødvendig informasjon. Vi har som nevnt valgt å bruke 5 siffer i kontoplanen for ytterligere å 
kunne spesifisere vårt regnskap.  
 
Høringsspørsmål 1 b.  
 
Vi ser at det fra overordnet nivå kan være hensiktsmessig med "kontroll" over bruken av "reserverte konti" 
både for å kunne aggregere data og for å kunne sammenligne kostnader fra flere virksomheter.  
 
For de som velger å bruke 4 siffer i kontoplanen kan det oppstå tilfeller der 9-10 konti for spesifisering ikke 
er tilstrekkelig. Da vil for det første forutsetningene som ligger i inndelingen av kontoplanen bli brutt og 
samtidig vil det virke som en begrensning i spesifikasjonen av regnskapet.  
 
Høringsspørsmål 2 a  
 
Vi mener den foreslåtte artsinndelingen er hensiktsmessig og dekkende.  
Som pilot i periodiseringsprosjektet har vi bl.a. brukt kontogruppe 19 og 39 i forbindelse 
regnskapsføringen, men vi må sannsynligvis foreta små justeringer i forhold til foreslått kontoplan.  
 
Høringsspørsmål 2 b  
 
Vi mener den foreslåtte inndelingen er hensiktsmessig.  
Ut fra den kontoplanen vi benytter må vi foreta små justeringer.  
 
Høringsspørsmål 3  
 
Vi har brukt oppsettet som ligger i økonomisystemet for kobling av konti mot kapittel, post og underpost til 
statsregnskapet. Dette har fungert tilfredsstillende og har ikke fått tilbakemelding om feil rapportering til 
statsregnskapet.  
 
Synes også kolonnen "Eksempler på kobling mot statens kontoplan post/underpost.." samt 
veiledningsnotatene gir god informasjon for kobling av konto mot kapittel, post og underpost.  
 
Høringsspørsmål 4  
 
Vi ser ikke behov for at det utarbeides to kontoplaner for h.h.v. kontantprinsippet og 
periodiseringsprinsippet. Ved angivelse i egen kolonne hvilke konti som benyttes kun ved 
periodiseringsprinsippet gir dette en henvisning til veiledningsnotatene og vil gi tilstekkelig informasjon for 
riktig bruk av kontiene.  
 
Høringsspørsmål 5 a  
 
Standard kontoplan bør ansees som en føringskontoplan som legges inn i regnskapssystemet.  
 



Høringsspørsmål 5 b  
 
Føringskontoplanen bør som hovedregel også omfatte forsystemer og hjelpesystemer. Dette vil gjøre det 
enklere å integrere for- og hjelpesystemer til økonomisystemet. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre 
arbeidsprosesser minst mulig ressurskrevende og samtidig redusere feilkildene ved bl.a. registrering. I 
utgangspunktet burde det stilles krav til forsystemene om at de må levere data som kan oppdatere 
økonomisystemet uten manuelle handlinger, men at dette kan fravikes i en overgangsperiode. Vet at det i 
dag eksisterer en del "gamle" forsystemer hvor det ikke er tatt høyde for at systemet skal levere 
konteringsinformasjon på mer enn kontonivå.  
 
Vi har i dag forsystemer som ikke kan avgi ønsket detaljering på data for oppdatering av 
økonomisystemet. Dette gjør bl.a at kontoplanen må utvides hver år for å ivareta ønsket/krav til kontering. 
Ved bruk av andre konteringsdimensjoner kunne grunnkontoplanen vært brukt som foreslått.  
 
Høringsspørsmål 6  
 
Ingen kommentar  
 
 
Høringsspørsmål 7  
 
For å få mest mulig enhetlig regnskapsføring for statsbankene bør det utarbeides nærmere retningslinjer 
for regnskapsføring og rapportering.  
 
 
Høringsspørsmål 8 a  
 
Ingen kommentar  
 
 
Høringsspørsmål 8 b  
 
SSØ sitt forslag til artsinndeling og gruppering ansees som hensiktsmessig.  
 
Vi ser at her må vi gjøre en del tilpassinger i eget regnskap. Dette har bl.a. sammenheng med manglende 
kontering fra forsystemer, jfr. Sp.m. 5 b.  
 
 
Generelt.  
 
På grunn av ferieavvikling etc. har vi hatt begrenset mulighet for å vurdere konsekvensene.  
 
Vi ser at det er en god del av de konti som er reservert er konti som vi bruker i dag. Disse ønsker vi i 
utgangspunktet å benytte inntil videre avklaringer skjer. I oversendelsesbrevet fra Finansdepartementet 
åpnes det opp "Særlige tilpassinger for store statlige virksomheter med spesielle behov eller større 
tilskuddsordninger med spesielle behov utredes samtidig...."  
 
 
Vennlig hilsen  
 
Alf Strømsnes 
Husbanken, Region Bodø 
Besøksadresse: Torvgata 2 - Postadresse: 8002 Bodø 
Sentralbord: 815 33 370 / Dir.tlf. 75 54 93 30   


