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Høringsbrev - Om utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter

Mottatte høringsuttalelser følger som vedlegg. Det gjøres oppmerksom på at Norsk
institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er organisert som forvaltningsorgan
med særskilte fullmakter og avlegger sitt regnskap etter periodiseringsprinsippet.
Statens landbruksforvaltning (SLF), Reindriftsforvaltningen og Mattilsynet er ordinære
forvaltningsorgan.

Innledningsvis vil LMD gi sin generelle tilslutning til en felles standard kontoplan for
alle statlige virksomheter. Generelt ser departementet det også som positivt at Standard
kontoplan legges så langt som mulig opp mot Norsk Standard kontoplan NS 4102.

Heringsspørsmå 1 I Er det foreslåtte obligatoriske tresiffernivået
hensiktsmessig ut fra departementenes og statens informasjonsbehov, og gis
det tilstrekkefig mufighet til å spesifisere kontoplanen mer detaljert
virksomhetenes regnskaper?
Svar: Generelt finner både LMD og underliggende virksomheter tresiffernivået som
hensiktsmessig, så lenge det gis tilstrekkelig mulighet til å spesifisere kontoplanen ved
å utvide antall siffernivåer ut fra den enkelte virksomhets behov.



Høringsspørsmål 1 b: Er det hensiktsmessig at reserverte konti kun kan tas i
bruk etter beslutning i Finansdepartementet.
Svar:  Generelt synes det hensiktsmessig at reserverte kontoer kun kan tas i bruk etter
beslutning i Finansdepartementet. Ensartethet er viktig.

Mattilsynet mener at reserverte konti best styres av Finansdepartementet eller ved at
oppgaven delegeres til SSØ. Mattilsynet understreker videre at det er viktig at
kommunikasjon om endringer i kontoplanen er tydelig og kommer i god tid før
endringen trår i kraft. Det anbefales således fra Mattilsynets side at kontoplanen kun
endres i forbindelse med budsjettarbeidet og at alle endringer trår i kraft fra 01.01.

Høringsspørsmål 2 a: Er den foreslåtte artsinndelingen hensiktsmessig og
dekkende for statlige virksomheter og departementer?
Svar:  Den generelle tilbakemeldingen er at den foreslåtte artsinndelingen er
hensiktsmessig og dekkende. Reindriftsforvaltnin en anser at fordelene ved å innføre
en felles, standard kontoplan i staten er større enn ulempene ved at den foreslåtte
artsinndelingen ikke er fullt ut dekkende for sin virksomhet.

Mattilsynet vil likevel anbefale at det under kontogruppe 50 blir etablert konto for
overtid, da dette er en utgift man ofte ønsker å følge med på utviklingen av. Etter
Mattilsynets vurdering er det ikke vesentlig om overtiden er utført av faste ansatte,
vikarer eller midlertidige ansatte. Mattilsynet viser her til sitt interne
virksomhetsregnskap, hvor det er knyttet overtidskonto til hver av lønnskategoriene
slik at intern styring blir ivaretatt.

Høringsspørsmå 1 2 b: 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:  Forslaget vurderes som hensiktsmessig.

Høringsspørsmål 3: Er utformingen av statlig kontoplan hensiktsmessig for å
ivareta kravet om rapportering til statsregnskapet etter kontan43rinsippet,
henuider at det ikke foreslås å stille krav til obligatorisk bruk av egen
dimensjon for kapittepost?
Svar:  Den generelle vurderingen er at utformingen av Standard kontoplan er
hensiktsmessig for å ivareta kravet om rapportering til statsregnskapet etter
kontantprinsippet og at det er hensiktsmessig at det ikke stilles krav til obligatorisk
bruk av egen dimensjon for kapittel/post.

Mattilsynet vurderer at det vil være ressurskrevende både å opprette og vedlikeholde
nye dimensjoner for kapittel og post. Særlig da for virksomheter som har relativt få
kapitler og poster med lite endringer over tid, og som ville kunne benytte en artskonto
for hver kapittel- og postkombinasjon. Mattilsynet utelukker ikke at hensynet til
fremtidig aggregering av regnskapsinformasjon for staten samlet, på sikt vil fordre et
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krav om kapittel og post som obligatorisk dimensjon. Mattilsynet anbefaler at dette
vurderes etter en tids drift med ny kontoplan.

Høringsspørsmål 4: Bør Standard kontoplan presenteres som en felles
Standard kontoplan med to tilhørende veiledningsnotater, eller bør dette
presenteres som hver sin kontoplan med tilhørende veiledningsnotat for
henholdsvis kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet?
Svar:  Generelt påpekes viktigheten at det bør utarbeides relativt omfattende og detaljert
veiledningsmateriell på dette området, gjerne med eksempler på hva som skal føres på
de enkelte konti.

SLF  mener at standard kontoplan bør presenteres med en felles kontoplan, men med to
tilhørende veiledningsnotater. Reindriftsforvaltnin en og Mattilsynet  mener på sin side
at det er mest ryddig og oversiktlig at kontoplan og veiledningsmateriell presenteres
særskilt for hvert av regnskapsprinsippene.

Høringsspørsmål 5a: Bør Standard kontoplan anses som en føringskontoplan
som legges inn i regnskapssystemet (hovedbok)?
Svar:  Ja, Standard kontoplan bør anses som en føringskontoplan. Mattilsynets
vurdering er at en ikke vil kunne nå målene om standardisert regnskapsføring,
kvalitetsheving på regnskapsdata og stordriftsfordeler i forvaltningen uten at standard
kontoplan brukes som en føringskontoplan.

Hotingsspørsmål 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)
henhold til Standard kontoplan?
Svar:  SLF og Reindriftsforvaltningen mener det ikke det er ikke behov for at krav til
føringskontoplan også skal omfatte forsystemer og hjelpesystemer. Utforming av for- og
hjelpesystemer bør være opp til den enkelte virksomhet. Det er tilstrekkelig at slike
systemer kan avlevere regnskapsinformasjon til hovedboken.

NILF påpeker under dette spørsmålet at hvis en her med "forsystem" bl.a. tenker på
lønnssystem/lønnsprogram så ville det her være hensiktsmessig å tenke på en metode
for automatisk føring av merverdiavgift på kostnader /utlegg på reiseregninger som det
er fradragsrett for. Det er relativt tidkrevende å gjøre dette manuelt med ompostering,
idet reiseregningene med vedlegg "fysisk" må gjennomgås i detalj.

Mattilsynet viser til at i sin virksomhet avleverer fagsystem og tidsregistreringssystem
transaksjoner som får økonomiske konsekvenser. Det er økonomisystemet som eier
faste registre og styrer konteringsstrengen. Mattilsynet ser derfor ikke behov for at
kravet om føringskontoplan også skal gjelde for forsystemer og hjelpesystemer. Hvis
derimot et forsystem/hjelpesystem skal lese transaksjoner direkte til hovedbok må
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forsystemet eller hjelpesystemet etter vår vurdering være tilrettelagt med ny Standard
kontoplan. Dette for å unngå feilkilder.

Høringsspørsmål 6: Er Standard kontoplan dekkende for
forvaltningsbedriftene?
Svar:  Spørsmålet er ikke relevant for LMD og kommenteres derfor ikke.

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 vurdert av LMD eller underliggende virksomheter, da man
ikke har utlånsvirksomhet.

Mattilsynet anbefaler imidlertid sterkt at det utarbeides nærmere retningslinjer for
føring av mellomværende med statskassen.

Høringsspørsmål 8a: Er SSØ sitt forslag til gruppering og artsinndelhig på
området innkrevningsvirksomhet hensiktsmessig?
Svar:  Her er det kun Mattilsynet som har besvart.

Mattilsynets vurdering er at SSØs forslag til artsinndeling på den statlige
innkrevingsvirksomheten er hensiktsmessig. Det er en vurdering om inndelingen skal
være mer detaljert og også omfatte formål, status på kravet og hvor inntektene kommer
fra. Mattilsynets vurdering er at en større detaljering kan vurderes etter hvert om
informasjonsbehovet tilsier det.

I forslag til Standard kontoplan legges det opp til at tap på krav føres under
kontogruppe 78 for alle tap, både de under kontoklasse 3 og de som oppstår i
kontogruppe 84. Mattilsynet mener tap som oppstår under kontogruppe 84 bør
framkomme særskilt enten gjennom egen kontogruppe eller som særskilte konti for tap
under kontogruppe 78. Mattilsynet mener det er vesentlig å få informasjon om tap på
krav oppstår som følge av tapte driftsinntekter eller om tapet oppstår på grunn av
manglende innbetaling av skatt, avgifter og gebyrer.

Høringsspørsmål 8b: Er SSØ sitt forslag til artsinndeling og gruppering på
området tilskuddsforvaltning hensiktsmessig?
Svar: Reindriftsforvaltnin en og SLF ønsker at gruppen utvides med
"Næringsdrivende". Dette fordi hovedtyngden av utbetaling av tilskudd som disse to
virksomhetene forvalter har næringsdrivende som tilskuddsmottakere.

SLF ønsker også en artsinndeling til "Fylkeskommunen", da SLF også har utbetaling til
Fylkeskommunen. SLF begrunner forslaget med at ut fra den listen som fremgår av
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høringsforslaget ser det ut som det er et poeng å skille ut hvilke mottaker som får
tilskudd.

SLF viser videre til at SLF har lagt opp sin kontoplan for å skille på type tilskudd og
ordning for å rapportere på hvilke ordninger utbetalingen går til. SLF vil derfor være
avhengig av å benytte en egen dimensjon til dette dersom ny standard kontoplan blir
utformet slik forslaget  ligger.

Høringsspørsmå'1 9: Bør det kreves at underposter rapporteres for samtlige
driftsposter i Utgiftsavdelilig 1, Statens egne driftsu~er (postene 01-29)?
Svar:  Det er en generell tilbakemelding på at det bør kreves at underposter rapporteres
for samtlige driftsposter i Utgiftsavdeling 1. Rapportering på post og underpost gir en
bedre spesifisering på statsregnskapet enn i dag og vil være en fordel.

Med hilsen

Per Eivind Je en (e.f.)
avdelingsdirektør
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