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Emne: Høringsbrev om utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter

Hei!

Her kommer SLFs høringsuttalelse vedrørende utforming av standard kontoplan for
statlige virksomheter. Viser til høringsbrev fra FIN der de ber om svar på
Appendiks.

Spørsmål 1a
En standard kontoplan for staten er positivt mener vi. SLF benytter i dag en
kontoplan som er nær opp til norsk standard med kontoklasse 7 som tilskudd. En
kontoplan med tresiffernivå som obligatorisk kan SLF benytte så lenge det er
tillatt å utvide antall siffer for videre spesifisering.

Spørsmål 1b
Reservering av konti som ikke er besluttet tatt i bruk, vurderes som
hensiktsmessig for å få en ensartet bruk av kontiene.

Spørsmål 2a
Den foreslåtte artsinndelingen er hensiktsmessig og dekkende for statlige
virksomheter.

Spørsmål 2b
Reservering av enkelte konti for eventuell fremtidig aggregering og eliminering
av fordringer, gjeld og intern handel mellom startlige virksomheter vurderes som
hensiktsmessig.

Spørsmål 3
Utforming av standard kontoplan vurderes som hensiktsmessig for å ivareta kravet
om rapportering til statsregnskapet etter kontantprinsippet. Om det skal tas i
bruk egen dimensjon eller ikke for rapportering til statsregnskapet må være en
vurdering etatene selv gjør. SLF vil nok være avhengig av å gjøre det for å få
spesifisert alle tilskuddene og for å rapportere og ha en tilfredsstillende
oversikt på utgiftene løpende gjennom året.

Spørsmål 4
SLF vurderer at standard kontoplan bør presenteres med en felles kontoplan, men
med to tilhørende veiledningsnotater.

Spørsmål 5a
Standard kontoplan bør anses som en føringskontoplan.

Spørsmål 5b
Krav til føringskontoplan bør ikke omfatte forsystemer og hjelpesystemer.
Innføring av ny standard kontoplan vil nok medføre noen kostnader for å gjøre
endringer i forsystemer og hjelpesystemer hos SLF og vi må komme tilbake med
innspill/søknad på midler når vi vet hvor mye dette kan dreie seg om og hvor
raskt det lar seg gjøre.

Spørsmål 6
Kommenteres ikke da SLF ikke er forvaltningsbedrift.

Spørsmål 7
Kommenteres ikke da SLF ikke har utlån.

Spørsmål 8a
Kommenteres ikke da SLF ikke ha innkreving.

Spørsmål 8b
SLF ønsker en artsinndeling til Næringsdrivende og en til Fylkeskommunen.
Hovedtyngden av utbetaling av tilskudd går til næringsdrivende. Vi har også
utbetaling til fylkeskommunen og utifra den listen som er laget ser det ut som
det er et poeng å skille ut hvilke type mottaker som får tilskudd.

SLF har i dag 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 som forslaget ligger.

Spørsmål 9
Rapportering på post og underpost gir en bedre spesifisering på statsregnskapet
enn det gjør i dag og vil være en fordel.

Med hilsen
Statens landbruksforvaltning

Kirsti Langvatn
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