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Miljøverndepartementets kommentarer til "Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige 
virksomheter" datert 18.06.2010. 
 
Miljøverndepartementet viser til eget innsendt svar fra Statens kartverk datert 06.09.2010 som deler av 
vårt svar på høringsuttalelsen. 
 
I tillegg vil vi på generelt grunnlag få kommentere følgende: 
 
 
1)      I rundskriv R-101 spesifiseres statens kontoplan. Denne kontoplanen gjelder i prinsippet for alle 
ordinære statlige forvaltningsorganer. Formålet med denne kontoplanen er oppgitt  å tilrettelegge for at 
"kravene til rapportering til statsregnskapet om bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet ivaretas".  
Miljøverndepartementet ber FIN om nærmere å konkretisere fra sitt ståsted hvilken styringsinformasjon for 
statsregnskapet som man ikke får ut av kontoplanen i R-101, men som man derimot skal kunne hente  ut 
av den foreslåtte nye standard kontoplanen. 
 
 
2)      Miljøverndepartementet har selv opplevd "den fragmenterte situasjonen"  som angitt i Prop. 1 S 
(2009-2010) Gul bok kap. 9.2.1, 2. avsnitt, på regnskapsområdet. Vi mener det skyldes til dels manglende 
kompetanse, herunder  villfarelse mht. bruk av kontoplan og føringsprinsipper, med feilkontering som 
følge.  Det argumenteres for at en standard kontoplan vil kunne avhjelpe dette.  Miljøverndepartementet 
vil imidlertid peke på at feilkontering vil kunne forekomme til tross for en standardisering av kontoplanen.  
Forslaget til ny kontostandard legger opp til at virksomheten kan ta i bruk langt flere konti i sitt 
internregnskap enn hva som er tilfelle etter dagens standard kontoplan.  Vi er av den oppfatning at dette 
ikke nødvendigvis vil bidra til bedre regnskapsføring, idet et regnskap etter periodiseringsprinsippet er mer 
komplisert enn et regnskap etter kontantprinsippet, noe som krever høyere kompetanse. 
 
 
3)      For at kvaliteten på regnskapet skal kunne heves, krever det at bruken av kontoplanen blir 
håndhevet strengere.  Dette krever betydelig økt fokus på regnskapet, noe som viser seg svært vanskelig 
å få til i statlige virksomheter. Der er fokus langt større på budsjettarbeidet, mens det er lite fokus på 
postbruken. Vi har liten tro på at en annen og eventuelt mer spesifisert kontoplan vil bidra til økt fokus på 
regnskapsarbeidet.   
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