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Utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter - Høring

Viser til mottatt brev datert 29.06.2010 (ref. 10/1142-KJC) fra Samferdselsdepartementet vedrørende
høring til utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter.

Etter Luftfartstilsynets (LT) oppfatning virker den forslåtte kontoplanen oversiktlig og grei. Positivt er det at det
foreslås et skille mellom konto for reiseutgifter og diett utgifter. Stiller spørsmål om hvorfor kontogruppe 57 og
58 "refusjon av sykepenger og foreldrepenger" står oppført som "lønn"? I dag føres dette som inntekt under
4318 og 4316.

Hørin ss ørsm I 1 a: Er det oreslåtte obli atoriske iresi ernivået hensiktsmessi ut a de artementenes o
statens in onna bnsbehov o is det tilstrekkeli muli het til å $ esi isere konto lanen mer
detat ert i virksomhetenes re nska er?

Tresiffernivå virker greit for kostnader, men LT ser behov for å ha 4 siffer i kontogruppe 32 — salgsinntekt
utenfor avgiftsområdet. Vi har i dag en til dels omfattende inntektskontoplan. I forbindelse med overgang til
utfakturering fra nytt fagsystem (EMPIC) har vi sett behov for en forenkling av kontoplan for inntekter. LT
mener likevel at vi vil ha behov for fire siffer her. Henviser i dette tilfelle til Gebyrforskriften slik at inntekter
som stammer fra kapittel 11 Luftfartøy har en gruppe, kaphtel 111 Flyverksted har en gruppe, med under konti
osv.

Hørin ss ørsmål lb: Er det hens ktsmessi at reserverte konti kun kan tas i bruk etter beslatn n i
Finansde artementet?

Ja, det er absolutt hensiktsmessing med reserverte konti

Hørin ss ørsmål 2a: Er den oreslåtte artsinndelin en hensiktsmessi o dekkende or stat i e virksomheter o
departementer? 


Ja, den bygger på norsk standard kontoplan (NS4102) som benyttes i privat virksomhet. Staten er ikke så
spesiell.

Hørin ss ørsmål 2b:Er en reserverin av enkelte konti i konto lanen hensiktsmessi or eventuell emtidi
a re enn o eliminerin av ordrin er o intern handel mellom statli e virksomh ter?

LT ser ingenproblemer med dette.
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Hørm ss ørsmål 3: Er utormin en av Standard konto lan hensiktsmessi or å ivareta kravet om
ra orterin til statsre nska et etter kontant rinsi et herunder at det ikke oreslås å stille krav til
obli atorisk bruk av e en dimens'on or ka ittel/ ost?

LT har ingen kommentar til dette høringsspørsmål.

Hørin ss ørsmål 4: Bør Standard konto lan resenteres som en elles Standard konto lan o med to tilhørende
veilednin snotater eller bør dette resenteres som hver sin konto lan med tilhørende veilednin snotat or
henholdsvis kontant rinsi et o eriodiserin s rinsi et?

Slik LT har oppfattet det, er gjennomføring av overgang til ny felles statlig kontoplan og innføring av
periodiseringsprinsippet to ledd av samme sak. Likevel skal vi fortsatt rapportere til Finansdepartementet etter
kontantprinsippet på samme måte som vi har det i dag. Vi bokfører inntekter og utgifter etter
periodiseringsprinsippet i Agresso. Regnskapsdata blir aggregert over til kontantregnskapet som danner
grunnlag for rapportering til finans. LT ser derfor ingen grunn til at vi må ha egen kontoplan for
kontantprinsippet. En felleskontoplan med veiledningsnotat høres greit ut.

Hørin ss ørsmål 5a:Bør Standard konto lan anses som en ørin skonto lan som le es inn i
re nska ss stemet hovedbok ?

Ja

Hørin ss ørsmål 5b:Bør krav til ørin skonto lan o så om atte ors stemer o h'el es stemer eller er det
tilstrekkeli at slike s stemer kan avlevere re nska sin ormas'on til re istrerin i re nska ss stemet

ovedboken i henhold til Standard konto lan?

Ingen ting i veien for det siste alternativ.

Hørin ss ørsmål 6 — 9 Er Standard konto lan hensiktsmessi or orvaltnin sbedri tene? Er Standard
konto lan dekkende or statli e utlån o bør det utarbeides nærmere retnin slin'er or ørin av utlån til
kunder o lånemellomværet med statskassen or ensartet tilrettele in til Standard konto lan? Er SSØ sitt
orsla til ru erin o artsinndelin åområdet innkrevin svirksomhet hensiktsmessi ? Er SSØ sitt orsla til

artsinndelin o ru erin åområdet tilskudds orvaltnin hensiktsmessi ? Bør det kreves at under oster
ra orteres or samtli e dri ts oster i Ut i tsavdelin 1 Statens e ne dn tsut i ter ostene 01-29 ?

LT har ingen kommentarer til disse høringsspørsmålene
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