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Utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter -
Høringssvar

Vegdirektoratet viser til departementets brev av 29. juni 2010.

Innledningsvis vil vi påpeke at vi ser det som svært positivt at en nå ønsker å bygge opp en
artskontoplan innenfor staten og at en har lagt NS 4102 til grunn. Det at en søker å samordne
regnskapsføringen i privat og offentlig sektor der dette er mulig er etter vår mening et skritt i
riktig retning. I tillegg vil en slik kontoplan være en forutsetning dersom staten på sikt ønsker
å innføre, som et krav, at statlige etater også skal føre et internregnskap i henhold til
periodi seringsprinsippet.

Enkelte av de spørsmål som fremkommer er det vanskelig å avdekke alle konsekvenser
knyttet til pr. i dag. Vi ser derfor for oss at når forslaget er vedtatt, vil vi legge om
kontoplanen og i perioden frem mot 2014 gi tilbakemelding på eventuelle konkrete
problemstillinger som vi avdekker.

I det videre vil vi komme med innspill på de konkrete spørsmål det bes om svar på.

la.
I utgangspunktet ser vi det som naturlig at forslaget bygger på NS4102 som også er spesifisert
på 3-siffer. En utfordring for oss i den forbindelse er at vi allerede har bygd opp en standard
artskontoplan i tråd med NS 4102. I den forbindelse har vi benyttet en del av de tresifrete
koder som er ledig i NS 4102. I forslaget derimot er disse reservert for Finansdepartementet.
Statens vegvesen vil dermed måtte gjennomføre en betydelig omlegging for å holde seg
innenfor det forslag som fremkommer.

Tross dette støtter vi forslaget og mener det vil være tilstrekkelig muligheter til detaljering
gjennom å spesifisere på et 4. siffer.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 22 07 37 68 Brynsengfaret 6A Statens vegvesen

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap

Postboks 8142 Dep




Båtsfjordveien 18

0033 Oslo Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52



lb.
Som vi var inne på vil reserveringen medføre et stort behov for tilpasninger innenfor den
foreslåtte kontoplan siden vi har benyttet de som var frie i NS4102. Vi ser allikevel at en
reservering er det eneste fornuftige dersom man på sikt ønsker å kunne benytte disse til
forhold som ikke er dekket i forslaget og der man ser behov for en ensartet praksis innenfor
hele Staten.

2a
I utgangspunktet er den dekkende, men vi ser at det kan være enkelte utfordringer for Statens
vegvesen knyttet til investeringsprosjekter vi gjennomfører med forskuddsmidler. Dette er
forskudd staten skal tilbakebetale gjennom senere bevilgninger og vi forventer at disse i
forslaget skal føres i kontogruppe 22 "Annen langsiktig gjeld". I den forbindelse vil det ikke
være tilstrekkelig kun å ha tresiffer nivå 220 tilgjengelig Innenfor dette området ser vi derfor
behov for en utvidelse slik at to tresifrete grupper er reservert denne type formål.

2b
Vi ser det som hensiktsmessig at enkelte konti reserveres for fremtidig bruk, men som nevnt
kan forslaget være noe snaut på enkelte områder.

3a.
Vi ser ingen problemer knyttet til å kunne rapportere en regnskapsoppstiling også i henhold til
forslaget etter kontantprinsippet. Vi er derimot noe skeptisk til ikke å ha kapittel / post som
obligatorisk segment i kontostrengen. Vår erfaring er at de ansatte som påvirker regnskapet
har et sterkt forhold til kapittel / post. Når det gjelder fokus på bruk av riktig art er nok ikke
forankringen like sterk. Vi mener derfor at faren for dårligere kvalitet på statsregnskapet vil
være betydelig dersom kapittel / post ikke blir en del av kontostrengen. Det vil også være
vanskelig å avdekke feil dersom dette ikke er tilfelle, fordi en gjennom å ha det i
kontostrengen i mange tilfeller kan gjennomføre kontroller mellom bruk av kapittel / post og
artsbruk.

For Statens vegvesen derimot er vi helt avhengig av å ha kap. / post i kontostrengen fordi våre
kapitler er bygd opp i henhold til hvilket formål midlene skal benyttes til og ikke i hvilken
grad det er lønnskostnader eller andre kostnader.

4.
Vi vil se det som mest hensiktsmessig at det utformes en felles kontoplan med to tilhørende
veiledningsnotater.

5a.
Vi kan ikke se at løsningen kan fungere tilfredsstillende dersom det ikke legges inn som en
føringskontoplan.

Vi anser at det vil være tilstrekkelig dersom forsystemene kan levere data som på en sikker
måte kan tilpasses standard kontoplan i hovedboken.

6a.
Statens vegvesen er ingen forvaltningsbedrift og vi har derfor ingen kommentarer til dette
spørsmål.



7.
Statens vegvesen benytter i liten grad utlån, men vi forventer at kontoplanen bør dekke
behovet.

 
Vi har ingen kommentarer til dette pr. i dag.

 
Når det gjelder tilskuddsforvaltning ser vi pr. i dag ingen problemer knyttet til forslaget.

Vi håper vi gjennom dette har gitt tilfredsstillende svar på de spørsmål som stilles og at disse
vil være med i den videre vurdering.
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