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Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet av
refusjoner av lønn fra 1.1.2015
1.

Innledning

Finansdepartementet har besluttet å endre kravene for rapportering av offentlige
standardrefusjoner og tilskudd vedrørende arbeidskraft til statsregnskapet.
Bakgrunnen for endringen er å forenkle oppfølgingen av utgifter til lønn og å
harmonisere kravene for rapportering av utgifter etter statens kontoplan med kravene
for bokføring på standard kontoplan. Dette vil gi en bedre sammenheng mellom
virksomhetsregnskapet og statsregnskapet. Endringen innebærer at utgifter og
offentlige refusjoner og tilskudd vedrørende arbeidskraft rapporteres netto til
statsregnskapet på statskonto for utgifter. I praksis medfører dette at refusjoner og
tilskudd som i dag rapporteres på inntektskapittel og standardpostene 15 til 18, skal
rapporteres som utgiftsreduksjon på det utgiftskapittel og post hvor utgiften som
refunderes er rapportert.
Endringen trer i kraft fra 1. januar 2015.

2.

Virkeområde

Rundskrivet gjelder for ordinære statlige forvaltningsorganer (“bruttobudsjetterte
virksomheter”), jf. reglement for økonomistyring i staten § 2. Det gjelder ikke for
forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet
(“nettobudsjetterte virksomheter”) og statens forvaltningsbedrifter.
3.

Rapportering til statsregnskapet fra 1.1.2015

Ordinære statlige forvaltningsorganer (“bruttobudsjetterte virksomheter”) skal
rapportere refusjoner av arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter
Postadresse
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Akersg. 40
E-post: postmottak@fin.dep.no

Telefon
22 24 90 90
Org. Nr.
972 417 807

Finansavdelingen
Telefon 22 24 43 03
Telefax 22 24 95 05

til lærlinger og tilrettingstilskudd til statsregnskapet som utgiftsreduksjon på
virksomhetens utgiftskapittel og post for driftsutgifter.
Virksomhetene skal fortsatt bokføre refusjonene og tilskuddene i
virksomhetsregnskapet slik det er angitt i standard kontoplan for kontogruppene 57 og
58, jf. omtale i Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige
virksomheter.
Endringen i rapportering til statsregnskapet vil innebære at virksomheten skal koble
kontoene etter standard kontoplan til en statskonto for utgifter (virksomhetens
utgiftskapittel og post for driftsutgifter innenfor postgruppen 01-29). Innbetalte
refusjoner og tilskudd skal rapporteres på samme kapittel og post som utgiften
refusjonen gjelder ble rapportert på. Dette innebærer f.eks. at mottatt refusjon av
sykepenger som gjelder lønnsutbetaling som for eksempel er rapportert på kap. 1000
og post 01, skal rapporteres som utgiftsreduksjon på kap. 1000 og post 01.

4.

Statsbudsjettet for 2015

Endringene i rapporteringen til statsregnskapet får ingen betydning for statsbudsjettet.
Statsbudsjettet skal fortsatt inneholde brutto utgifter til lønn på det enkelte kapittel og
post uten fratrekk for standardrefusjoner og tilskudd vedrørende arbeidskraft.

5.

Tilpasning av lønns- og regnskapssystemer

Virksomhetene må tilpasse egne lønns- og regnskapssystemer til de nye kravene til
rapportering.
Hovedregelen for kontokobling og rapportering til statsregnskapet er omtalt i pkt. 3
over. Dersom virksomheten har problemer med å knytte innbetalt refusjon til
utgiftsposten hvor den refunderte utgiften opprinnelig ble rapportert, kan virksomheten
rapportere refusjon på utgiftspost 01 for driftsutgifter.
6.

Endringer i faste rundskriv

Krav til bruk av standard kontoplan og statens kontoplan er regulert henholdsvis i
Finansdepartementets rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter og
rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet. Av praktiske
årsaker vil Finansdepartementet vente med å oppdatere disse rundskrivene til
november 2014.
Det presiseres at endringene omtalt i dette rundskrivet vil bli innarbeidet i
rundskrivene R-101 og R-102, og at virksomhetene kan benytte dette rundskrivet som
grunnlag for arbeidet med eventuelle tilpasninger.

Side 2

7.

Forvaltning

DFØ er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte krav til statlige virksomheters
rapportering til statsregnskapet. Eventuelle spørsmål om endringene kan rettes til
DFØ.
Med hilsen

Astri Tverstøl e.f.
avdelingsdirektør
Torstein Sørbotten
fagdirektør
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