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Høring - utredning fra Statsbudsjettutvalget: "Hva koster det? - Bedre
budsjettering og regnskapsføring i staten"

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) viser til Finansdepartementets brev
av 03.02.03 om ovennevnte sak. Saken har vært forelagt Aetat Arbeidsdirektoratet og
Konkurransetilsynet.

AAD slutter seg til utvalgets anbefaling om innføring av periodiseringsprinsippet for
staten og statlige virksomheter . Periodiseringsprinsippet bidrar til at reell ressursbruk
synliggjøres, og det kan anslås hvor mye det koster å frembringe en gitt vare eller
tjeneste . Denne informasjonen kan brukes i sammenligning også mellom statlige og
andre virksomheter som driver likeartet aktivitet. Regnskap ført etter
periodiseringsprinsippet kan dermed gi et bedre grunnlag for å vurdere
effektivitetspotensialet for staten og statlige virksomheter. Dette vil lette arbeidet med
kartleggingen av eventuelle kostnadsbesparelser i tilknytning til konkurranseutsettelse,
eller fristillelse av de deler av offentlig som bør styres gjennom brukernes valg av avtale
med tjenesteleverandører.

AAD vil påpeke at innføring av pedodiseringsprinsippet vil kreve ressurser til å tilpasse
systemene, samt til å lære opp ansatte i statlige virksomheter. I denne sammenheng vil
AAD legge til rette for å kunne utnytte den relevante kompetansen som ligger i AAD og
de underliggende virksomhetene Statsbygg og Statens Pensjonskasse. I
moderniseringsarbeidet som pågår på eiendoms- og pensjonsområdet er økt bruk av
husleieordningen og premiefinansieringsordningen viktige elementer.

AAD slutter seg til utvalgets anbefalinger om flerånge budsjetter. Detaljerte flerårige
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budsjettfremskrivelser vil bidra til å synliggjøre kostnader av vedtak som har
innvirkning på fremtidige budsjetter, og bidra til at beslutningstagere tar inn over seg
budsjettvirkninger i et lengre tidsperspektiv enn ett år. Dette vil kunne legge til rette for
bedre utnyttelse av ressursene. AAD stiller seg derfor positivt til flerårige
budsjettfremskrivelser .

Flerårige bevilgninger bidrar til større forutsigbarhet om fremtidige bevilgninger, som
kan legge til rettet for mer effektive tilpasninger og bedre ressursutnyttelsen . AAD
slutter seg til forslaget om at det kan fattes flerårige budsjettvedtak for enkelte,
nærmere angitte prosjekter, virksomheter eller områder. AAD ser imidlertid at flerårige
budsjettvedtak ytterligere kan begrense den finanspolitiske handlingsfriheten og
styringen. AAD mener derfor at omfanget av langsiktige budsjettbindinger bør i det
vesentlige begrenses til områder der effektivitetsgevinsten er størst.

AAD vil videre bemerke i tilknytning til flerårige bevilgninger at departementet er
forhandlingspart i flere inntektsoppgjør. Resultatet fra slike oppgjør kan ha
konsekvenser for statsbudsjettet. Flerårige statsbudsjetter kan være av betydning for
spørsmål om lenger avtaleperioder enn de som nå foreligger . Det er etterAADs mening
viktig at problemstillinger som dette reiser inngår i vurderingene om flerårige
statsbudsjetter .

Med hilsen

Anne Christoffersen (e.L) Anne Kristine Hage


