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HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNING FRA STATSBUDSJETTUTVALGET : -"HVA
KOSTER DET? - BEDRE BUDSJETTERING OG REGNSKAPSFØRING I STATEN"

Vi viser til brev av 3 . februar 2003 der departementet ber om merknader til utredningen .

Utvalgets tilråding omhandler to forhold. Det ene er innføring av periodiseringsprinsippet i
statlig forvaltning, det andre gjelder innføring av flerårige budsjetter.

Vi mener at statlig og kommunal budsjettering og regnskapsføring bør skje etter de samme
prinsipper.og regelverk . Ikke sjelden opplever kommuner liten forståelse for det regelverk som
gjelder i kommunene fra statlig hold . Dette har i flere tilfeller resultert, i manglende samsvar
mellom tildelt bevilgning fra statens side og de reelle utgifter som er påløpt i kommunene. Dette
gjelder særlig ved endringer i tilskuddsordninger og lignende. Det er også viktig at stat og
kommune bruker samme prinsipp i spørsmål som gjelder fordeling av oppgavermellom de ulike
forvaltningsnivå.

Innføring av periodiseringsprinsippet
Generelle merknader
NKRF mener at kontantprinsippet som i dag ligger til grunn for budsjettering og regnskapsføring
i staten ikke er tilstrekkelig for å oppnå en god økonomistyring og effektiv, bruk av ressursene i
statlig sektor . Det er derfor positivt at nye måter å gjøre dette på blir vurdert.

Vi er overrasket over at anordningsprinsippet i kommunal sektor ikke er vurdert nærmere i denne
sammenheng. Kommunene har over mange år praktisert anordningsprinsippet som i langt større
grad viser hva det koster å produsere en vare eller tjeneste . Regnskapsreglene i kommunal sektor
er eneksempel på modifisert bruk av periodiseringsprinsippet . Erfaringer fra dette bør, være
meget . interessante når prinsippet eventuelt blir innført i staten . Det vil, slik vi ser det, også i
staten bli nødvendig med tilpasninger . En overgang til periodiseringsprinsippet uten tilpasninger
vil kunne gi utilsiktede konsekvenser for mange statlige virksomheter og organer. Vi mener
derfor at anordningsprinsippet i kommunal sektor må tas inn som et viktig element i det videre
arbeid med å finne gode løsninger for nye metoder for statlig budsjettering og regnskapsføring,
herunder innføring av et nytt periodiseringsprinsipp .
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Konkrete merknader
Vi vil påpeke at statlig behov for rapportering om kontantstrømmer uten vanskelighet kan
ivaretas ved overgang til et nytt periodiseringsprinsipp . Etter regnskapsloven har de
regnskapspliktige i alle år vært pålagt å utarbeide slike oversikter som noter til regnskapet
(kontantstrømoppstilling). Disse oversiktene har variert i innhold opp gjennom årene . Også i
kommunal sektor blir det årlig rapportert en finansieringsanalyse som viser endring i
arbeidskapital gjennom året .

Vi mener at de samme prinsipper må legges til grunn for utarbeidelse av budsjett og regnskap .
Hvis ikke vil viktige kontrollaspekter i det statlige systemet bli utydelige (administrativ-,
politisk- og konstitusjonell kontroll) . Det virker også lite effektivt å operere med to forskjellige
prinsipper ved utarbeidelse av henholdsvis budsjett og regnskap . Det bør derfor etterstrebes ved
innføring av nytt prinsipp at dette forhold er ivaretatt. Vi ser imidlertid at dette vil avhenge av
hvordan finansiering av investeringer kan ordnes . Det er derfor viktig at finansiering av
investeringer kan gjøres på en slik måte at dette blir mulig . Det er særlig slik finansiering som
skaper problemer ved budsjettering .

Vi mener det er nødvendig å innføre et rettslig begrep for regnskapsføring i staten : God statlig
regnskapsskikk. Innholdet i begrepet bør følge den internasjonale utvikling på området, med
tilpasninger til norske forhold. Vi vil anbefale at det opprettes et institutt som tar seg av
oppgaven med å tilpasse, utarbeide og gi anbefalinger på området, jfr . Foreningen for god
kommunal regnskapsskikk i kommunal sektor og Regnskapsstiftelsen i privat sektor . Vi mener
det er helt nødvendig for å få en mest mulig ensartet praktisering av nye regler . Et slikt institutt
vil også være rette instans for å svare på spørsmål fra brukerne og utrede nye problemstillinger. I
tilfelle en oppnår et felles regnskapsprinsipp for kommunal og statlig sektor, vil et samarbeid om
et felles institutt for utarbeidelse av offentlige standarder og en felles rettslig standard "God
offentlig regnskapsskikk" være aktuelt .

Ny bokføringslov er ute på høring . Det bør vurderes om store deler av innholdet i denne kan
gjøres gjeldende for statlig sektor . Det vil redusere omfanget av egne regler og forskrifter i
statlig forvaltning.

Innføring av en rettslig standard og å gjøre bokføringsloven gjeldende for statlig sektor vil, slik
vi ser det, medvirke betydelig til at enhetlige prinsipper og standarder blir fulgt i staten .

Vår oppfatning er at det i dag finnes et vell av tilleggssystemer og intern regnskaper i statlige
virksomheter. En innføring av nytt periodiseringsprinsipp bør derfor medføre en betydelig
innsparing som følge av at disse systemene og arbeidet med ajourhold av disse langt på vei blir
overflødig .

Vi mener det er positivt med en overgang til et periodiseringsprinsipp også i sammenheng med
eventuell konkurranseutsetting . I dag kan statlig (og kommunal) virksomhet miste oppdrag selv
om de driver effektivt . Prinsippene for rapportering som følges gjør det imidlertid vanskelig å
sammenligne med private virksomheter.

Erfaringene som ble gjort ved overgang til regnskapsloven for helseforetakene i 2002, viser så
langt vi kjenner den saken, at overgangen gikk rimelig greit. Et problem som kom frem i lyset,
og som også er aktuelt i denne sammenheng, er hvordan finansiering av investeringer og
kostnadsføring av avskrivninger skal håndteres . Dette spørsmålet må bli utredet og erfaringer fra
kommunal sektor og helseforetakene tas med i vurderingen . Det er to modeller som er aktuelle i
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denne sammenhengen; lånemodellen og kontantmodellen . Vi mener lånemodellen er den mest
interessante og anvendelige av disse to modellene . Det må være mulig å sette opp et
resultatregnskap som går i balanse i forvaltningen/virksomhetene, dvs . et fullstendig regnskap
som viser virksomhetens resultat .

Videre mener vi at i de tilfeller virksomheter kun har et utgiftsbudsjett å forholde seg til, og slik
mangler en inntektsside, ikke nødvendigvis vil medføre store problemer i forhold til å styre
virksomheten. På mange måter vil det i slike tilfeller ligge en inntekt lik budsjettert kostnad
"skjult" i bakgrunnen. Dette bør derfor ikke være et argument mot innføring av et
periodiseringsprinsipp . I realiteten vil derfor inntekten, selv om den ikke vises i regnskapet, være
lik budsjettert kostnad. Det finnes en god del virksomheter som er finansiert slik, både i offentlig
og privat sektor, som har stor nytte av å følge et periodiseringsprinsipp og som gjennom dette har
mulighet for å oppnå effektiv drift og god økonomistyring .

Innføring av flerårige budsjetter
I kommunal sektor har dette lenge vært et krav, jfr . kommuneloven § 44. Vi mener en modell for
flerårige budsjetter vil være å anbefale også i staten . Dette bør også kombineres med økt
forutsigbarhet for enkelte aktiviteter gjennom bindende flerårige vedtak .

Avslutning
NKRF er enig i at innføring av et periodiseringsprinsipp i staten vil innebære at
informasjonsgrunnlaget for de politiske prioriteringer bedres og kostnadene ved bruk av
arbeidskraft og kapital vil bli bedre presentert . Dette vil igjen føre til en mer effektiv bruk av
statens midler.
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Vi mener dette arbeidet i det videre må fa prioritet og ber om at regnskaps- og
periodiseringsbestemmelsene for hele den offentlige sektor blir sett i sammenheng .
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Halvard Kleven
Styreleder


