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

Barne- og familiedepartementet slutter seg i all hovedsak til de vurderinger og anbefalinger
som utvalget gir i rapporten . Dette gjelder både spørsmålet om førings- og
budsjetteringsprinsipp for statsbudsjett og statsregnskap, og når det gjelder flerårig perspektiv
på statsbudsjettet .

Når det gjelder forslaget om en overgang til periodiseringsprinsippet er departementet
imidlertid usikker på om gevinstene ved dette står i et rimelig forhold til de merkostnadene en
slik omlegging vil medføre for egen virksomhet. Departementet har i liten grad hatt behov for
- eller benyttet - omfattende interne regnskaper etter periodiseringsprinsippet, men har basert
seg på den informasjon som har ligget i kontantregnskapet . En utvidet bruk av
periodiseringsprinsippet vil stille ganske andre krav til regnskapskompetanse i virksomheten
enn hva man har i dag . Kostnaden ved å innføre og utnytte periodiseringsprinsippet vil etter
vår vurdering trolig være støne enn den gevinsten vi kan forvente å høste av omleggingen .

Flerårige budsjetter har etter BFDs syn flere fordeler i fbt . å synliggjøre konsekvensene av
politiske vedtak . Et viktig forhold må imidlertid være at vedtakene også skal være med på å
sikre forutsigbarhet for berørte instanser- enten dette er offentlig virksomhet eller private
aktører . Erfaringen de siste årene har snarere vært at forutsigbarheten blir stadig mindre med
mer og mer omfattende budsjettrunder i f.b.m RNB og nysalderingen . Departementet tror
derfor at det kan være en betydelig gevinst ved å innføre flerårige vedtak på enkelte orrråder.


