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Til Stortinget

Riksrevisjonen legger med dette fram for Stortinget antegnelser med svar og forslag til desisjon av Norges
statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard sammen med ekstrakt av regnskapene for 1999,
jf. Grunnlovens § 75 k. Enkelte opplysninger som er gitt, er kommet fram i løpet av 2000.

Det er tatt opp i alt 37 saker, 25 antegnelser og 12 saker til orientering. Riksrevisjonen kan ikke godkjenne
regnskapene for 1999 for Ila landsfengsel og sikringsanstalt, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Nord-
Trøndelag, Rikshospitalets Apotek og Radiumhospitalets apotek. Regnskapene til Toll- og avgiftsdirektoratet,
Statistisk sentralbyrå og Statens veiledningskontor for oppfinnere er godkjent med forbehold. Det er ikke tatt
opp saker under Barne- og familiedepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og
Kulturdepartementet.

I tilknytning til revisjonen av Rikstrygdeverkets regnskap og regnskapet til Statens pensjonskasse er det
påvist en rekke feil og mangler når det gjelder beregning av pensjoner, både i Statens pensjonskasse og i Fol-
ketrygden. Feilene har medført til dels betydelige feilutbetalinger. Siden det er vanskelig for den enkelte å
kontrollere om pensjonsutbetalingen er riktig, ser Riksrevisjonen svært alvorlig på dette. Feilene kan generelt
knyttes til svakheter i system og rutiner, bl.a. har datasystemene ikke ønsket funksjonalitet, men det er også
påvist svakheter i manuelle rutiner. Pensjonsberegningen er basert på et komplisert regelverk, og i noen til-
feller kan feilene også skyldes mangelfull kompetanse.

I de senere årenes antegnelser er det tatt opp en rekke saker knyttet til regnskapsføringen i departementene
og underlagte virksomheter, samt problemer knyttet til innføringen av nye økonomisystemer, jf. Riksrevisjo-
nens brev til Statsministerens kontor og Finansdepartementet i tilknytning til fjorårets antegnelser. Det er gjort
et omfattende arbeid i forvaltningen for å rette opp påpekte forhold, men i en del virksomheter er det frem-
deles vesentlige feil og mangler knyttet til økonomiforvaltningen. Innføringen av nye økonomisystemer ska-
per fortsatt problemer, og mange virksomheter har fremdeles manglende forståelse for viktigheten av avstem-
mingsrutiner som kan avdekke feil og mangler i regnskapet gjennom året. Resultatet kan bli at det i regn-
skapene oppstår store avstemmingsdifferanser som ikke kan forklares, noe som igjen medfører at det må bru-
kes betydelige ressurser for å finne ut hva som er feil, og til å foreta nødvendige opprettinger. Blant annet på
grunn av mangelfull kvalitetssikring oppstår det også feil i innrapporteringen til statsregnskapet. Det er også
et problem at regnskapene i mange tilfeller ikke lukkes etter innrapportering til statsregnskapet, med den følge
at det gjøres endringer som medfører at de innrapporterte tallene ikke blir korrekte.

Det er tatt opp flere saker som omhandler store saksrestanser og restanser knyttet til innfordring, bl.a. når
det gjelder arveavgift. Lang saksbehandlingstid knyttet til beregningen av arveavgift har vært tatt opp en rek-
ke ganger tidligere. Riksrevisjonen ser den lange saksbehandlingstiden som svært uheldig, da den både kan
medføre problemer for arvingene og for innfordringen av avgiftskravene.

Staten har i den senere tid opprettet en rekke selvstendige virksomheter – enten ved omdanning og fristil-
ling av statlig virksomhet – eller ved at statlig kapital er stilt til rådighet ved nyetableringer. Gjennomført revi-
sjon gir indikasjon på at det er behov for å utvikle retningslinjer for hvordan fristilling av statlig virksomhet
skal forberedes og gjennomføres, bl.a. med hensyn til hvilke verdivurderinger som skal legges til grunn ved
overføringen av formuesverdier.

En tidligere antegnelse desidert «Til observasjon» tas opp på nytt i årets antegnelser. For øvrig legger
Riksrevisjonen fram for Stortinget en gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for
1995–98 desidert «Til observasjon» i Dokument nr. 3:1 (2000–2001).

Riksrevisjonen, 6. november 2000

For Riksrevisorkollegiet

Bjarne Mørk-Eidem
riksrevisor



INNDELING AV KONSTITUSJONELLE ANTEGNELSER

Antegnelsene, som utarbeides departementsvis, deles inn i følgende avsnitt:

Til observasjon Avsnittet inneholder antegnelser over forhold og disposisjoner som krever nærmere re-
degjørelse fra forvaltningen. Det omfatter også forhold som Riksrevisjonen ikke anser
seg ferdig med, og derfor ønsker å ha til observasjon.

Til decharge etter
omstendighetene

Under dette avsnittet tas opp tilfeller hvor det kan herske en viss tvil om forholdet uten
videre bør godkjennes.

Til decharge Her tas opp tilfeller som Riksrevisjonen uten betenkeligheter mener å kunne anbefale
godkjent.

Til orientering Riksrevisjonen har i stadig større utstrekning tatt med saker til orientering. Dette er i
samsvar med de synspunkter som det er gitt uttrykk for i utredningen fra utvalget til å
utrede spørsmål vedrørende Stortingets kontroll med forvaltningen. Disse sakene er ik-
ke gjenstand for desisjon.

DESISJONSFORMENE

Passerer Denne formen blir brukt for forhold som Riksrevisjonen finner å kunne anbefale god-
kjent etter besvarelsen.

Kan passere Denne formen innebærer en kritikk. Styrken av denne framgår av premissene.

Til observasjon Til observasjon blir brukt når Riksrevisjonen mener at forholdet ikke er avklart for en
endelig desisjon. Således brukes formen i tilfeller hvor

– saken er under behandling i administrasjonen
– Riksrevisjonen ønsker å se nærmere på det prinsippspørsmål som er reist
– framtidig praksis bør has til observasjon

Når formen brukes, blir det i premissene i alminnelighet gitt uttrykk for hva det siktes
til.

Forholdet blir tatt opp på ny i de konstitusjonelle antegnelsene bare når det er grunn til å
forfølge saken videre eller til å orientere Stortinget om resultatet.
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Ekstrakt av Norges statsregnskap
og regnskap for administrasjonen av Svalbard

for budsjetterminen 1999

(Utarbeidet av Riksrevisjonen, jf. Grunnlovens § 75k)



2 2000–2001

Stats-
Bevilgnings-

Utgifter
Mill. kroner

Det Kongelige Hus og Slottsforvaltningen .................................................................................... 80
Regjering ......................................................................................................................................... 118
Stortinget og underliggende institusjoner ...................................................................................... 806
Høyesterett ...................................................................................................................................... 45
Utenriksdepartementet .................................................................................................................... 12 723
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ........................................................................... 27 455
Kulturdepartementet ....................................................................................................................... 3 518
Justisdepartementet ......................................................................................................................... 10 724
Kommunal- og regionaldepartementet ........................................................................................... 57 110
Sosial- og helsedepartementet ........................................................................................................ 27 941
Barne- og familiedepartementet ..................................................................................................... 20 288
Nærings- og handelsdepartementet ................................................................................................ 3 963
Fiskeridepartementet ....................................................................................................................... 2 031
Landbruksdepartementet ................................................................................................................. 14 419
Samferdselsdepartementet .............................................................................................................. 17 951
Miljøverndepartementet .................................................................................................................. 2 657
Arbeids- og administrasjonsdepartementet .................................................................................... 20 503
Finans- og tolldepartementet .......................................................................................................... 44 955
Forsvarsdepartementet .................................................................................................................... 26 138
Olje- og energidepartementet ......................................................................................................... 5 616
Ymse utgifter .................................................................................................................................. 24
Statsbankene ................................................................................................................................... 61 632
Statlig petroleumsvirksomhet ......................................................................................................... 31 062
Statens forretningsdrift ................................................................................................................... 3 944
Folketrygden ................................................................................................................................... 162 289
Statens petroleumsfond ................................................................................................................... 44 627

Sum utgifter .................................................................................................................................... 602 619
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regnskapet
regnskapet

Inntekter
Mill. kroner Mill. kroner

Skatter og avgifter:
Skatt på formue og inntekt ...................................................................... 88 667
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift ......................................................... 115 603
Tollinntekter ............................................................................................. 2 409
Merverdiavgift ......................................................................................... 114 076
Avgifter på alkohol .................................................................................. 8 635
Avgifter på tobakk ................................................................................... 6 644
Avgifter på motorvogner ......................................................................... 28 914
Andre avgifter .......................................................................................... 14 760 379 709

Inntekter av statens forretningsdrift:
Renter av statens forretningsdrift ............................................................ 203
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens
forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. .............................. 5 166 5 370

Renteinntekter og utbytte (eksklusive statens forretningsdrift og Statoil):
Renter fra statsbankene ............................................................................ 10 771
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer .................................. 3 176
Utbytte eksklusive Statoil ........................................................................ 3 986 17 933

Andre inntekter:
Inntekter under departementene .............................................................. 17 567
Overføring fra Norges Bank .................................................................... 3 401
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond ............................ 140 21 108

Petroleumsinntekter:
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet ............................................. 56 718
Skatt og avgift på utvinning av petroleum .............................................. 18 736
Aksjeutbytte fra Statoil ............................................................................ 135 75 589

Tilbakebetalinger ......................................................................................... 54 709

Statens petroleumsfond ................................................................................ 18 494

Sum inntekter ............................................................................................... 572 911

Andre kapitalmidler:
Statslånemidler ......................................................................................... 33 683
Av kontantbeholdning ............................................................................. –3 976 29 707

Totalsum ...................................................................................................... 602 619
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Statens balansekonto

Eiendeler 1 000 kr

Kontantbeholdning ................................................................................................................... 57 005 609
Spesielle fond og forsikringer ................................................................................................. 249 174 774
Verdipapirer ............................................................................................................................. 59 722 986
Utlån og utestående fordringer ................................................................................................ 189 458 608
Ordinære fond .......................................................................................................................... 6 735 433
Forskudd .................................................................................................................................. 677 103
Kapital i statsbankene .............................................................................................................. 3 645 463
Fast kapital i statsbedriftene .................................................................................................... 173 003 268
Statskassens mellomværende med regnskapsførere ................................................................ –127 602
Statskassens mellomværende med statsbedriftene .................................................................. 3 397
Statskassens mellomværende med oppebørselsbetjenter ........................................................ 1 332 538
Interimskonti debet .................................................................................................................. –791
Valutabytte ............................................................................................................................... –376 292
Statsobligasjonslån ................................................................................................................... –2 332 186
Valutakursregulering, statens utenlandsgjeld .......................................................................... –825 000

Sum eiendeler .......................................................................................................................... 737 097 308

Avslutningskonto for

Debet 1000 kr

Balanse 31. desember 1999 ..................................................................................................... 447 062 361

Sum .......................................................................................................................................... 447 062 361
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pr. 31. desember 1999

Forpliktelser 1 000 kr

Statsgjelden .............................................................................................................................. 258 827 910
Kontolån fra fond under Finansdepartementets forvaltning ................................................... 10 141 907
Virksomheter med særskilte fullmakter .................................................................................. 1 301 741
Deposita og avsetninger .......................................................................................................... 11 906 731
Utstedte gjeldsbrev for den ikke betalte delen av grunnfond i statsbankene ......................... 805 800
Overførbare ubrukte bevilgninger ........................................................................................... 7 050 858
Avslutningskonto ..................................................................................................................... 447 062 361

Sum forpliktelser ..................................................................................................................... 737 097 308

statsregnskapet pr. 31. desember 1999

Kredit 1000 kr

Balanse 1. januar 1999............................................................................................................. 360 600 342
Økning ..................................................................................................................................... 86 462 019

Sum .......................................................................................................................................... 447 062 361
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Spesifikasjon av forskyvninger

Debet 1000 kr

Opptatte lån ............................................................................................................................. 33 683 199

Av kontantbeholdning .............................................................................................................. –3 975 780

Spesielle fond:
Nedgang ................................................................................................................................... 21 359 622

Verdipapirer:
Nedgang ................................................................................................................................... 3 015 705

Utlån og utestående fordringer:
Nedgang ................................................................................................................................... 50 223 454

Ordinære fond:
Nedgang ................................................................................................................................... 2 383 649

Forskudd:
Nedgang ................................................................................................................................... 19 000

Kapital i statsbankene:
Nedgang ................................................................................................................................... 4 455 245

Fast kapital i statsbedriftene:
Nedgang ................................................................................................................................... 18 980 124

Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere:
Nedgang ................................................................................................................................... 597

Statskassens mellomværende med oppebørselsbetjenter:
Nedgang ................................................................................................................................... 70

Valutabytte:
Nedgang ................................................................................................................................... 801 391

Valutakursregulering:
Nedgang ................................................................................................................................... 53 107

Statsgjelden:
Økning ..................................................................................................................................... 693 830

Kontolån fra fond:
Økning ..................................................................................................................................... 845 317

Deposita og avsetninger:
Økning ..................................................................................................................................... 760 570

Overført til avslutningskonto for statsregnskapet ................................................................... 86 462 019

Sum debet ................................................................................................................................. 219 761 119
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i balansen

Kredit 1000 kr

Spesielle fond:
Økning ..................................................................................................................................... 75 580 660

Verdipapirer:
Økning ..................................................................................................................................... 10 982 040

Utlån og utestående fordringer:
Økning ..................................................................................................................................... 54 312 308

Ordinære fond:
Økning ..................................................................................................................................... 4 121 401

Forskudd:
Økning ..................................................................................................................................... 221 419

Kapital i statsbankene:
Økning ..................................................................................................................................... 660 000

Fast kapital i statsbedriftene:
Økning ..................................................................................................................................... 41 307 970

Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere:
Økning ..................................................................................................................................... 1 747

Statskassens mellomværende med oppebørselsbetjenter:
Økning ..................................................................................................................................... 729

Valutabytte:
Økning ..................................................................................................................................... 1 372 121

Statsgjelden:
Nedgang ................................................................................................................................... 24 047 042

Kontolån fra fond:
Nedgang ................................................................................................................................... 3 886 276

Deposita og avsetninger:
Nedgang ................................................................................................................................... 654 601

Utstedte gjeldsbrev for den ikke betalte delen av grunnfond i statsbankene:
Nedgang ................................................................................................................................... 2 330 000

Overførbare ubrukte bevilgninger:
Nedgang ................................................................................................................................... 282 805

Sum kredit ................................................................................................................................ 219 761 119
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Balansekonto

Eiendeler Kr

Kasseforsterkninger ................................................................................................................. 1 000 000
Depositokonto 845004 ............................................................................................................. 992 000

1 992 000

Differansen mellom utgifter og inntekter og oppstillingen av balansekontoen er tatt opp med Justisdeparte-
mentet. Saken er under behandling.

Oslo i Riksrevisjonen,

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Regnskapet for
Bevilgnings-

Utgifter Kr

Svalbard kirke .......................................................................................................................... 1 562 412
Tilskudd til lærerlønn, kulturelle formål m.m. ....................................................................... 1 750 000
Sysselmannen ........................................................................................................................... 17 521 559
Sysselmannens transporttjeneste ............................................................................................. 42 576 585
Tilfeldige utgifter ..................................................................................................................... 815 196
Kulturminnetiltak ..................................................................................................................... 2 132 770
Bergmesteren ........................................................................................................................... 1 443 429
Refusjon til Norsk Polarinstitutt .............................................................................................. 2 950 000
Fyr og radiofyr mv. ................................................................................................................. 3 199 918
Statens bygninger i Longyearbyen .......................................................................................... 9 714 223
Ligningsrådet for Svalbard ...................................................................................................... 1 419 983

Sum utgifter ............................................................................................................................. 85 086 075
Økning i overførte bevilgninger .............................................................................................. –1 992 000

87 078 075
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administrasjonen av Svalbard 1999
regnskapet

Inntekter Kr

Sysselmannen ........................................................................................................................... 1 261 145
Sysselmannens transporttjeneste ............................................................................................. 2 113 951
Bergmesteren ........................................................................................................................... 168
Statens bygninger .................................................................................................................... 638 880
Skatter og avgifter ................................................................................................................... 36 354 559
Tilskudd fra statsbudsjettet ...................................................................................................... 46 525 282

Sum inntekter ........................................................................................................................... 86 893 985

pr. 31. desember 1999

Forpliktelser Kr

Økning overført bevilgning ..................................................................................................... 1 992 000

1 992 000

24. oktober 2000

Tore Haugen Helga Haugen
Thor Kr. Svendsen
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Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 6. september 2000 og svar avgitt 26. september 2000)

Til observasjon

1 Behandling av feilutbetaling og misbruk av
attføringsytelser

I antegnelsene til statsregnskapet for 1997 redegjor-
de Riksrevisjonen for en gjennomført undersøkelse
vedrørende stønaden «ytelser til yrkesrettet attfø-
ring», jf. Dokument nr. 1 (1998–99) og Dokument
nr. 3:1 (1999–2000). Ytelser til yrkesrettet attføring
bevilges over kapittel 2543, post 70 Attføringspen-
ger og post 71 Attføringsstønad, og for 1999 var be-
vilgningen ca. 4,7 mrd. kroner.

Riksrevisjonen har for regnskapsåret 1999 gjen-
nomført en revisjon vedrørende behandling av feil-
utbetalinger og misbruk av attføringsytelser for å
følge opp de svakheter, feil og mangler som ble av-
dekket i den forrige undersøkelsen. Forrige kontroll
viste at det varierte i hvilken grad arbeidskontorene
fulgte gjeldende rutiner og regelverk gitt i «Kvali-
tetssikring feilutbetaling og misbruk av attførings-
ytelser». I 1999 ble kontrollen gjennomført i åtte fyl-
ker hvor feilutbetalings- og misbrukssaker var sen-
tralisert ved utvalgte enheter i et arbeidskontor, samt
sju arbeidskontorer i de fylkene hvor sakene ikke var
sentralisert.

Revisjonen viste fortsatt avvik mellom gjeldende
rutiner og retningslinjer og praksis. Det ble bl.a. på-
vist manglende bruk av feilutbetalingsprotokoll og
feilutbetalingsskjema. Tilbakebetalingsavtalene var
ikke iverksatt eller manglet i flere saker. Videre ble
det registrert at i enkelte saker var saksbehandlings-
tiden mer enn seks måneder. Revisjonen viste for
øvrig at antallet feilutbetalings- og misbrukssaker
varierer mellom de forskjellige likeartede enheter og
arbeidskontorer, samt at det ikke alltid ble skilt mel-
lom feilutbetalings- og misbrukssaker. I noen tilfel-
ler var rutinene ved lønnstrekk eller trekk i andre lø-
pende ytelser, og oversendelse til namsmannen for
utlegg ikke fulgt. Det ble videre registrert at utestå-
ende restanser på feilutbetalings- og misbrukssaker
utgjorde i mai 1998 ca. 12,2 mill. kroner og i novem-
ber 1999 ca. 23,4 mill. kroner.

Forholdene er tatt opp med Arbeidsdirektoratet i
brev av 14. mars 2000. I brev av 2. mai 2000 til
Riksrevisjonen opplyser direktoratet at registrerte
avvik vil bli fulgt opp med gjeldende enheter. Videre
uttaler direktoratet at det er lagt opp til at fylkesar-
beidskontorene kan bestemme hvilke saker som skal
behandles ved enheten, og hvilke som fra en hen-
siktsmessighetsvurdering fortsatt skal behandles ved
arbeidskontorene. Selv om antall saker varierer
sterkt fra en enhet til en annen, er det ifølge direk-
toratet ikke nødvendigvis fordi enhetene gjør en dår-
ligere jobb i et fylke hvor enheten har få saker. Det
heter videre at den samme forklaringen i utgangs-
punktet kan legges til grunn også når det gjelder
skillet mellom misbrukssaker og andre feilutbeta-
lingssaker. Direktoratet uttaler at antall saker ved
ulike enheter i noen grad kan forklares med varie-
rende antall stønadsmottakere. For øvrig vil Statens
Innkrevingssentral fra 1. januar 2000 overta ansvaret
for innkrevingen av feilutbetalte attføringsytelser.

Resultatet av revisjonen er forelagt Arbeids- og
administrasjonsdepartementet i brev av 9. juni 2000.
Departementet har i brev av 29. juni 2000 til Riks-
revisjonen bl.a. uttalt at direktoratet er bedt om å
prioritere arbeidet med å korrigere forhold som har
vært påpekt av Riksrevisjonen tidligere når det gjel-
der saksbehandling knyttet til forvaltningen av attfø-
ringsytelsene, bl.a. ved krav i tildelingsbrevet til Ar-
beidsdirektoratet for 2000. Departementet ser alvor-
lig på at Riksrevisjonen fortsatt har avdekket avvik
mellom gjeldende rutiner og retningslinjer og prak-
sis når det gjelder saksbehandling knyttet til feilut-
betaling og misbruk av attføringsytelser. Videre ut-
taler departementet at det vil bli presisert overfor Ar-
beidsdirektoratet at det skal følge dette opp med fyl-
kene og iverksette tiltak for å sikre at rutinene og ret-
ningslinjene blir fulgt. Det heter videre at direktora-
tet også vil bli bedt om å undersøke årsakene til de
store variasjonene i saksmengden og eventuelt fore-
slå tiltak hvis det skulle være nødvendig. Departe-
mentet er imidlertid enig med direktoratet i at dette i
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seg selv ikke nødvendigvis innebærer at kontorer
med få saker ikke gjør en god jobb på dette feltet.

Departementet uttaler videre at det er enig i at
det bør skilles mellom feilutbetalinger etter årsak,
men at dette gjøres ifølge direktoratet også i dag. Det
vil også bli bedt om at dette innskjerpes overfor fyl-
kesarbeidskontorene slik at det er mulig å skille mel-
lom feilutbetalings- og misbrukssaker. Departemen-
tet vil be direktoratet om å sørge for at rutinene føl-
ges slik at krav ikke foreldes. Videre uttales det at
departementet vil be om at etatens bruk av rutiner
for utlegg, lønnstrekk eller andre løpende ytelser blir
fulgt.

Avlutningsvis opplyser departementet at fra 1.
januar 2001 vil nye regler for attføringsytelser bli
innført, og at det også vil bli innført nye IT-systemer
knyttet til forvaltningen og utbetalingen av attfø-
ringsytelsene. Ifølge departementet vil dette være
med på å redusere antall feilutbetalingssaker og leg-
ge til rette for at avstemmingen vil kunne skje løpen-
de gjennom året. Det heter videre at nytt saksbe-
handlingssystem skal være implementert fullt ut in-
nen 1. januar 2003, og dette vil på en bedre måte enn
dagens system bidra til at retningslinjer og rutiner
følges.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
ser alvorlig på at revisjonen fortsatt avdekker avvik
mellom gjeldende rutiner, retningslinjer og praksis
når det gjelder saksbehandling knyttet til feilutbeta-
linger og misbruk av attføringsytelser. Riksrevisjo-
nen vil bemerker at antall feilutbetalings- og mis-
brukssaker varierer mellom de kontrollerte enheter
og arbeidskontorer som i utgangspunktet synes å ha
samme gruppe stønadsmottakere. Videre har Riksre-
visjonen merket seg at restanser vedrørende feilutbe-
talings- og misbruksaker har økt, og at det i enkelte
tilfeller ikke er skilt mellom feilutbetalings- og mis-
brukssaker.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
har svart:

«I brev datert 04.07.2000 har Arbeids- og admi-
nistrasjonsdepartementet bedt Aetat Arbeidsdirekto-
ratet på nytt å ta opp med Aetat fylke avvik mellom
gjeldende rutiner/retningslinjer og praksis ved saks-
behandlingen knyttet til feilutbetaling og misbruk av
attføringsytelser. Departementet ba i samme brev
om at det ble vurdert satt i verk ytterligere tiltak for
å bedre saksbehandlingen på dette området.

Aetat Arbeidsdirektoratet viser i sitt brev av
11.08.2000 til at de fleste fylkene nå har opprettet
egne enheter som utelukkende skal arbeide med feil-
utbetalingssaker. Dette vil kunne gi en bedre og mer
effektiv håndtering av disse sakene. Det vil også bli
sett på mulighetene for å styrke den forebyggende
innsatsen ved å bruke Aetat Dagpengekontroll til

kontrolloppgaver knyttet til attføringsytelser. Det
kan bli aktuelt å iverksette ytterligere tiltak for å
bedre saksbehandlingen på feltet.

Riksrevisjonen vil bli orientert nærmere om opp-
følgingen av denne saken.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen ser det som uheldig at det fortsatt
avdekkes avvik mellom rutiner, retningslinjer og
praksis i saksbehandlingen knyttet til feilutbetalin-
ger og misbruk av attføringsytelser.

Riksrevisjonen har merket seg at det er opprettet
egne enheter som utelukkende skal arbeide med feil-
utbetalingssaker, og at det vil bli sett på mulighetene
for å styrke den forebyggende innsatsen. Riksrevi-
sjonen forutsetter at departementet følger opp at
Aetat Arbeidsdirektoratet iverksetter tilstrekkelige
tiltak for å bedre saksbehandlingen på området.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»

2 Statens Pensjonskasse – revisjon av pensjoner

Riksrevisjonen har foretatt kontroller av beregning
og utbetaling av pensjoner fra Statens Pensjonskasse
(SPK). Målsettingen for kontrollen har vært å vurde-
re om SPK utbetalte korrekte pensjoner i henhold til
gjeldende regelverk. Det er lagt til grunn at intern-
kontrollen i SPK skal gi rimelig sikkerhet for at pen-
sjonene utbetales korrekt. Kontroll av konkrete pen-
sjoner ble foretatt med utgangspunkt i analyser av
data hentet fra relevante databaser i SPK og trygde-
etaten.

Ved utgangen av 1999 var det i underkant av
180000 personer som mottok alderspensjon, uføre-
pensjon, pensjon til etterlatte, barnepensjon eller av-
talefestet pensjon fra SPK. Disse fikk i 1999 utbetalt
ca. 8,6 mrd. kroner i pensjon etter samordning i hen-
hold til Samordningsloven.

Det ble i 1995 iverksatt et femårig teknologisk
omstillingsprosjektet for SPK (TOPP-prosjektet).
Prosjektet skulle resultere i nye og bedre datasyste-
mer, ny og fremtidsrettet teknologisk plattform, og
mer effektiv og kunderettet organisering av arbeids-
prosessene. Som en del av dette prosjektet tok SPK i
begynnelsen av 1999 i bruk et nytt system for bereg-
ning og utbetaling av pensjoner (Kasper MP4).

Det er påvist flere svakheter i den interne kon-
trollen knyttet til behandlingen av pensjoner i SPK.
Revisjonen avdekket bl.a. følgende feil og mangler:

Dataintegritet ved konvertering til nytt system

Ved konvertering av data til nytt pensjonssystem ble
det ikke foretatt ny beregning av løpende pensjoner.
Dette innebærer at feil i utbetalinger i gammelt sy-
stem blir videreført. Beregning av alle pensjoner ved
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konvertering kunne også avdekket eventuelle feil i
nye programmer. All den tid nye beregninger ikke er
foretatt, vil det være stor risiko for at den totale feil-
prosenten er høyere etter innføringen av nytt system.

Resultater fra omregningen av pensjoner ved en-
dringen i grunnbeløpet pr. 1. mai 1999 kan tyde på
en slik utvikling. I forbindelse med denne omregnin-
gen foretok SPK ny beregning av ca. 14300 tilfeller,
hvorav systemet varslet feil i nærmere 1700 tilfel-
ler. Ved omregningen var endringen i pensjonen
unormalt stor i forhold til endringen i grunnbeløpet i
ca. 1200 tilfeller. Den store andelen som her måtte
behandles spesielt, indikerer at det er et betydelig
antall pensjoner som berøres av ovennevnte pro-
blemstilling.

Mangelfull integritet mellom godkjente og anvendte
data ved beregning av ytelse

Korrekt pensjonsberegning er avhengig av en rekke
beregningsfaktorer, f. eks. tjenestetid i staten, lønns-
grunnlag m.v. Det er avdekket flere tilfeller der det
ikke er samsvar mellom beregningsfaktorer godkjent
av saksbehandler og beregningsfaktorer anvendt av
systemet.

Ikke iverksatte pensjonsvedtak

Pensjonsberegninger som er foretatt, men hvor utbe-
taling ikke er iverksatt, vil i Kasper MP4 få status
som ventende vedtak. I data for ca. 50000 pensjo-
nister, fantes det i mars 2000 over 42600 ventende
vedtak. Av disse var ca. 2/3 registrert i 1999. En rek-
ke av de ventende vedtakene var feil eller ikke rele-
vante i forhold til korrekt utbetaling av pensjoner.
Mange ventende vedtak som ikke har relevans for
pensjonsutbetalingen, øker risikoen for feilutbeta-
ling.

Barnetillegg

SPK yter et tillegg til pensjonen dersom pensjonis-
ten forsørger barn under 18 år. Det ble avdekket en
rekke tilfeller hvor det er avvik mellom antall barn
under 18 år registrert i Kasper MP4 og antall barne-
tillegg i pensjonsytelsen fra SPK. Kontrollen påviste
at en rekke av disse hadde feil i utbetalte ytelser
knyttet til barnetillegg. SPK har opplyst at dette var
et område hvor det ikke var ressurser til å utvikle
maskinelle kontrollrutiner ved programmeringen av
pensjonssystemet Kasper MP4.

Innhentelse av samordningsdata om folketrygd

Pensjoner utbetalt av SPK skal samordnes med en-
kelte ytelser fra folketrygden. På denne bakgrunn må
SPK innhente en rekke opplysninger fra trygdeeta-
ten. Gjennomførte kontroller har avdekket over
2 000 tilfeller hvor det er avvik mellom opplysnin-
ger registrert i trygdeetaten og tilsvarende opplys-

ninger registrert i Kasper MP4 i SPK. Slike avvik vil
ofte innebære at utbetalte ytelser ikke blir korrekte.

En stor del av avvikene synes å ha oppstått etter
at nytt pensjonssystem ble tatt i bruk. Dette indikerer
at internkontrollen på området er mangelfull. Konse-
kvensen kan bli at det jevnlig oppstår nye feil i regi-
strerte opplysninger om ytelser fra folketrygden.
SPK har for øvrig opplyst at de har problemer med
at overføringene fra trygdeetaten inneholder mange
irrelevante data. Det opplyses at målinger har vist at
80 % av overførte data ikke er relevante.

Registrering av stopp av attførings-/rehabiliterings-
penger

Ytelser fra SPK skal samordnes med attførings-/re-
habiliteringspenger fra folketrygden. Rutinene for å
identifisere opphør av ytelse fra folketrygden krever
manuell behandling i SPK. Det er identifisert flere
tilfeller der SPK foretar samordning selv om ytelsen
er stoppet fra folketrygden. Mangelfulle kontroller
knyttet til registrering av stopp av attføring-/rehabi-
literingspenger har medført at pensjonister har fått
for lite utbetalt pensjon. SPK har opplyst at dette er
et problem virksomheten har slitt med i mange år.

Mangelfulle logiske kontroller

Det er avdekket en rekke tilfeller av feilregistrerin-
ger som er ulogiske i forhold til regelverk og syste-
mets oppbygging. Ved å etablere logiske kontroller i
systemet, kunne en rekke av disse feilregistreringene
vært unngått. For eksempel ble det funnet tilfeller
med uførepensjon utbetalt utover aldersgrense, pen-
sjonsgrunnlag utover maksimumsgrunnlag og avta-
lefestet pensjon utbetalt utover fylte 67 år eller før
fylte 62 år.

Feil fastsettelse av pensjon i henhold til Samord-
ningsloven §23.2

Det ble foretatt kontroller rettet mot fastsettelse av
fiktivt poengtall i henhold til samordningsloven
§ 23.2. Det ble funnet i overkant av 250 tilfeller hvor
poengtallet ikke var korrekt. En rekke pensjonister
har dermed fått utbetalt for lite pensjon.

Avstemming av utbetalinger

Pensjoner beregnet av SPK utbetales av trygdeetaten
i henhold til avtale. Det forekommer avvik mellom
anvist pensjon fra SPK og avregnet beløp fra trygde-
etaten. Dette kan lede til at pensjonister får utbetalt
feil beløp dersom sakene ikke gjennomgås fortlø-
pende. Mottatte data viste over 900 pensjonsutbeta-
linger hvor avvik mellom anvist og avregnet beløp
ikke var behandlet i SPK innen angitt frist. Sen saks-
behandling gir risiko for at feil ikke blir korrigert før
lang tid etter at feilen har oppstått. Det er i tillegg
observert svakheter i IT-systemets behandling av av-
stemminger.
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Manglende omregning pr. 1. mai 1999

Ved gjennomgåelse av ca. 1/4 av pensjonsmassen
utbetalt av SPK, ble det avdekket et ikke ubetydelig
antall saker som med virkning for utbetalt pensjon
pr. mai 2000 ikke var omregnet i henhold til øknin-
gen i grunnbeløpet fra 1. mai 1999. Det ble totalt av-
dekket i underkant av 900 tilfeller hvor omregningen
var mangelfull. I nær halvparten av disse tilfellene
fikk pensjonistene utbetalt for lite pensjon. SPK har
opplyst at det i forbindelse med de årlige omregnin-
gene som regel er en del kompliserte saker som ikke
kan omregnes maskinelt og som derfor blir manuelt
omregnet. Det vil derfor gå noe tid før alle får sine
pensjoner omregnet.

Systemdokumentasjon

Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten
og regelverket utledet fra dette, angir spesifikke krav
til systemdokumentasjon for økonomisystemer an-
vendt i staten. Dokumentasjonen for Kasper MP4 er
mangelfull i forhold til disse kravene.

Stikkprøvekontroll foretatt av internrevisjonen

I tildelingsbrevet fra Arbeids- og administrasjonsde-
partementet til SPK for regnskapsåret 1999, er det
satt som resultatkrav at 95 % av nye pensjoner skal
være korrekt beregnet og utbetalt ved iverksettelse.
Det går fram av SPKs årsrapport for 1999 at intern
revisor har foretatt stikkprøvekontroller som viste at
kun 88,9 % av pensjonene ble utbetalt korrekt. Det
følger av ovennevnte at 11,1 % av nye pensjoner ik-
ke ble utbetalt korrekt ved iverksettelse. I følge
SPKs årsrapport har SPK produsert 16028 nye pen-
sjoner i 1999. Intern revisors målinger indikerer at
mellom 1700 og 1800 av disse pensjonistene ikke
fikk utbetalt korrekt pensjon ved iverksettelse.

Ovennevnte forhold ble tatt opp med Arbeids- og
administrasjonsdepartementet og SPK i brev av 30.
juni 2000. Departementet legger i sitt svarbrev av 2.
august 2000 til grunn at det har vært nødvendig med
klare prioriteringer og langsiktighet i SPKs oppga-
veløsing. I denne sammenheng har målsettingen om
å utbetale nye pensjoner til rett tid, samt bedre servi-
ce og tilgjengelighet for brukerne, blitt prioritert.
Det konstateres at SPKs måloppfyllelse er tilfreds-
stillende når det gjelder de høyest prioriterte områ-
dene.

Departementet viser i sitt svar til SPKs brev av
27. juli 2000 til departementet. SPK har uttalt at man
på bakgrunn av opplysningene fra Riksrevisjonen vil
prioritere arbeidet med å rette opp de pensjonene
som løper feil. Deretter vil det bli startet en systema-
tisk gjennomgåelse av alle saker der det er risiko for
at pensjonen løper feil. Det opplyses for øvrig at
SPK vil vurdere å gjennomføre tiltak på en del spesi-
fikke punkter tatt opp av Riksrevisjonen. Dette gjel-
der bl.a. opprydding i irrelevante ikke-iverksatte
vedtak, utvidelse av logiske kontroller i Kasper MP4

på en del områder som bl.a. kontroller mellom bar-
netillegg og registrerte barn, samt forbedring av sy-
stemdokumentasjonen.

Det bemerkes for øvrig fra SPK at Kasper MP4
ble ferdigstilt i henhold til et grunnleggende ambi-
sjonsnivå. Allerede fra innledende faser i prosjektet
ble en rekke ønsker om funksjonalitet nedprioritert
av hensyn til ressurstilgang. SPK opplyser at det ar-
beides systematisk med å videreutvikle systemet,
herunder også med hensyn til de forholdene som ble
tatt opp av Riksrevisjonen. Det bemerkes at mulig-
hetene til å videreutvikle systemet må sees i sam-
menheng med nødvendige tilpasninger knyttet til
endringer i regelverk, samt at tilgangen på kompe-
tent bemanning for utviklingsoppgaver begrenser ut-
viklingsaktiviteten.

Med hensyn til funksjonsdeling opplyses det at
SPK nøye har vurdert hvilke prinsipper som skal
legges til grunn. Det ble ut fra en målsetting om an-
svarliggjøring valgt en modell med fullført saksbe-
handling, der en enkelt saksbehandler har ansvaret
for fastsettelse og utbetaling av en pensjon.

Departementet uttaler at man ikke finner det til-
fredsstillende at antall feil i utbetalt pensjon ikke har
blitt redusert de senere årene. Det opplyses at det
skal prioriteres å redusere antall feil i utbetalt pen-
sjon.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har avdekket at det er utbetalt bå-
de for mye og for lite i pensjoner med til dels bety-
delige beløp. Siden det er vanskelig for den enkelte å
kontrollere om pensjonsutbetalingen er riktig, ser
Riksrevisjonen svært alvorlig på dette.

Feilene kan generelt knyttes til svakheter i sy-
stem og rutiner. Det er bl.a. påvist en rekke svakhe-
ter i programmerte maskinelle kontroller og mangel-
full funksjonsdeling. Riksrevisjonen anser det for
eksempel som uheldig at samme saksbehandler har
ansvar for fastsetting og utbetaling av pensjonen når
det samtidig er påvist at eventuelle feil ikke fanges
opp av de maskinelle kontrollene i systemet.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
har svart:

«Departementets generelle vurderinger

Riksrevisjonen har foretatt kontroller rettet mot be-
regning og utbetaling av pensjoner fra Statens Pen-
sjonskasse (SPK), hvor målsettingen har vært å vur-
dere om SPK utbetaler korrekte pensjoner i forhold
til gjeldende regelverk. Kontrollen har omfattet et
utvalg på ca. 50000 pensjoner, som utgjør 25 % av
den totale mengde av pensjoner utbetalt av SPK.

Med de store utfordringer SPK i dag står over-
for, og i en tid med økende arbeidsbelastning, har
det vært nødvendig med klare prioriteringer og
langsiktighet i SPKs oppgaveløsning. Prioriteringer
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har vært gjort slik at den enkelte pensjonist ikke skal
bli skadelidende ved ikke å få pensjon utbetalt til rett
tid. SPK innførte fra og med mai 1999 en utbeta-
lingsgaranti, og status i dag er at tilnærmet alle pen-
sjoner utbetales til rett tid. Garantien er nå utvidet
til å gjelde også endringer av igangsatte pensjoner.
Videre er SPKs tilgjengelighet på telefon og evne til
å besvare brev innen fristen betydelig forbedret og
er i dag tilfredsstillende.

Med sin store medlemsmasse og forvaltning av et
komplisert regelverk er SPK avhengig av gode og
avanserte teknologiske løsninger. Grunnlaget for
det langsiktige arbeidet de senere årene har vært det
Teknologiske OmstillingsProsjektet i Pensjonskas-
sen (TOPP) som ble avsluttet ved årsskiftet. SPK har
gjennomført prosjektet i tråd med planene, og høster
nå gevinstene. Medlemsdatabasens kvalitet er imid-
lertid et hinder for at effektiviseringspotensialet i
TOPP utnyttes maksimalt. Med sikte på å utbedre
disse forholdene ble det for inneværende år øremer-
ket fem millioner kroner særskilt til Prosjekt Data-
Kvalitet (PDK) i pensjonskassen. Prosjektet har
blant annet følgende to delmål:
– Sikre at nye data som legges inn i SPKs med-

lemsdatabase er riktige
– Rette opp tidligere feil og mangler i dagens med-

lemsdatabase (historiske data)

PDK er et ledd i departementets langsiktige stra-
tegi for å forbedre SPKs måloppnåelse i pensjonsut-
betalingene. Statskonsult er engasjert til å bistå
AAD og SPK i arbeidet med at ressursene i prosjek-
tet benyttes på en mest mulig hensiktsmessig måte.
PDK vil bli prioritert og videreført i 2001.

Departementet ser alvorlig på de kritikkverdige
forhold som er avdekket av Riksrevisjonen. Departe-
mentet vil i styringsdialogen med SPK ta opp Riks-
revisjonens merknader i sin fulle bredde for å få
igangsatt nødvendige kvalitetssikringstiltak.

Departementets redegjørelse

Riksrevisjonens har en merknad om mangelfull funk-
sjonsfordeling i SPKs saksbehandling. Riksrevisjo-
nen anser dettes som en risikofaktor for at bevisste
eller ubevisste feil i saksbehandlingen ikke blir opp-
daget, jfr. SPKs overgang til såkalt fullført saksbe-
handling.

SPK tok våren 1999 i bruk Kasper MP4 (saksbe-
handlingssystemet), som resulterte i at en gikk bort
fra todelt saksbehandling og over til fullført saksbe-
handling. Den todelte saksbehandlingsprosedyren
var en ressurskrevende arbeidsprosess, hvor SPK
brukte anslagsvis ca. 30 % av de samlede ressurser
innen pensjonsområdet til å kontrollere de resteren-
de 70 %. Resultater fra stikkprøver foretatt av SPK
etter omleggingen viser at andelen korrekt beregne-
de pensjoner ved første gangs utbetaling er på om
lag samme nivå som tidligere: ca. 90 %. I tillegg er

det viktig at SPKs kontrollmålinger viser at beløpet
som utbetales feil i den enkelte sak gjennomsnittlig
er lavere med fullført saksbehandling, enn den var
ved en todelt saksbehandling. Ca. 30 % av saksbe-
handlingskapasiteten, som SPK har frigjort ved å gå
over til fullført saksbehandling, har vært avgjørende
for at SPK har kunnet innføre utbetalingsgarantien.
Departementet er imidlertid av den oppfatning at
kravene til effektivitet ikke skal gå på bekostning av
kravene til kontroll og rettssikkerhet for medlemme-
ne i SPK. Departementet vil i samråd med SPK vur-
dere nødvendige tiltak slik at rettssikkerheten blir
tilstrekkelig ivaretatt.

Riksrevisjonen bemerker at det er utbetalt både
for mye og for lite i pensjoner med til dels betydelige
beløp. Siden det er vanskelig for den enkelte å kon-
trollere om pensjonsutbetalingen er riktig, ser Riks-
revisjonen svært alvorlig på dette. Departementet
har i tildelingsbrevet til SPK satt som resultatkrav at
95% av nye pensjoner skal være korrekt utbetalt ved
iverksettelse. Riksrevisjonens revisjon og stikkprø-
ver foretatt av intern revisor i SPK viser at dette re-
sultatmålet ikke er innfridd ved at ca. 90 % av pen-
sjonene ble utbetalt korrekt ved iverksettelse. Depar-
tementet vil imidlertid understreke at feil som blir
oppdaget av SPK blir umiddelbart rettet opp, og
pensjonister som har fått utbetalt for lite pensjon får
utbetalt rettmessig beløp med renter. Departementet
ser alvorlig på de forhold som er avdekket, og at et
så viktig resultatmål angående utbetaling av korrekt
pensjon ikke er innfridd. Departementet vil i etats-
styringsdialogen med SPK vurdere å gjennomføre
tiltak innen spesifikke punkter som er tatt opp av
Riksrevisjonen under denne merknaden.

Riksrevisjonen har flere merknader som knytter
seg til en rekke svakheter i programmerte maskinelle
kontroller. Blant annet ble det ikke foretatt ny bereg-
ning av løpende pensjoner ved konvertering av data
til nytt pensjonssystem. Dette innebærer en risiko for
at feil i utbetalinger i gammelt system blir videreført
og økt sannsynlighet for at den totale feilprosent er
høyere etter innføring av nytt system. Riksrevisjonen
påpeker videre at det ikke er samsvar mellom god-
kjente beregningsfaktorer og anvendte beregnings-
faktorer ved fastsettelse av bruttopensjon og sam-
ordningsfradrag. Avslutningsvis er Riksrevisjonen
kritiske til at det ved en gjennomgang av en del sa-
ker ble funnet flere tilfeller hvor ventende vedtak var
korrekt, men den løpende pensjon ikke var korrekt.

Som Riksrevisjonen påpeker ble ca. 170000 lø-
pende pensjoner, som ble konvertert fra det gamle
datasystemet til det nye systemet Kasper MP4, ikke
beregnet på nytt etter at de var konvertert. Departe-
mentet er enig med Riksrevisjonen i at å beregne al-
le 170000 pensjonene på nytt kunne avdekket feil i
tidligere beregninger eller i det nye systemet. En slik
jobb ville vært svært tids- og ressurskrevende. SPK
klarer med dagens kapasitet å beregne ca. 15000
nye pensjoner i året.
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I forbindelse med Riksrevisjonens merknad om
mange ventende vedtak, er det ikke så mange saker
med ventende vedtak som det er ventende vedtak,
fordi det ofte er mange enkeltvedtak knyttet til en en-
kelt sak. Departementet er enig i at mengden med
ventende vedtak kan svekke integriteten i systemene,
og vil ta initiativ til at SPKs rutiner knyttet til slet-
ting av ventende vedtak innskjerpes.

Riksrevisjonen har påpekt feilregistreringer som
er ulogiske i forhold til regelverk og systemets opp-
bygging og at en rekke feilregistreringer kunne vært
unngått ved å etablere logiske kontroller i systemet.

Det er i Kasper MP4 (det nye pensjonsbehand-
lingssystemet) lagt inn en rekke logiske kontroller,
anslagsvis i overkant av 2000 kontroller. Med det
kompliserte regelverk og svært mange ulike mulige
kombinasjoner av rettigheter- og pensjonsberegnin-
ger, ville det vært ønskelig å kunne øke antallet lo-
giske kontroller. Av hensyn til iverksettingstidspunk-
tet for Kasper MP4 var det nødvendig å foreta prio-
riteringer også på dette området. Sannsynligvis ville
flere logiske kontroller kunne avdekke betydelige
feilkilder, og det vil i forbindelse med videre utvik-
ling av systemet bli vurdert nærmere de anbefalte
forslag til forbedringer.

Riksrevisjonen bemerker at det er mangelfulle
revisjonsspor knyttet til elektronisk overføring av
samordningsdata fra Rikstrygdeverket. Gjennomfør-
te kontroller har avdekket over 2000 tilfeller hvor
det er avvik mellom opplysninger registrert i folke-
trygden og tilsvarende opplysninger registrert i Kas-
per MP4. I følge Riksrevisjonen indikerer dette at in-
ternkontrollen på området er mangelfull og at kon-
sekvensen av dette er at det jevnlig oppstår nye feil i
registrerte opplysninger om ytelser fra folketrygden.

SPK har et register hvor alle data mottatt fra
Rikstrygdeverket er lagret. SPK har problemer med
at det blir oversendt mye irrelevante data og samme
data flere ganger fra Rikstrygdeverket. Det har også
i lang tid vært dialog mellom Rikstrygdeverket og
SPK omkring problemstillinger knyttet til utveksling
av data. SPK har også tatt initiativ overfor KLP for
å koordinere dialogen med Rikstrygdeverket vedrø-
rende utveksling av data.

Riksrevisjonen har en merknad om at SPKs sy-
stemdokumentasjon i forhold til funksjonelle krav til
økonomiforvaltning i staten er mangelfull. Riksrevi-
sjonen viser til at systemdokumentasjonen knyttet til
Kasper MP4 består av kravspesifikasjon, gjennom-
føringsdokumentasjon, samt tilsvarende endringsdo-
kumentasjon. Riksrevisjonen gir uttrykk for at denne

dokumentasjonen ikke synes å tilfredsstille fullt ut
kravene utledet fra Økonomireglementet.

Departementet tar Riksrevisjonens synspunkter
til etterretning, og vil søke å bedre SPKs systemdo-
kumentasjon og øvrige rutinebeskrivelser slik at de
tilfredsstiller kravene i Økonomireglementet. De-
partementet vil i den løpende styringsdialogen med
SPK ta opp dette forhold med den målsetting at kra-
vene i Økonomireglementet skal innfris.

Oppsummering

Departementet ser alvorlig på de kritiske forhold
som Riksrevisjonen tar opp i forbindelse med revi-
sjon av pensjoner. Departementet er lite tilfreds med
at feilprosenten i pensjonsutbetalingene ikke har
blitt redusert i løpet av de siste årene, og har i den
løpende etatsstyringsdialogen med SPK påpekt dette
forholdet flere ganger. Saken vil bli tatt opp på nytt
med SPK så lenge andelen feilutbetalte pensjoner ik-
ke er tilfredsstillende. Imidlertid er de feilutbetalte
pensjonsbeløp mindre enn før og det er dermed
grunnlag for å si at SPK den senere tid har forbedret
sin oppgaveløsning på dette området. Departemen-
tet er fornøyd med SPKs måloppnåelse knyttet til ut-
betalingsgarantien, og status i dag er at tilnærmet
alle pensjoner utbetales til rett tid. Garantien er og-
så utvidet til å gjelde endringer av igangsatte pen-
sjoner.

Departementet understreker at kravene til rask
og effektiv oppgaveløsning ikke skal gå på bekost-
ning av kravene til kontroll og rettssikkerhet for
SPKs medlemmer. Departementet og SPK vil opp-
rettholde målsettingen om at minimum 95 % av nye
pensjonsutbetalinger skal utbetales riktig ved første
gangs utbetaling. SPKs arbeid med å redusere an-
tall feil i pensjonsutbetalingene skal være et priori-
tert område inntil situasjonen har blitt tilfredsstil-
lende.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen ser svært alvorlig på omfanget av
feil i utbetalte pensjoner. Riksrevisjonen har merket
seg at departementet i styringsdialogen med SPK vil
ta opp Riksrevisjonens merknader og iverksette nød-
vendige tiltak.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»
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Til decharge

3 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Eirik Larsen Kvakkestad (sak 2) Thor Kr. Svendsen
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Barne- og familiedepartementet
Statsregnskapet 1999

Forslag til desisjon

Til decharge

1 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Hans Conrad Hansen
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Finansdepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 29. september 2000)

Til observasjon

1 Skatteregnskapssentralene – avtalemessige
forhold, IT-sikkerhet og dokumentasjon

De kommunevise skatteregnskapene er fellesregn-
skap for staten og vedkommende kommune over fel-
les innkrevde skatter mv., som etter bestemte regler
blir å fordele mellom skattekreditorene. Private
regnskapssentraler utfører etter avtaler driftsoppga-
ver vedrørende standard skatteregnskap. Ansvaret
for regnskapssystemet er tillagt Skattedirektoratet,
som bl.a. sørger for etablering av nye løsninger, ved-
likehold og at kravene til føring av regnskapet blir
tilfredsstilt. Alle planlagte programendringer skal
godkjennes av direktoratet før bruk. Finansdeparte-
mentet har dessuten antatt at Skattedirektoratet må
følge opp at skatteregnskapssentralene utfører de av-
talte oppgavene som forutsatt.

Revisjonsansvaret for skatteregnskapene er delt
mellom kommunerevisjonene og Riksrevisjonen, jf.
Finansdepartementets skatteinstruks for kommune-
revisorene med merknader av 29. desember 1998.
Riksrevisjonen har i brev av 6. januar 2000 til depar-
tementet uttalt at Riksrevisjonens kontroll av skatte-
regnskapssentralene hovedsakelig vil bli rettet mot
Skattedirektoratets kontroll og oppfølging av skatte-
regnskapssentralene, herunder bl.a. om inngåtte av-
taler med skatteregnskapssentralene er tilfredsstil-
lende for å ivareta statens interesser.

Det er ved revisjonen av regnskapet for 1999 på-
vist en del mangler vedrørende forholdet mellom
Skattedirektoratet og skatteregnskapssentralene,
bl.a. mht. de avtalene, som er inngått med skatte-
regnskapssentralene og oppfølgingen fra direktora-
tet, samt IT-sikkerhet og dokumentasjon. Forholdet
er tatt opp med Skattedirektoratet i Riksrevisjonens
brev av 31. mars 2000. I brevet er det pekt på en del
svakheter og mangler i avtaleverket, bl.a.:

– Det er ikke avtalefestet at Skattedirektoratets ge-
nerelle krav til IT-sikkerhet i skatteetaten også
skal gjelde for skatteregnskapene.

– Det er i liten grad stilt krav til IT-sikkerhet, her-

under sikkerhetsrutiner og sikkerhetsnivå, bered-
skapsplaner og beredskapsnivå, loggføring, fy-
sisk og funksjonell sikring, tilgangskontroller,
rapporteringsrutiner vedrørende sikkerhet og sy-
stem- og brukerdokumentasjon.

– Det er ikke avtalefestet at Skattedirektoratet og
Riksrevisjonen har rett til innsyn og kontrollad-
gang vedrørende skatteregnskapssentralenes sy-
stemer for skatteregnskapene slik Riksrevisjonen
har bedt om i brev av 6. januar 2000 til Finans-
departementet.

Videre er det anført at det synes som om direk-
toratet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de sikker-
hets- og kontrollmessige sidene ved bruk av drifts-
sentraler/skatteregnskapssentraler i forbindelse med
driften av skatteregnskapene. Revisjonen har antatt
at de generelle kravene til IT-sikkerhet i skatteetaten
også bør omfatte skatteregnskapet, og at det derfor
bør avtalefestes at sentralene har ansvaret for at
skatteetatens krav til IT-sikkerhet implementeres og
etterleves. Det er videre antatt at det bør stilles krav
om at sentralene kan dokumentere at direktoratets
sikkerhetsbestemmelser er oppfylt, og at direktoratet
sikrer seg mulighet for å etterprøve om IT-sikkerhe-
ten fungerer som forutsatt. I brevet til direktoratet er
det også anført at den rapporteringen som prosjekt-
førende regnskapssentral har gitt i forhold til direk-
toratets krav til IT-sikkerhet, synes ufullstendig.
Riksrevisjonen har også pekt på at dokumentasjonen
vedrørende skatteregnskapssystemene synes man-
gelfull, og bedt om en oversikt over hvilken doku-
mentasjon som finnes på området.

Skattedirektoratet har i brev av 8. mai 2000 til
Riksrevisjonen anført at det i noen grad er behov for
ytterligere avtalefesting av eget oppfølgingsansvar
overfor skatteregnskapssentralene. For oppfølging
av skatteregnskapet har direktoratet opprettet en
plangruppe. Direktoratet godkjenner skriftlig de tek-
niske kravspesifikasjonene som prosjektførende
regnskapssentral utarbeider vedrørende konkrete til-
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rettelegginger og endringer i systemet. Gjennomfø-
ringen av de konkrete pålagte endringene kontrolle-
res ved å påse at de faktisk kommer fram i skatte-
regnskapet. Direktoratet vil vurdere hvorvidt det bør
avtalefestes innsynsrett for direktoratet i skatteregn-
skapssentralenes håndtering av skatteregnskapet,
samt sikkerhetsrutiner omkring oppbevaring og
håndtering av data. Det opplyses at også Riksrevi-
sjonens innsynsrett i denne sammenheng vil bli tatt
hensyn til, og at direktoratet vil komme tilbake til
dette i tilknytning til at nåværende treårsavtale må
fornyes i mai 2001. Direktoratet har uttalt at skatte-
regnskapssentralenes egne sikkerhetsrutiner gjelder
for håndteringen av skatteregnskapet, men dersom
direktoratets rutiner på enkelte punkter skulle være
strengere enn sentralenes, vil det være direktoratets
rutiner som gjelder. Direktoratet vil for øvrig foreta
en nærmere gjennomgåelse av de kravene som er
stilt til skatteregnskapssentralene vedrørende sikker-
het ut fra gjeldende krav til konfidensialitet, kvalitet
og tilgjengelighet. Direktoratet har videre opplyst at
det foreligger følgende dokumentasjon utarbeidet av
to av skatteregnskapssentralene:

– Brukerhåndbok for skatteregnskap
– Brukerhåndbok for FLT
– Total systemdokumentasjon på hele skatteområ-

det, utarbeidet ifm. SKARP (prosjekt for nytt
skatteregnskap)

– Råd og vink i bruk av skatteregnskap

Riksrevisjonen tok forholdet opp med Finansde-
partementet i brev av 31. mai 2000. I brevet anføres
det at Brukerhåndboken for skatteregnskapetikke
har vært ajourført etter 1987. Råd og vink i bruk av
skatteregnskaper brukerdokumentasjon og ajourfø-
res jevnlig, men det ble stilt spørsmål om denne har
status som brukerdokumentasjon for samtlige bru-
kere av skatteregnskapssystemet. Videre ble det på-
pekt at systemdokumentasjonen omfatter systemkart
og prosedyrebeskrivelser, men antatt at denne ikke
oppfyller kravene til fullstendig systemdokumenta-
sjon. Det ble videre anført at det ikke synes å fore-
ligge noen samlet driftsdokumentasjon. Videre på-
pekte Riksrevisjonen at systemdokumentasjonen
skal danne grunnlag for godkjennelse og senere for-
valtning av systemene, mens brukerdokumentasjo-
nen skal danne grunnlag for opplæring av brukere og
sikre korrekt bruk av IT-systemene. Driftsdokumen-
tasjonen skal gi en beskrivelse av systemets drifts-
opplegg og sikre en stabil og korrekt drift.

Departementet uttaler i brev av 26. juni 2000 at
Riksrevisjonen har tatt opp flere viktige forhold ved-
rørende direktoratets utøvelse av de pliktene som på-
ligger direktoratet som eierrepresentant for system-
løsningen og som avtalepart i forhold til sentralenes
oppgaver med utvikling og drift av løsningen.

Av departementets svar framgår det at direktora-
tet har gitt uttrykk for at Strategi, politikk og stan-

darder for IT-sikkerhet i skatteetateni utgangspunk-
tet gjelder for skatteregnskapet, men at dette ikke er
nedfelt uttrykkelig i avtaleverket. Videre opplyses
det at direktoratet vil opprette en arbeidsgruppe for å
gjennomgå hvilke krav som bør stilles til IT-sikker-
het ved skatteregnskapssentralene, og arbeidet skal
være avsluttet med frist 1. november 2000. Det vil
deretter bli vurdert om det er behov for å endre gjel-
dende avtale med hensyn til krav til sikkerhet. Even-
tuelle endringer vil bli innarbeidet i forbindelse med
inngåelse av ny avtale i mai 2001.

Departementet finner det uheldig at det kan råde
uklarhet om hvilke krav som stilles til skatteregn-
skapssentralenes IT-sikkerhet, og forutsetter at di-
rektoratet tar initiativ til å endre gjeldende avtale
omgående dersom det viser seg å være vesentlige
mangler ved gjeldende sikkerhetsrutiner og de kra-
vene som følger av gjeldende avtaleverk. Det forut-
settes at direktoratet påser at prosjektførende regn-
skapssentral rapporterer i samsvar med de forpliktel-
sene som følger av avtalen mellom direktoratet og
sentralen, og at rapporteringen vurderes i forbindelse
med arbeidsgruppens arbeid. Departementet mener
videre at etablering av en tilfredsstillende innsyns-
rett for direktoratet og Riksrevisjonen er viktig, men
at arbeidet med IT-sikkerhet bør ha første prioritet.
Det antas derfor hensiktsmessig og forsvarlig å av-
vente en endring av avtalen mht. innsynsrett og kon-
trolladgang til ny avtale skal inngås med virkning fra
mai 2001.

Når det gjelder dokumentasjonen, blir det opp-
lyst at Skattedirektoratet vil foreta en vurdering av
hva som anses som tilfredsstillende kvalitet på doku-
mentasjon på de ulike områdene. Det vil bli vurdert i
hvilken grad den foreliggende dokumentasjonen
holder tilstrekkelig kvalitet, og tiltak vil bli iverksatt
for å bedre kvaliteten på de områdene som eventuelt
framstår som utilfredsstillende. Riksrevisjonen vil
bli underrettet om direktoratets konklusjoner og
eventuelle planer for den videre framdriften innen
utgangen av oktober 2000.

Riksrevisjonen bemerker:

Avtalene som regulerer den løpende utvikling og
drift av de kommunevise skatteregnskapene synes
ikke i tilstrekkelig grad å ivareta kravene til sikker-
hetsnivå og sikkerhetsrutiner i skatteregnskapet.
Riksrevisjonen har merket seg opplysningen om at
en arbeidsgruppe i Skattedirektoratet skal gjennom-
gå hvilke krav som bør stilles til IT-sikkerhet ved
skatteregnskapssentralene, og at departementet for-
utsetter at direktoratet tar initiativ til å endre gjelden-
de avtaler omgående dersom inngåtte avtaler har ve-
sentlige mangler. Riksrevisjonen viser til at departe-
mentet har opphavs- og eiendomsrett til skatteregn-
skapssystemet, og at det som departement har et
overordnet ansvar for å påse at det er etablert til-
fredsstillende IT-sikkerhet i skatteregnskapssyste-
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mene. For øvrig framstår dokumentasjonen vedrø-
rende skatteregnskapssentralenes systemer som
mangelfull. Tilfredsstillende dokumentasjon er vik-
tig for å sikre forsvarlig bruk, drift, vedlikehold og
videreutvikling av systemene, samt for å kunne utfø-
re en forsvarlig revisjon på området.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
anser etableringen av en tilfredsstillende innsynsrett
for Riksrevisjonen og Skattedirektoratet som viktig,
og at det vil bli iverksatt tiltak for å bedre kvaliteten
på dokumentasjonen på de områdene som ikke vur-
deres som tilfredsstillende. Riksrevisjonen vil med
bakgrunn i brev av 6. januar 2000 til Finansdeparte-
mentet understreke viktigheten av at det blir inntatt i
gjeldende avtaler bestemmelser som sikrer Riksrevi-
sjonen rett til innsyn og kontroll.

Finansdepartementet har svart:

«Departementet har merket seg Riksrevisjonens
uttalelse om viktigheten av at bestemmelser som sik-
rer rett til innsyn og kontroll for Riksrevisjonen tas
inn i gjeldende avtaler. Departementet har på den
bakgrunn i brev av 25. september 2000 bedt Skatte-
direktoratet om umiddelbart å iverksette tiltak for å
innarbeide slike bestemmelser i gjeldende avtaler.

Finansdepartementet viser for øvrig til vårt brev
av 26. juni 2000 til Riksrevisjonen. Departementet
har ingen ytterligere merknader til realiteten i sa-
ken.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen anser det som kritikkverdig at
det ikke er satt samme krav til IT-sikkerhet mht. de
kommunevise skatteregnskapene som for andre sy-
stemer i skatteforvaltningen, og at det er mangler
mht. dokumentasjonen vedrørende skatteregnskaps-
sentralenes systemer. Riksrevisjonen forutsetter at
departementet klargjør og iverksetter nødvendige til-
tak for å sikre tilfredsstillende sikkerhet og doku-
mentasjon.

Riksrevisjonen har merket seg at Finansdeparte-
mentet har bedt Skattedirektoratet om umiddelbart å
iverksette tiltak for å sikre Riksrevisjonens rett til
innsyn og kontroll i skatteregnskapssentralenes sy-
stemer.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»

2 Kommune 2312 sokkel/utland – restanseutvik-
lingen og innkrevingen

Kommune 2312 ble med virkning fra inntektsåret
1980 opprettet som en egen likningskommune for
skattlegging, kontroll og innkreving av skatt vedrø-
rende utenlandske arbeidstakere og utenlandske
oppdragstakere som er skattepliktige til Norge, og
som arbeider med eller driver virksomhet på land el-

ler på den norske kontinentalsokkelen og ikke har
annen tilknytning til Norge enn midlertidig opphold/
oppdrag i riket eller på sokkelen. Likningsfunksjo-
nen er lagt til Sentralskattekontoret for utenlandssa-
ker, mens Stavanger kemnerkontor er tillagt funksjo-
nen som skatteoppkrever. Kommunerevisjonen i
Midt-Rogaland har den løpende kontroll av skatte-
regnskapet/innfordringen, mens Rogaland skattefut-
kontor fører tilsyn med kemnerkontorets arbeid. Sta-
ten yter særskilt godtgjøring til Stavanger kommune
for dens arbeid med innkrevingen mv. Innkrevingen
av sokkelskatt/utenlandsskatt er problemfylt, og har
tidligere vært omtalt i Dokument nr. 1 (1990–91). I
tillegg har Riksrevisjonen tidligere tatt opp spørsmå-
let om behov for bistandsavtaler, jf. bl.a. Dokument
nr. 1 (1987–88).

Ifølge Finansdepartementets «Skatteinstruks for
kommunerevisorene» av 25. mai 1998 skal kommu-
nerevisors revisjonsberetning adresseres til Finans-
departementet med kopi til bl.a. Riksrevisjonen. Det
er dessuten fastsatt i Skattedirektoratets «Instruks
for skattefogdens ettersyn og restansekontroll hos
skatteoppkreverne» av 7. januar 1999 at ettersyns-
rapport skal sendes skatteoppkreveren med kopi til
kommunerevisjonen. Dersom særlig graverende for-
hold er avdekket, skal rapport også sendes bl.a.
Riksrevisjonen. Revisjonsberetning og ettersynsrap-
port er mottatt og gjennomgått som en del av det or-
dinære revisjonsarbeidet for regnskapsåret 1999.

Det har de senere år vært en sterk økning i skatt-
ytermassen og i innbetalt skattebeløp for kommune
2312. Antall skattytere har økt fra ca. 16000 i 1995
til ca. 30000 i 1999, og innbetalt skattebeløp har økt
fra 507 mill. kroner i 1991 til 1655 mill. kroner i
1999. Den samlede debitormassen ble redusert fra
690 mill. kroner pr. 28. januar 1990 til 357 mill. kro-
ner pr. 30. juni 1998, men har økt til 512 mill. kroner
pr. 31. desember 1999.

Skattefogdkontoret avholdt sitt årlige ettersyn
ved skatteoppkreveren for kommune 2312 den 26.
oktober 1999, men fant det ikke formålstjenlig å
gjennomføre en nærmere kontroll av innkrevingens
effektivitet under ettersynet. Ifølge skattefogdkonto-
rets ettersynsrapport av 17. desember 1999 uttrykker
kommunerevisjonen bekymring over situasjonen for
kommune 2312. Kommunerevisjonen fokuserer
særlig på de konsekvenser det får for skatteregnska-
pet dersom skatteoppkreveren ikke får foretatt de
nødvendige registreringer av lønns- og trekkoppga-
ver, samt at det står en rekke kreditsaldoer hos ar-
beidsgiverne som ikke er fulgt opp, og at innkrevin-
gen nærmest er stoppet. Skattefogdkontoret deler
langt på vei skatteoppkreverens og kommunerevi-
sjonens bekymring over konsekvensene, og peker
særlig på at det vil bli sendt ut et stort antall uriktige
avregninger til skattyterne på grunn av feil i skatte-
manntallet. Det er også et meget stort antall kredit-
saldoer (ca. 8000 tilfeller) som burde vært gjennom-
gått. Skattefogden har videre merket seg at tvangs-
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innfordring nærmest ikke foregår ved kommune
2312, og at restansene antas å øke betydelig fram-
over. Skattefogden anser situasjonen som meget be-
kymringsfull.

Kommunerevisjonen i Midt-Rogaland uttaler i
revisjonsberetningen for 1999 av 8. februar 2000 at
skatteoppkrevers arbeid med sikring og innkreving
av skattekrav for tiden ikke fungerer tilfredsstillen-
de. Det vises til skatteoppkreverens årsrapport for
1999 der det framgår at innkrevingsarbeidet er på et-
terskudd, i hovedsak på grunn av vesentlig økning i
restansemassen, økt belastning som følge av arbeid
med nytt innkrevingssystem, vesentlige endringer i
likningen fra tidligere år samt betydelig manuelt me-
rarbeid med årets lønns- og trekkoppgaver på grunn
av feilstyring av skattetrekk. Kommunerevisjonen
viser også til skatteoppkreverens årsmelding for
1999 som framhever nødvendigheten av at innkre-
vingen pågår mens selskapene har inntjening her i
landet eller på sokkelen. Det vises også til skatteopp-
kreverens handlingsplan for perioden september
1999 til 31. desember 2000 der skatteoppkrever ut-
trykker sterk bekymring for restanseutviklingen, og
peker på at økningen kunne vært unngått dersom
ressurssituasjonen hadde blitt styrket i samsvar med
skatteoppkreverens ønske. Det framgår videre at si-
tuasjonen etter kommunerevisjonens skjønn er ytter-
ligere forverret på grunn av den vesentlige økning i
restansene ved avregningen for 1998, som innebærer
økt risiko for manglende oppfølging. Kommunerevi-
sjonen anser dagens situasjon som svært bekym-
ringsfull.

Riksrevisjonen tok forholdet opp med Skatte-
direktoratet i brev av 23. februar 2000, som i svar av
4. april 2000 gir en nærmere oversikt over direktora-
tets vurdering av situasjonen og hvilke tiltak som er,
eller vil bli iverksatt. Det framgår at direktoratet de-
ler den bekymring som er framkommet mht økning i
antall skattytere, økning i utestående restanser og
manglende innkrevingsaktivitet. Det understrekes at
en rask innfordringspågang vil være helt avgjørende.
Direktoratet opplyser at det i 1999 ble igangsatt ar-
beid med utvikling av et nytt saksbehandlersystem.
Deler av systemet er allerede tatt i bruk, og systemet
vil bli ferdig implementert i løpet av 2000. Det er vi-
dere etablert en interimsordning som innebærer at
skatteoppkreveren for kommune 2312 inntil videre
rapporterer direkte til Skattedirektoratet når det gjel-
der budsjettsaker, styringsdialogen og saksbehand-
lersystemet. Direktoratet har etter det opplyste styr-
ket sokkelkommunenes budsjett for 2000 med til
sammen 2,5 mill. kroner.

Direktoratet viser for øvrig til skatteoppkreve-
rens statusrapport pr. 2. mars 2000 der det bl.a.
framgår at 2,2 årsverk er ubesatt på grunn av bud-
sjettsituasjonen, mens 3,5 årsverk er knyttet opp mot
utarbeidelsen av nytt saksbehandlersystem. Det hev-
des videre at situasjonen er kritisk når det gjelder re-
gistrering av lønns- og trekkoppgaver for 1999 (ca.

25.000 manuelle oppgaver), og det er vanskelig å
komme ajour. Det gjenstår videre fortsatt en god del
arbeid med utsendelse av hovedavregningen for
1998 (utleggsdato 15.11.1999). Direktoratet medgir
at heller ikke situasjonen den senere tid synes å ha
gått i riktig retning, og at det derfor er svært viktig at
det utarbeides en handlingsplan innen utgangen av
april 2000 med definerte tema/arbeidsområder, mi-
lepæler og resultatkrav. Ved disponering av tilleggs-
tildelingen anser direktoratet det som viktig at det
primært foretas en styrking av bemanningen knyttet
til driftsoppgavene, dvs. registrering av lønns- og
trekkoppgaver, endringspuljer, overføring av for-
skuddstrekk og purring. Det legges videre opp til re-
gelmessige oppfølgingsmøter og etablering av sam-
arbeidsforum mellom berørte aktører. Direktoratet
mener at de tiltak som planlegges gjennomført på
noe sikt bør bidra til at skatteoppkreverkontoret kan
løse de oppgaver det er tillagt på en hensiktsmessig
og god måte.

Riksrevisjonen tok opp forholdet med Finansde-
partementet i brev av 29. mai 2000. Det ble vist til
Skattedirektoratets svar og oppfølging, samt påpekt
at en betydelig del av restansene gjelder personer og
selskaper hjemmehørende i Storbritannia. Ifølge
opplysninger fra skatteoppkreveren i mai 2000 var
restansene fra nevnte skattytere totalt 282,0 mill.
kroner, fordelt med 213,8 mill. kroner på restskatter
og 68,2 mill. kroner vedrørende selskapsskatt.

Finansdepartementet gir i svar av 26. juni 2000
uttrykk for at det ser alvorlig på situasjonen, og viser
til at direktoratet har iverksatt en rekke tiltak for å
forbedre innkrevingsarbeidet ved kommune 2312.
Dette gjelder bl.a. innføring av nytt elektronisk saks-
behandlersystem, gjennomgåelse av instrukser og
rutiner, tettere oppfølging fra direktoratets side, samt
styrking av ressurssituasjonen.

Departementet opplyser videre at Stavanger
kemnerkontor utfører skatteoppkreverfunksjonen på
vegne av staten og får en godtgjørelse for dette.
Godtgjørelsen har økt fra 4,7 mill. kroner for 1997
til 7,2 mill. kroner for 1999, og er styrket ytterligere
for år 2000, og utgjør nå 9,2 mill. kroner. Det er fra
1. januar 2000 etablert en interimsordning som inne-
bærer at kommune 2312 rapporterer direkte til direk-
toratet i saker som vedrører budsjett, styringsdialog
og saksbehandlersystem. Deler av saksbehandler-
systemet er tatt i bruk, og vil for øvrig være ferdig
implementert i løpet av første kvartal 2001. Det leg-
ges videre opp til at SKARP-prosjektet (nytt skatte-
regnskap) skal utvikle en løsning som også tilfreds-
stiller behovene for kommune 2312. Departementet
antar at systemet vil bidra til økt kvalitet på oppga-
veløsningen og bedre informasjonsutvekslingen
mellom skatteoppkreveren for kommune 2312 og
Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Skattedi-
rektoratet arbeider med å gjennomgå instrukser og
rutiner for å legge til rette for mer effektiv saksbe-
handling ved kommune 2312. Lokale instrukser, ret-
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ningslinjer og rutinebeskrivelser for skatteoppkreve-
rens arbeid ved kommune 2312 vil bli gjennomgått
og ajourført i forbindelse med implementeringen av
det nye saksbehandlersystemet.

Departementet uttaler videre at en bistandsavtale
med Storbritannia vil være et godt virkemiddel for å
redusere restansene ved sokkelkommunen. En slik
avtale vil bl.a. kunne motvirke at utenlandske borge-
re «flytter» fra et udekket skatteansvar i Norge. De-
partementet oppgir imidlertid at det ikke har vært
mulig å oppnå enighet med Storbritannia om be-
stemmelsene om gjensidig bistand til innfordring av
skattekrav. Dette gjelder både i bi- og multilateral
sammenheng. Resultatutviklingen ved kommune
2312 vil for øvrig bli fulgt opp. Dersom resultatene
ikke bedres i løpet av året vil departementet i samråd
med Skattedirektoratet vurdere alternative tiltak for
å bedre innkrevingen fra sokkelen, herunder hvor-
vidt en alternativ administrativ forankring for denne
oppgavefunksjonen vil være mer hensiktsmessig.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen viser til at innkrevingen av skatt
fra utenlandske selskaper og arbeidstakere også er
tatt opp tidligere. Da Rikrevisjonen avsluttet saken i
1996 var restansesituasjonen blitt vesentlig forbed-
ret. Riksrevisjonen konstaterer at restansene igjen er
økende. Det anses som viktig at arbeidet med å styr-
ke innkrevingsarbeidet gis høy prioritet og at ytterli-
gere tiltak vurderes og blir løpende evaluert.

Finansdepartementet har svart:

«Finansdepartementet ser alvorlig på restan-
seutviklingen og innkrevingen ved kommune 2312,
sokkelen.

Departementet har i brev av 25. september 2000
til Skattedirektoratet bedt om at det utarbeides kvar-
talsvis rapportering til departementet om resultatut-
viklingen og direktoratets oppfølging av kommune
2312.

Finansdepartementet viser ellers til departemen-
tets brev av 26. juni 2000 til Riksrevisjonen.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
ser alvorlig på restanseutviklingen og innkrevingen
ved kommune 2312, og at departementet har bedt
Skattedirektoratet om kvartalsvis rapportering om
restanseutviklingen og direktoratets oppfølging.
Riksrevisjonen forutsetter at restansesituasjonen
bedres, og at arbeidet med å styrke innkrevingsarbei-
det gis høy prioritet.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»

3 Arveavgift, saks- og avgiftsrestanser

Saks- og avgiftsrestansene på arveavgiftsområdet vi-
ser de senere år en økende tendens. Store saksrestan-
ser er senest tatt opp i Dokument nr. 1 (1994–95).
Med grunnlag i revisjonen av arveavgiften for 1999
er utviklingen i saks- og avgiftsrestanser tatt opp
med Skattedirektoratet og Finansdepartementet i
Riksrevisjonens brev av hhv. 5. juni og 6. juli 2000,
og svar er avgitt i brev av 26. juni og 3. august 2000.

Saksrestanser

Skattefogdetaten implementerte i 1995 et nytt saks-
behandlingssystem for beregning av arveavgiften for
å effektivisere saksbehandlingen. I 1996 gjennom-
førte flere skattefogdkontorer, etter pålegg fra depar-
tementet, en forenklet saksbehandling for å redusere
saksrestansene. Dette førte til en reduksjon på lands-
basis fra 24.000 til 11.500 saker i løpet av 1996. An-
tallet ubehandlede saker har pr. 31. desember 1998
økt til 18.000. Saksrestansene ventes ifølge St.prp.
nr. 1 (1997–98) å utgjøre ca. 10.000–15.000 saker de
nærmeste årene. Riksrevisjonen har i tillegg regi-
strert at ifølge «Skatteetatens årsrapport 1999» var
saksrestansene på 23.084 saker pr. 31. desember
1999. Saksrestansene er dermed fordoblet i løpet av
tre-årsperioden 1996–99.

I direktoratets svar av 26. juni 2000 er det rede-
gjort for iverksatte og planlagte tiltak. Direktoratet
viser til tidligere redegjørelse i brev av 24. juni
1999, der det framgår at hovedforklaringen på øk-
ningen synes å være at skattefogdkontorene i en pe-
riode har hatt økt fokus på andre virksomhetsområ-
der, særlig økonomitjenester og oppfølging av skat-
teoppkreverne, og at dette synes å ha gått på bekost-
ning av arveavgiftsområdet. Direktoratet har ved fle-
re anledninger tatt opp utviklingen av saksrestansene
med skattefogdkontorene. Det opplyses at alle skat-
tefogdkontorene arbeider for å redusere saksrestan-
sene, og at det er bebudet forbedringer. Det framgår
videre at det er utarbeidet retningslinjer for forenklet
saksbehandling. Retningslinjene gjelder for kontorer
som har betydelige restanser, og er ikke ment som
generelle retningslinjer for saksbehandlingen. Di-
rektoratet opplyser videre i brev av 26. juni 2000 at
det i tillegg er gjennomført ettersyn på arveavgifts-
området ved syv skattefogdkontorer. Kontorer med
store restanser er i den forbindelse pålagt å framleg-
ge egne planer for hvordan saksrestansene skal redu-
seres. Direktoratet oppgir at nedbygging av saksres-
tansene på arveavgiftsområdet vil være en prioritert
oppgave for skattefogdkontorene. Ifølge direktoratet
er restansene på landsbasis redusert med 1025 saker
fra årsskiftet 1999/2000 fram til 31. mai 2000. Oslo
og Akershus skattefogdkontor har i nevnte periode
redusert restansene med 1266 saker.

Finansdepartementet viser i brev av 3. august
2000 til direktoratets brev av 24. juni 1999 der det er
redegjort for en rekke tiltak. Det opplyses at det også
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er gjennomført flere tiltak i direktoratet for å bedre
situasjonen. Direktoratets ansvar for skattefogdkon-
torenes tre virksomhetsområder er fra 1. mai 2000
samlet i en avdeling. Det er videre påbegynt arbeid
med å sikre kvalitet og tilgang på opplysninger skat-
tefogdkontorene benytter. Videre er det foretatt en-
kelte endringer i saksbehandlingsrutinene, herunder
endringer overfor publikum for at saksbehandlingen
skal gå raskere. Departementet nevner også arbeidet
med ferdigstillelse av arveavgifts-ABC som et viktig
virkemiddel for å redusere saksrestansene. Denne vil
imidlertid på grunn av arbeidets omfang først kunne
foreligge i 2001. For øvrig opplyses det at direktora-
tet vil iverksette en hyppigere og tettere oppfølging
av saksrestansene på arveavgiftsområdet. Departe-
mentet antar de tiltak direktoratet har omtalt i brev
av 24. juni 1999 vil bidra til å løse problemet med
økte saksrestanser. Departementet viser videre til at
omorganiseringen i direktoratet antas å medføre en
bedre gjennomføringsevne for de tiltak som ikke er
fullført. Departementet forutsetter at direktoratet
prioriterer gjennomføringen av gjenstående tiltak,
og vil følge utviklingen nøye.

Avgiftsrestanser

Ifølge Skattedirektoratets statistikk vedrørende skat-
tefogdkontorenes resultater pr. 31.12.99 utgjorde ak-
kumulerte forfalte avgiftsrestanser totalt 92,4 mill.
kroner pr. 31. desember 1999 mot 79 mill. kroner pr.
31. desember 1998, dvs. en restanseøkning på 17 % i
løpet av 1999. Restansene var for øvrig 68,7 mill.
kroner pr. 31. desember 1997, hvilket innebærer en
restanseøkning på 34 % i løpet av de siste to årene.
Ved 10 kontorer er det en økning i restansene fra
1998 til 1999. Restanseprosenten for 1999 var for
landet under ett 9,5 %, mens den ved de forskjellige
skattefogdkontorer varierer fra 3,1 % til 13,8 %.

I svar av 26. juni 2000 anser direktoratet restan-
seutviklingen som bekymringsfull. Direktoratet har
ikke foretatt noen fullstendig analyse av resultatene
pr. 31. desember 1999, og ønsker en helhetlig vurde-
ring av restansesituasjonen før det vurderes hvilke
tiltak som bør iverksettes. Direktoratet vil derfor av-
vente vurderingene av resultatene pr. 31. desember
2000.

Finansdepartementet opplyser i svar av 3. august
2000 at foreløpige halvårstall for 2000 viser at res-

tansene er redusert, men at det er vanskelig å trekke
en endelig konklusjon om restanseutviklingen basert
på de foreliggende tall. Det opplyses at direktoratet
vil foreta en grundig analyse av restanseutviklingen
når tall for 2000 foreligger. Departementet antar at
direktoratets og skattefogdkontorenes økte fokus på
arveavgiftsområdet vil gi positive virkninger også
for innkrevingen. Departementet vil videre følge ut-
viklingen og eventuelt følge opp at særlige tiltak blir
gjennomført.

Riksrevisjonen bemerker:

Saks- og avgiftsrestansene de senere år viser en
økende tendens. Saksrestansene utgjorde ca. 23.000
saker pr. 31. desember 1999, og overstiger dermed i
stor grad departementets forventede tall på 10.000–
15.000 saker. Riksrevisjonen har merket seg at ar-
beidet med å redusere saksrestansene ikke har ført til
den forventede reduksjon. Den lange saksbehand-
lingstiden er svært uheldig og kan medføre proble-
mer for arvingene og innfordringen av avgiftskrave-
ne. Det er grunn til å understreke viktigheten av at
det fortsatt arbeides med å redusere saks- og avgifts-
restansene. Med bakgrunn i at saksrestanser tidligere
har vært tatt opp i Dokument nr. 1 en rekke ganger i
perioden 1988–94, kan det synes å være behov for at
departementet etablerer en tettere oppfølging.

Finansdepartementet har svart:

«Finansdepartementet viser til departementets
brev av 3. august 2000 til Riksrevisjonen, og har for
øvrig ingen merknader.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen vil understreke at den lange saks-
behandlingstiden er svært uheldig da den kan med-
føre problemer både for arvingene og for innfordrin-
gen av avgiftskravene. Riksrevisjonen ser kritisk på
at restansene igjen har økt og forutsetter at departe-
mentet etablerer en tettere oppfølging på området,
og at det iverksettes tiltak som reduserer saks- og av-
giftsrestansene vesentlig.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»
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Til decharge etter omstendighetene

4 Svakheter og mangler ved Toll- og avgifts-
direktoratets regnskap

Svakheter og mangler ved Toll- og avgiftsdirektora-
tets (med 11 tolldistrikter) regnskapsføring og inter-
ne kontroll har over lengre tid medført betydelig
usikkerhet knyttet til regnskapets inntektsside, bl.a.
kunne regnskapene for 1991 og 1993 ikke godkjen-
nes. Regnskapene for 1992, 1994, 1995, 1996 og
1997 ble godkjent med forbehold vedrørende bl.a.
MASYS (motorvognavgiftssystemet). Systemet had-
de så vesentlige mangler at en tilfredsstillende revi-
sjon ikke var mulig. Det framkom også vesentlige
svakheter og mangler ved revisjonen av regnskapet
for 1998 og forholdene ble tatt opp i antegnelse til
Statsregnskapet, jf. Dokument nr. 1 (1999–2000).

Kontroll og avstemming av avgiftsfastsettelsessyste-
met AFS

Avgiftsfastsettelsessystemet, AFS, som årlig fastset-
ter innenlandske særavgifter og motorvognavgifter i
størrelsesorden ca. 45 mrd. kroner samlet for Tollve-
senet, er et forsystem til Tollvesenets regnskapssy-
stem. Revisjonen foretok en vurdering av AFS med
tilstøtende systemer og rutiner i Toll- og avgiftsdi-
rektoratet og Oslo og Akershus tolldistrikt i forbin-
delse med revisjonen av regnskapet for 1999. I brev
av 7. mars 2000 til tolldistriktet ble det tatt opp på-
viste svakheter, herunder i de periodiske løpenum-
merkontroller og avstemming av avgifter totalt og på
avgiftsnivå mellom AFS og regnskapssystemet. Dis-
se kontrollene skal sikre en fullstendighet i overfø-
ring av data mellom AFS og tolldistriktets regn-
skapssystem. I brev av 21. mars 2000 til Riksrevisjo-
nen bekreftet tolldistriktet at løpenummerkontroll
for særavgifter og motorvognavgifter ikke er gjen-
nomført for 1999. Dette innebærer en betydelig usik-
kerhet vedrørende de avgifter som er fastsatt i AFS i
distriktets regnskap for 1999.

Riksrevisjonen tok i brev av 10. april 2000 til
Toll- og avgiftsdirektoratet opp forholdene vedrø-
rende AFS og den manglende periodiske løpenum-
merkontroll og avstemming i Oslo og Akerhus toll-
distrikt. Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser i brev
av 16. mai 2000 til Riksrevisjonen bl.a. at løpenum-
merkontroll for hele 1999 er gjennomført første hel-
gen i mai 2000 og at rapport er oversendt til distrik-
tet for oppfølgning. Videre opplyses det at en ny
oppdatert rutinebeskrivelse er ferdig utarbeidet, og
at denne vil bli innarbeidet i brukerdokumentasjonen
så snart som mulig.

I brev av 30. juni 2000 til Toll- og avgiftsdirek-
toratet oppsummerer Riksrevisjonen gjennomført re-
visjon av Tollvesenets regnskap for 1999. Det kon-
kluderes med at det for regnskapsåret knytter seg

stor usikkerhet til fastsettelse, restanserapportering
og avskriving av Tollvesenets inntekter. Avlagt
regnskap for 1999 godkjennes med forbehold for
svakheter og mangler vedrørende avgiftsfastsettel-
sessystemet AFS, herunder manglende løpenum-
merkontroll og avstemming mellom forsystem og
regnskapssystem og svakheter i forbindelse med tes-
ting av TVIST 2000 – leveranse 2C.

Riksrevisjonen anfører i brev av 22. juni 2000 til
Finansdepartementet bl.a. at rutiner og funksjonali-
tet for kontroll og avstemming av særavgifter og
motorvognavgifter i Oslo og Akershus tolldistrikt
ikke har vært tilstrekkelig tatt hensyn til for å sikre
tilfredsstillende kvalitet på regnskapet. Revisjonen
uttaler videre at det ikke er tilfredsstillende at Toll-
og avgiftsdirektoratet først i etterhånd vil innarbeide
en tilstrekkelig rutinebeskrivelse i brukerdokumen-
tasjonen.

Finansdepartementet uttaler i brev av 17. juli
2000 til Riksrevisjonen bl.a. at resultatet av Tollve-
senets gjennomgang for 1999 i ettertid viste at 22 lø-
penummer ikke var korrekt overført fra AFS til res-
kontroen i Agresso. Departementet sier seg enig i at
det ikke er tilfredsstillende at avstemming og løpe-
nummerkontroll ikke ble gjennomført løpende i
1999, slik at regnskapet er blitt rapportert til departe-
mentet uten at den forutsatte kontroll og avstemming
er gjennomført på forhånd. Departementet vil ta dis-
se forholdene opp med Toll- og avgiftsdirektoratet,
og påse at arbeidet med å sikre at det er tilfredsstil-
lende kontroll- og avstemmingsrutiner, i fremtiden
gis tilstrekkelig prioritet, og for øvrig følge opp ar-
beidet med å oppklare de manglende løpenummer.
Det framkommer videre at Riksrevisjonen vil bli ori-
entert om utfallet av direktoratets vurderinger og
konklusjoner.

Igangsettelse av TVIST 2000 – leveranse 2C

Motorvognavgiftssystemet MASYS ble utfaset i
1998 og delvis erstattet av leveranse 2C (ny ordning
for omregistreringsavgift og forhåndsbetalt årsav-
gift) som var siste del av Tollvesenets omfattende
systemutskifting innenfor prosjektet TVIST-2000.
Løsningen ble satt i drift 15. november 1999 i Oslo
og Akershus tolldistrikt som fastsetter avgiftene un-
der leveranse 2C for hele landet. Løsningen ble valgt
bl.a. for å tilfredsstille kravene i økonomireglemen-
tet til de aktuelle avgiftene med hensyn til å benytte
reskontro for registrering og oppfølgning av inn- og
utbetalinger. Rammebetingelsene for løsningen in-
nebar at betalingsreferansen ved innbetaling skulle
knyttes til kravet før dette ble generert i AFS. Videre
er det anslått at løsningen skal håndtere til sammen
600000 innbetalinger i størrelsesorden ca. 1,7 mrd.
kroner.
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Fra Oslo og Akershus tolldistrikt har revisjonen
fått opplyst at det forelå betydelige testproblemer til
tross for en meget begrenset testing av valgt løsning.
Videre ble det opplyst at lav kvalitet på grunnlags-
dataene har gjort det nødvendig å justere disse for å
få gjennomført testingen. Når det gjelder de avgifter
som inngår i 2C-løsningen, foreligger det ifølge toll-
distriktet både i 1999 og i 2000 et betydelig antall
innbetalinger i regnskapssystemet som det ikke har
lykkes å utlikne mot korresponderende krav fra AFS
til tross for gjentatte utlikningsforsøk mellom syste-
mene. Dette har ført til et betydelig antall interim-
sposteringer på til sammen ca. 114 mill. kroner pr. 4.
juni 2000, med en differanse mellom innbetalinger
og krav på ca. 39 mill. kroner.

I brev av 10. april 2000 til Toll- og avgiftsdirek-
toratet tok Riksrevisjonen opp forholdene vedrøren-
de iverksettelsen av leveranse 2C og stilte spørsmål
om det var utført tilfredsstillende testing av den
valgte løsningen. Det ble bl.a. vist til at testomfanget
virket utilstrekkelig med tanke på volum, tidsaspekt
og avdekkede situasjoner ved testgjennomføringen.
I brevet viste revisjonen også til påviste svakheter i
grunnlagsdataene som er rapportert fra Vegvesenets
trafikkstasjoner og reiste spørsmål om Tollvesenets
informasjon til trafikkstasjonene hadde vært tilfreds-
stillende.

Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser i brev av
16. mai 2000 til Riksrevisjonen bl.a. at testarbeidet
og informasjonen fra Tollvesenet til trafikkstasjone-
ne har vært tilstrekkelig. I tillegg blir det uttalt at det
arbeides kontinuerlig med å kvalitetsforbedre de
etablerte løsninger for å avdekke eventuelle feilkil-
der og at det ikke var avdekket feil som testingen
skulle ha avslørt.

Riksrevisjonen anfører i brev av 22. juni 2000 til
Finansdepartementet at for regnskapsåret 1999 er
5944 poster fortsatt åpne, eller 11% av totale innbe-
talinger mottatt før årsskiftet. Det vises også til at
innbetalingene burde vært reskontroført og ikke bare
ført på interimskonto. Videre har revisjonen stilt
spørsmål ved om testingen av den valgte løsningen
og kommunikasjonen med Vegdirektoratet har vært
tilfredsstillende.

Finansdepartementet har i brev av 17. juli 2000
til Riksrevisjonen avgitt svar bl.a. når det gjelder
valgt løsning for omregistreringsavgift og forhånds-
betalt årsavgift. Departementet ser meget alvorlig på
at det kan synes som om omfanget av interimspost-
eringer og krav som ikke utliknes mot innbetalinger
er høyt, og at det synes å øke. Det presiseres imid-
lertid at det i utgangspunktet ikke er noe galt i at det
er en rekke innbetalinger på interimskonto. Føringer
av innbetalinger på interimskonto er etter departe-
mentets mening en konsekvens av at avgiften betales
på forskudd. Departementet er for øvrig usikker på
om det vil være hensiktsmessig å reskontroføre slike
innbetalinger før de kan utliknes mot et krav som
gjør at det kan fastslås hva beløpet gjelder. Departe-

mentet mener det er vanskelig å ta stilling til hvor-
vidt Toll- og avgiftsdirektoratets informasjon over-
for Vegdirektoratet og trafikkstasjonene har vært til-
strekkelig, men opplyser at forholdet til trafikksta-
sjonenes arbeid i forbindelse med ordningen vil bli
tatt opp i et brev til Samferdselsdepartementet. De-
partementet åpner også for å vurdere eventuelle re-
gelverksendringer i forbindelse med leveranse 2C.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen viser til at Finansdepartementet
er enig i at det ikke er tilfredsstillende at avstem-
ming og løpenummerkontroll mellom AFS og regn-
skapssystemet ikke ble gjennomført løpende i 1999.
Det konstateres at det foreligger en svikt ved intern-
kontrollen i form av manglende rutiner og funksjo-
nalitet for å sikre samstemmighet mellom de berørte
systemer for en betydelig del av Tollvesenets inntek-
ter for 1999. Dette har medført at regnskapet er god-
kjent med forbehold for de nevnte svakheter og
mangler. Det er kritikkverdig at et regnskap med et
slikt omfang og kompleksitet blir innrapportert uten
den forutsatte kontroll.

De svakheter som har oppstått i forbindelse med
leveranse 2C viser at gjennomført testing av valgt
løsning for forhåndsbetalt årsavgift og omregistre-
ringsavgift ikke har vært tilfredsstillende. Videre har
Riksrevisjonen merket seg at Finansdepartement ser
meget alvorlig på at det kan synes som om omfanget
av interimsposteringer og krav som ikke utliknes
mot innbetalinger er høyt, og at det synes å øke. De
uavklarte innbetalinger i siste del av 1999 står i stor
grad fortsatt uavklart. Riksrevisjonen viser for øvrig
til Finansdepartementets uttalte usikkerhet til hen-
siktsmessigheten av å reskontroføre slike innbetalin-
ger før de kan utliknes mot et krav, selv om det er
nedfelt i gjeldende regelverk. Riksrevisjonen bemer-
ker i den forbindelse at økonomireglementet krever
at alle innbetalinger skal registreres i reskontroen,
selv om virksomheten ikke har utstedt krav.

Finansdepartementet har svart:

«Finansdepartementet ser alvorlig på at syste-
mer og rutiner som er forutsatt tilpasset økonomire-
gelverket, ikke fungerer som forventet. Departemen-
tet vil derfor i sin oppfølging av Toll- og avgiftsdi-
rektoratet ha økt fokus på at etablerte systemer og
rutiner etterleves. Det kan opplyses at Finansdepar-
tementet har hatt et eget møte med Toll- og avgifts-
direktøren i sakens anledning. Finansdepartementet
har videre i brev av 25. september 2000 til Samferd-
selsdepartementet bedt om at veimyndighetene bi-
drar til å løse problemene med feil i avgiftsfastsettel-
sesgrunnlaget som skyldes uriktig informasjon i AU-
TOSYS.

Finansdepartementet vil for øvrig kommentere et
forhold som Riksrevisjonen har omtalt i merknadene
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til denne saken. I merknadene heter det blant annet
følgende:

’Riksrevisjonen viser for øvrig til Finansdeparte-
mentets uttalte usikkerhet til hensiktsmessigheten av
å reskontroføre slike innbetalinger før de kan utlik-
nes mot et krav selv om det er nedfelt i gjeldende re-
gelverk. Riksrevisjonen bemerker i den forbindelse
at økonomiregelverket krever at alle innbetalinger
skal registreres i reskontroen, selv om virksomheten
ikke har utstedt krav.’

Finansdepartementet vil bemerke at spørsmålet
om reskontroføring av innbetalinger må sees i sam-
menheng med i hvilken grad innbetalingen kan iden-
tifiseres. Det vil eksempelvis ikke være mulig å res-
kontroføre en innbetaling hvor man ikke kan identi-
fisere betaler og hva betalingen gjelder. Dersom
man derimot kan knytte betalingen til en bestemt
person eller virksomhet på en slik måte at det er til-
strekkelig grunnlag for å opprette en reskontropost,
er departementet enig i at innbetalingen bør reskon-
troføres, jf. blant annet funksjonelle krav til økono-
miforvaltningen i staten punkt 7-1.5.

Finansdepartementet viser ellers til departemen-
tets brev av 17. juli 2000.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at Finansdeparte-
mentet i samsvar med Riksrevisjonens oppfatning
uttaler at identifiserbare innbetalinger skal reskon-
troføres.

Riksrevisjonen har videre merket seg at Finans-
departementet ser alvorlig på at rutiner som er forut-
satt tilpasset økonomiregelverket, ikke fungerer som
forventet.

Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at det
foreligger svikt ved internkontrollen i form av
manglende rutiner og funksjonalitet for å sikre sam-
stemmighet mellom de berørte systemer for en ve-
sentlig del av Tollvesenets inntekter for 1999. Regn-
skapet er derfor godkjent med forbehold for de
nevnte svakheter og mangler.

Riksrevisjonen ser det videre som kritikkverdig
at delleveranse 2C under TVIST 2000-prosjektet er
satt i drift uten at det er gjennomført tilfredsstillende
testing av systemløsningen. Riksrevisjonen har for
øvrig merket seg at Finansdepartementet i brev til
Samferdselsdepartementet har bedt om at veimyn-
dighetene bidrar til å løse problemene med feil i av-
giftsfastsettelsesgrunnlaget som skyldes uriktig in-
formasjon i AUTOSYS.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

5 Statistisk sentralbyrå – regnskapet for 1999

Ved revisjonen av Statistisk sentralbyrås regnskap
for 1999 ble det avdekket en rekke forhold som ikke

var i samsvar med bevilgningsreglementet og øko-
nomireglementet med funksjonelle krav. Riksrevi-
sjonen har i brev av 10. mai 2000 til Statistisk sen-
tralbyrå bl.a. tatt opp at det ikke er utarbeidet en til-
fredsstillende rutinebeskrivelse for årsavslutningen,
at regnskapsføringen ikke er innrettet slik at det
maskinelt kan produseres et eksternregnskap adskilt
fra internregnskapet, og at det ikke er foretatt til-
fredsstillende avstemminger og spesifiseringer av
flere konti. Det er videre ikke foretatt avstemming
mellom Statistisk sentralbyrås skyggeregnskap og
lønnsregnskapet ført av Statens forvaltningstjeneste,
og det foreligger heller ikke avstemming mellom ho-
vedbok og lønnsregnskap for den perioden som virk-
somheten selv har vært regnskapsfører for lønn. Det
er dessuten foretatt posteringer i regnskapet etter at
regnskapet og diverse avstemminger med spesifise-
ringer ble oversendt Riksrevisjonen.

Revisjonen viste videre at reskontro for kunde-
fordringer og for leverandørgjeld ikke var avstemt,
og at det ikke var samsvar mellom hovedbok og sum
av alle saldoer i tilhørende reskontroer. Videre var
posteringer i kundereskontroen med bilagsdato i
2000 kommet med på spesifiseringen av åpne poster
pr. 31. desember 1999. Ved årsskiftet forelå an-
komstregistrerte fakturaer med forfall i neste termin
som ikke var oppdatert i økonomisystemet, og det
var således ikke samsvar mellom bokført og reell le-
verandørgjeld.

Riksrevisjonen ba i brevet også om uttalelse til at
utgifter og inntekter ved kommisjonssalg ble netto-
ført på Statistisk sentralbyrås inntektskapittel samt
opplyst grunnlaget for at inntektene ikke ble ansett
avgiftspliktige og regnskapsført deretter.

Statistisk sentralbyrå har i brev av 2. juni 2000 til
Riksrevisjonen bekreftet at det ikke er utarbeidet til-
fredsstillende rutinebeskrivelse for årsavslutningen,
at regnskapsføringen ikke er innrettet på en slik måte
at det maskinelt kan produseres et eksternregnskap
adskilt fra internregnskapet, og at det ikke er foretatt
tilfredsstillende avstemminger og spesifiseringer av
flere konti. Det uttales videre i brevet at det ikke er
foretatt tilfredsstillende avstemming mellom skyg-
geregnskapet og lønnsregnskapet fordi regnskapsfø-
ringen er lagt opp slik at det ikke gir gode avstem-
mingsmuligheter. Videre uttales at oppfølgingen ik-
ke har vært god nok og at det ikke foreligger skriftlig
dokumentasjon på de kontrollene som er utført. Sta-
tistisk sentralbyrå opplyser også at det ikke er fore-
tatt avstemming mellom hovedbok og lønnsregn-
skap for den perioden som virksomheten selv har
vært regnskapsfører for lønn. Når det gjelder netto-
føringen av utgifter og inntekter i forbindelse med
kommisjonssalg, har vurderingen vært at kontant-
oppgjøret som etter avtalen skal foretas netto, også
skal føres netto. Det opplyses videre at beregning og
regnskapsføring av merverdiavgiften i forbindelse
med kommisjonssalg, vil bli forelagt avgiftsmyndig-
hetene.
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Det uttales videre i brevet at differansen mellom
hovedbok og summen av alle saldoene i leverandør-
reskontroen skyldes en systemfeil i økonomisyste-
met. Systemleverandøren har korrigert feilen og
samtidig foretatt korrigeringer i det avsluttede regn-
skapet slik at leverandørgjelden er bokført pr. 31.
desember 1999 med null kroner. Den reelle leveran-
dørgjelden opplyses på samme tidspunkt å være ca.
6,2 mill. kroner. Statistisk sentralbyrå uttaler at kun-
defordringene som ifølge hovedboken pr. 31. de-
sember 1999 er bokført med ca. 16,7 mill. kroner vi-
ser feilaktige beløp fordi et stort antall bilag med bi-
lagsdato i 2000 er feilført på periode 12 i 1999-regn-
skapet. De reelle kundefordringene på samme tids-
punkt utgjør ifølge Statistisk sentralbyrå ca. 10,8
mill. kroner, og det er således en differanse mellom
bokførte og reelle kundefordringer på ca. 5,9 mill.
kroner. Differansen mellom hovedbok og summen
av alle saldoene i kundereskontroen antar Statistisk
sentralbyrå skyldes diverse systemfeil i økonomisys-
temet, og det uttales at feilene vil bli identifisert og
korrigert med bistand fra systemleverandøren.

På bakgrunn av de foreliggende forhold ble Sta-
tistisk sentralbyrås regnskap for 1999 godkjent med
forbehold. Dette ble meddelt virksomheten ved
Riksrevisjonens brev av 27. juni 2000.

Riksrevisjonen forela saken for Finansdeparte-
mentet ved brev av 27. juni 2000 og gjorde samtidig
oppmerksom på at flere av forholdene også var tatt
opp tidligere, bl.a. i forbindelse med revisjon av
regnskapet for 1998.

Finansdepartementet har i brev av 7. juli 2000 til
Riksrevisjonen uttalt at departementet finner Riksre-
visjonens beskrivelse av regnskapsføringen dekken-
de og ser alvorlig på de feil og mangler som er av-
dekket. Det opplyses videre at departementet i for-
bindelse med iverksetting av nytt økonomiregelverk
har bedt om å få tilsendt ekstraordinære rapporter fra
Statistisk sentralbyrå. I forbindelse med rapporterin-
gen har virksomheten foreslått flere tiltak for å ut-
bedre de avdekkede feil og mangler. Det skal bl.a.
innhentes ekstern bistand til gjennomgang av eks-
ternregnskapets innretning og tilrettelegging for
konsernkonto. Videre vurderes det å styrke kapasite-
ten i den sentrale regnskapsfunksjonen og å se nær-
mere på den interne arbeidsdelingen. Departementet
ser positivt på de tiltak Statistisk sentralbyrå har
iverksatt og opplyser at det vil ha en tett oppfølging
av status i arbeidet bl.a. ved å innhente særskilte rap-
porter. Videre legges det til grunn at de forhold som
Riksrevisjonen har påpekt i regnskapet for 1999, blir
utbedret slik at regnskapet for inneværende og for
senere år blir betryggende ført.

Riksrevisjonen bemerker:
De feil og mangler som er avdekket ved revisjo-

nen av Statistisk sentralbyrås regnskap for 1999 er
av en slik art og et slikt omfang at regnskapet ble

godkjent med forbehold. Feilene og manglene repre-
senterer brudd på viktige prinsipper i bl.a. bevilg-
ningsreglementet og økonomireglementet med funk-
sjonelle krav. Flere av forholdene er også tatt opp
tidligere. Det kan derfor synes å være behov for en
tettere oppfølging av virksomheten enn det som hit-
til har vært tilfelle.

Finansdepartementet har svart:
«Det vises til Finansdepartementets brev av 7.

juli 2000 til Riksrevisjonen der det blant annet opp-
lyses at det vil bli iverksatt ekstraordinære tiltak for
å gjennomgå innretningen av regnskapsføringen i
Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har nå inngått av-
tale med Andersen Consulting om bistand til en sy-
stematisk gjennomgang av økonomiforvaltningen i
etaten. Første fase av arbeidet vil fokusere på inne-
værende års regnskap, herunder gjennomgang av
inngående balanseposter. Dette arbeidet vil pågå i
høst, og målet er at regnskapet for inneværende år
skal ha utbedret de største svakheter som ble avdek-
ket i fjorårets regnskap. Det vil også bli utarbeidet
endringer for regnskapsåret 2001 der det er nødven-
dig med endringer fra årets begynnelse og vurdering
av hvorvidt det er nødvendig med en omlegging i
økonomisystemoppsettet. Neste fase av arbeidet vil
deretter starte opp og fokusere nærmere på rutine-
beskrivelser og den interne organisering av økono-
miforvaltningen i SSB.

Finansdepartementet har merket seg at Riksrevi-
sjonen etterlyser en tettere oppfølging av SSBs virk-
somhet på dette området fra departementets side. I
lys av de mangler som er avdekket i regnskapet for
1999 vil Finansdepartementet som nevnt i brev av 7.
juli 2000 øke sin fokus på økonomiforvaltningen i
SSB. Departementet vil framover ha spesiell fokus
på arbeidet som nå er igangsatt på regnskapet i SSB
for inneværende år. Videre vil departementet søke å
etablere rapportering om etterlevelsen av økonomi-
regelverket som ledd i den ordinære styringsdialo-
gen mellom departement og virksomhet.»

Riksrevisjonen uttaler:
Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Statis-

tisk sentralbyrås regnskap for 1999 hadde feil og
mangler av en slik art og omfang at regnskapet ble
godkjent med forbehold.

Riksrevisjonen har merket seg at Finansdeparte-
mentet ser alvorlig på de feil og mangler som er av-
dekket, og at departementet vil etablere en tettere
oppfølgning av økonomiforvaltningen i Statistisk
sentralbyrå.

Riksrevisjonen foreslår:
«Kan passere»
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Til decharge

6 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Thor Kr. Svendsen
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Fiskeridepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 4. oktober 2000)

Til decharge

1 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til orientering
2 Kystverkets regnskap for 1999

Riksrevisjonen har i antegnelsene til statsregnskapet
for 1998 jf. Dokument nr. 1 (1999–2000) og Doku-
ment nr. 1 Tillegg nr. 1 (1999–2000) uttalt at Kyst-
verkets regnskap ikke er avlagt iht. bevilgningsreg-
lementet og økonomireglementet, at det er beheftet
med betydelige feil og mangler, og at det derfor ikke
kan godkjennes. I uttalelsen har Riksrevisjonen, jf.
Dokument nr. 1 Tillegg nr. 1 (1999–2000) forutsatt
at Fiskeridepartementet straks iverksetter tiltak for å
sørge for at regnskapsinformasjonen heretter blir
fullstendig og korrekt, og at økonomiforvaltningen
blir brakt opp på et tilfredsstillende nivå. Av uttalel-
sen går det for øvrig fram at Riksrevisjonen vil følge
opp forholdet i den løpende revisjonen og eventuelt
komme tilbake til saken i forbindelse med revisjo-
nen av regnskapet for 1999.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen forutsatte
ved behandling av Dokument nr. 1 (1999–2000) Fis-
keridepartementet sak 1 og Dokument nr. 1 Tillegg
nr. 1 (1999–2000), at departementet følger opp Riks-
revisjonenes anmodning om å sørge for at økonomi-
forvaltningen i Kystverket kommer opp på et til-
fredsstillende nivå, jf. Innst. S. nr. 141 (1999-2000)

Departementet uttalte i brev av 3. august 1999 til
Riksrevisjonen at «Departementet vil ha en tett opp-
følging av direktoratet, og se til at de nødvendige til-
tak iverksettes for å sikre at regnskapsføringen og de
avlagte regnskapene blir korrekte og reviderbare i

framtiden». Videre har departementet i St.prp. nr. 61
(1999–2000), opplyst at «Det er gjort mye for å styr-
ke økonomiforvaltningen i Kystverket, og Fiskeride-
partementet driver en tett og planmessig oppfølg-
ning».

Ved revisjon av Kystverkets regnskap for 1999
viser det seg at det fortsatt er balansekonti som er
feildefinert i økonomisystemet, til tross for at Fiske-
ridepartementet i brev av 3. august 1999 forsikret
Riksrevisjonen om at dette forholdet var brakt i or-
den. Videre er det fortsatt noen balansekonti som ik-
ke er tilfredsstillende avstemt/spesifisert og doku-
mentert, samt at de obligatoriske rapporter som er
beskrevet i pkt. 4–2.7 i funksjonelle krav til økono-
miforvaltningen i staten ikke utarbeides og arkive-
res. Dette kan tyde på at Fiskeridepartementets opp-
følgning ikke har vært tilstrekkelig. Riksrevisjonen
har godkjent Kystverkets regnskap for 1999, men
forutsetter at departementet følger opp at ovennevn-
te feil og mangler bringes i orden og vil følge dette
opp ved revisjon av regnskapet for 2000.

Fiskeridepartementet har følgende kommen-
tar:

«Riksrevisjonen viser til at det ved revisjonen av
Kystverkets regnskap for 1999 fortsatt var balanse-
konti som var feildefinert i økonomisystemet, til
tross for at Fiskeridepartementet i brev av 3. august
1999 forsikret Riksrevisjonen om at dette forholdet
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var brakt i orden. Det var også noen balansekonti
som fortsatt ikke var tilfredsstillende avstemt/spesifi-
sert og dokumentert. Endelig var ikke de obligatoris-
ke rapportene som er beskrevet i pkt. 4–2.7 i funk-
sjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten utar-
beidet og arkivert. Riksrevisjonen har godkjent
Kystverkets regnskap for 1999, men forutsetter at
departementet følger opp at ovennevnte feil og
mangler bringes i orden og vil følge dette opp ved
revisjon av regnskapet for 2000.

Fiskeridepartementet erkjenner at det ved revi-
sjonen av Kystverkets regnskap for 1999 ble avdek-
ket ovennevnte feil og mangler, til tross for at økono-
mi- og regnskapsfunksjonen i Kystverket er styrket
og at departementet har hatt en tett oppfølging av
direktoratet.

I tiden etter at Riksrevisjonen påpekte feil og
mangler ved 1999-regnskapet har Kystverket arbei-
det med å rette opp disse.

Fiskeridepartementet vil også i tiden fremover
ha en tett oppfølging av Kystverkets regnskaps- og
økonomistyring.»

3 Statsregnskapet for 1999 – departementets
kvalitetssikring

Ved revisjonen av statsregnskapet for 1999 og gjen-
nomgåelse av forklaringene ble det avdekket flere
tallmessige uoverensstemmelser mellom bevilgning/
regnskap og forklaringene.

Riksrevisjonen har i brev av 5. juli 2000 til Fis-
keridepartementet stilt spørsmål ved den interne
kvalitetssikringen av forklaringene. Fiskerideparte-
mentet har i brev av 26. juli 2000 til Riksrevisjonen
sagt seg enig i at uoverensstemmelsene kan tyde på
svikt i den interne kvalitetssikringen. Departementet
vil for fremtiden legge nye rutiner til grunn for ar-
beidet med forklaringene.

Videre ble det i kapitalregnskapet avdekket dif-
feranser i den inngående balansen for 1999. Under
spesifikasjonen «Endringer i perioden» framkom-
mer det dessuten transaksjoner som er bokført i tid-
ligere regnskapsperiode.

Riksrevisjonen tok forholdet opp i brev av 4. juli
2000 til Fiskeridepartementet og ba departementet
bekrefte inngående og utgående balanse for 1999,
samt spesifisere hvilke endringer som er foretatt i
perioden. Fiskeridepartementet bekrefter i brev av
26. juli 2000 at visse oppstillinger i kapitalregnska-
pet ikke er korrekt. Fiskeridepartementet vil i forbin-
delse med rapportering av kapitalregnskapet 2000
korrigere inngående balanse pr. 1. januar 2000, slik
at denne blir korrekt.

Differansene mellom departementets regnskap
og statens kapitalregnskap viser at det har vært svikt
i departementets avstemmings- og rapporteringsruti-
ner.

Fiskeridepartementet har følgende kommen-
tar:

«Ved revisjonen av statsregnskapet for 1999 og
gjennomgåelse av forklaringene ble det avdekket fle-
re tallmessige uoverensstemmelser mellom bevilg-
ning/regnskap og forklaringene. Det er også funnet
uoverensstemmelser i kapitalregnskapet. Riksrevi-
sjonen konkluderer med at differansene mellom de-
partementets regnskap og statens kapitalregnskap
viser at det har vært svikt i departementets avstem-
mings- og rapporteringsrutiner. Fiskeridepartemen-
tet har i brev av 26. juli 2000 sagt seg enig i dette.

Fiskeridepartementet viser til vår redegjørelse i
brev av 26. juli 2000, og har ingen ytterligere merk-
nader til saken.»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Per A. Engeseth



Forsvarsdepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 29. september 2000)

Til observasjon

1 Våpen- og ammunisjonsforvaltningen i Hæren

Riksrevisjonen har foretatt en undersøkelse av vå-
pen- og ammunisjonsforvaltningen ved 15 Hær- og
Heimevernsavdelinger, herunder om Forsvarets av-
delinger har kontroll med sine våpen- og ammuni-
sjonsbeholdninger. Undersøkelsen har tatt utgangs-
punkt i de regelverk, direktiver og ordrer som fore-
ligger. Sentrale bestemmelser er Materiellbestem-
melser for Hæren og Heimevernet, Teknisk Hånd-
bok (TH 100–13) og Tjenestereglementet for For-
svaret klasse 7. Våpen og ammunisjon er definert
som sensitivt og regulert materiell. Regulert materi-
ell skal være underlagt spesielle kontrollbestemmel-
ser.

Undersøkelsen har avdekket følgende forhold:

– Mangler ved registrering av håndvåpen. Det var
store differanser mellom den sentrale våpenrul-
len Individ Nummer Arkiv (INA) og de lokale
materiellregnskapene

– Mangler ved inndriving av mobiliseringsvåpen
fra personell som ikke lenger var tjenestepliktige
og tjenestegjørende befal som går av for alders-
grensen. Det har ikke vært mulig å fremskaffe
oversikter som viser antall våpen som innleveres
i forhold til det antall som skulle vært innlevert.
Ved avdelingene syntes det også å herske en del
usikkerhet i forbindelse med ansvaret for oppføl-
gingen

– Mangelfull oppfølging av utfasede våpen, dvs.
våpen som ikke lenger inngår i Forsvarets opp-
setninger

– Problemer med å praktisere regelverk for utlån
av våpen mot årlig kvitteringsfornyelse

– Mangelfull dokumentasjon for forbruk av am-
munisjon. Det var store differanser mellom fy-
siske og regnskapsmessige beholdninger av am-
munisjon ved de fleste avdelingene

– Gjeldende bestemmelser for ammunisjonsfor-
valtning blir ikke fulgt opp

– Lav kompetanse hos ammunisjonsforvaltere

– Egenkontrollene fungerer ikke etter intensjone-
ne. Sensitivt materiell som våpen og ammuni-
sjon blir ikke prioritert. Det er utarbeidet planer,
men oppfølgingen er mangelfull, og det er mang-
ler ved dokumentasjonen i visitasjonsprotokollen

Saken ble oversendt Forsvarsdepartementet ved
brev av 9. juni 2000. Forsvarsdepartementet har i
brev av 14. juli 2000 bl.a. uttalt at INA er et hjelpe-
middel, og at kontroll med beholdninger av våpen
ivaretas i avdelingsregnskapene og i EDB Regional
Materiellforvaltning som er et regnskapssystem på
regionalt nivå. Differanser mellom beholdningstall i
de lokale materiellregnskapene og INA skal ikke
lenger forekomme nå når avdelinger har innrappor-
tert oppsamlede transaksjoner. Eventuelle differan-
ser skyldes trolig sen oversendelse av data fra HV-
avdelinger.

Når det gjelder inndragelse av våpen fra de per-
sonene som er slettet av personrullene, opplyser de-
partementet at dette arbeidet pågår, og at forholdet er
under kontroll.

Departementet anfører videre at det eksisterer et
meget lite antall våpen i registrene som ikke er be-
kreftet innlevert, og at de våpnene som gjenstår i lis-
tene, er destruert. Når det gjelder lister som er mer
enn 10 år gamle, er disse ikke lenger tilgjengelige,
og det kan derfor være en liten mulighet for at noen
våpen fortsatt ikke er innlevert/destruert. De våpne-
ne som ikke er registrert innlevert, er lagt inn i taps-
register, og politiet har adgang til informasjonen.

Ordningen med utlevering av mobiliseringsut-
styr opphørte 1. april 2000. Ifølge departementet må
årlig kvittering fortsatt innhentes fra alt HV-perso-
nell som har utlevert våpen. Det samme gjelder for
medlemmer av Norsk reserveoffisersforbund, som i
henhold til avtalen med Forsvarets overkommando
skal kunne kvittere ut våpen.

Etter departementets oppfatning er de direktiver/
regler som gjelder for ammunisjonsforvaltningen i
Hæren/HV tilfredsstillende, men det er avdelingenes
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disiplin med å overholde regelverket som er utford-
ringen. Det opplyses at Hærens krigsskole er i ferd
med å etablere en forvaltningslinje for offiserer med
erfaring fra forvaltning av bl.a. ammunisjon. Videre
er Forsvaret i ferd med å etablere en felles Forsva-
rets ammunisjonskontroll (FAK) på tvers av for-
svarsgrenene for å oppnå økonomisk besparelse.
Dette omfatter bl.a. lagring, kontroll, tilsyn og sik-
kerhetsmessige forhold. I tillegg vil opprettelsen av
Forsvarets Logistikk Organisasjon og FAK gi am-
munisjonsoffiserer en karrierevei slik at stillingen
kan fylles med mer kvalifisert personell.

Når det gjelder egenkontroll, uttaler departemen-
tet at det materiellet som skal være uten manko ved
telling, er KOP-materiell (krigsoppsetningsplan),
sensitivt og spesielt attraktivt materiell. For øvrig
har Hærens forsyningskommando nylig innskjerpet/
presisert regelverket for registrering i visitasjonspro-
tokollen.

Avslutningsvis opplyser departementet at arbei-
det med inndragning av mobiliseringsutstyr i Hæren
er iverksatt. Forsvaret har som mål at 85 % av alle
våpen skal være inndratt i år 2000 og de resterende i
2001. Forholdene rundt kontroll med våpen skal der-
for ikke lenger være relevante i fremtiden. Departe-
mentet ser likevel alvorlig på de mangler som er av-
dekket.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen konstaterer at Forsvaret ikke har
et sentralt ajourført våpenregister, og at oppfølging
og innlevering av mobiliseringsvåpen fra personer
som ikke lenger er tjenestepliktige, ikke er blitt prio-
ritert. Til vernepliktsbefal er det utlevert betydelige
mengder utfasede våpen som ikke er inndrevet.

Videre har Forsvaret problemer med å følge de
gitte bestemmelsene om årlig kvitteringsfornyelse
av utleverte våpen til HV-mannskaper. Det kan stil-
les spørsmål ved om ordningen er gjennomførbar.

Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket at
store mengder ammunisjon er utenfor regnskaps-
messig kontroll. Forsvarets avdelinger synes å ha
nedprioritert ammunisjonstjenesten.

Forsvarsdepartementet har svart:

«1. Våpen- og ammunisjonsforvaltningen i
Hæren/Heimevernet

1.1 Innlevering av mobiliseringsvåpen – Ajour-
føring av våpenregister

Riksrevisjonen konstaterer at Forsvaret ikke har et
sentralt ajourført våpenregister og at oppfølging og
innlevering av mobiliseringsvåpen fra personer som
ikke lenger er tjenestepliktige ikke er blitt prioritert.
Det er betydelige mengder utfasede våpen utlevert
til vernepliktsbefal som ikke er inndrevet.

Jeg ser alvorlig på Riksrevisjonens kritikk, spesi-

elt det forhold at Forsvaret ikke har prioritert inn-
kreving av mobiliseringsvåpen fra personer som ik-
ke lenger er tjenestepliktige. Tiltak vil bli iverksatt
for å forsere arbeidet med å redusere etterslepet og
sikre en bedre oppfølging.

Forsvaret ivaretar kontrollen med beholdninger
av våpen i avdelingsregnskap og på regionalt nivå.
Det kunne vært ønskelig med et sentralt våpenregis-
ter, men siden det ikke er godtgjort at eksisterende
registre gir dårligere kontrollmuligheter, har vi ikke
funnet grunn til å erstatte disse med et sentralt regis-
ter.

1.2 Årlig kontroll av utleverte våpen til HV-mann-
skaper

Videre har Forsvaret problemer med å følge de gitte
bestemmelser om årlig kvitteringsfornyelse av utle-
verte våpen til HV-mannskaper. Det kan stilles
spørsmål ved om ordningen er gjennomførbar.

Mobiliseringsutstyr, herunder mobiliseringsvå-
pen og feltutrustning, utlånes fra det enkelte HV-di-
strikt til den enkelte HV-soldat mot håndkvittering
som skal fornyes årlig. Dette foregår i forbindelse
med årlig innkalling og frammøte hvor personellet
må framvise mobiliseringsutstyret som er utlånt. I
noen tilfeller har det, av ulike årsaker, vært vanske-
lig å få fornyet kvitteringen fra enkelte mannskaper,
og avdelingene har derfor unntaksvis godtatt utset-
telse med kvitteringsfornyelse til det påfølgende år.
En eventuell gjentakelse påfølgende år aksepteres
derimot ikke, og medfører ordre om innlevering.
Vurderinger som tidligere har vært gjort av behovet
for utlevering og årlig kontroll av mobiliseringsut-
styr har så langt konkludert med at nåværende ord-
ning opprettholdes av operative hensyn.

En ordning med årlig kontroll av mobiliserings-
våpen er slik jeg ser det nødvendig. Dagens ordning
bør være gjennomførbar uten for store vanskelighe-
ter, og jeg er innstilt på at den opprettholdes. Selve
rutinene ved denne ordningen og praktiseringen av
unntak er imidlertid til fornyet vurdering, og jeg av-
venter resultatet av denne før jeg tar endelig stilling
til saken.

1.3 Regnskapsmessig kontroll av ammunisjon

Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket at store
mengder ammunisjon er utenfor regnskapsmessig
kontroll. Forsvarets avdelinger synes å ha nedprio-
ritert ammunisjonstjenesten.

Jeg ser med bekymring på at praktisering av re-
gelverket vedrørende kontroll av ammunisjon ikke
synes å være tilfredsstillende. Bestemmelsene anses
å være tilstrekkelige, men det forutsettes at de etter-
leves i praksis. Jeg vil derfor innskjerpe overfor For-
svaret at regelverket og kontrollrutinene skal følges
opp.

For øvrig kan jeg nevne at Forsvaret er i ferd
med å se nærmere på hvordan man best kan ivareta
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kompetansebehovet for ammunisjonstjenesten i
framtiden. Mulighetene for en felles ammunisjons-
forvaltning i Forsvaret utredes. Jeg forventer at det-
te også vil kunne bidra til å forbedre ammunisjons-
tjenesten og redusere de mangler som Riksrevisjo-
nen har konstatert.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
ser alvorlig på de mangler som er påvist, og at det vil
bli iverksatt tiltak vedrørende inndriving av mobili-
seringsvåpen og kontroll av ammunisjon. Videre har

Riksrevisjonen merket seg at rutinene med årlig
kontroll av mobiliseringsvåpen til HV-mannskaper
og praktiseringen av unntak er til fornyet vurdering.
Forsvaret har selv definert våpen og ammunisjon
som sensitivt og regulert materiell. Riksrevisjonen
vil understreke viktigheten av at de tiltakene som fo-
reslås iverksatt av departementet, får den tilsiktede
virkning.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»

Til decharge etter omstendighetene

2 Feil og mangler i Forsvarets regnskap

2.1 Organisering av regnskapsførselen for For-
svaret

Forsvarets militære organisasjon (FMO) har en in-
tern hierarkisk regnskapsorganisasjon hvor 130
regnskapsførende enheter produserer egne avde-
lingsregnskaper på forskjellige lokalt installerte
regnskapssystemer. Disse interne regnskapene rap-
porteres periodisk til Forsvarets overkommando
(FO) som samordner regnskapene til ett sentralt
regnskap.

Forsvarsdepartementet (FD) har i tillegg til FMO
definert Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets
boligtjeneste, Forsvarets tele- og datatjeneste og
Forsvarets bygningstjeneste (FBT) som atskilte eta-
ter med etatsledere direkte underlagt FD. Etatsleder-
ne har et selvstendig ansvar for at Økonomiregle-
mentet for staten med funksjonelle krav følges.

I forbindelse med revisjonen av 1999-regnskapet
ble det registrert mangelfulle forhold ved regnskaps-
avleggelsen både ved FBT og FMOs underliggende
regnskaper. Disse forholdene kan bl.a. relateres til
mangler ved kompetanse i bruk av de nye økonomi-
systemene i forhold til gjeldende krav for regnskaps-
føringen. Forsvaret ble ved Finansdepartementets
brev av 18. juni 1998 gitt dispensasjon fra deler av
økonomireglementet fram til 31. desember 2002.
Det er forutsatt at tilpasninger som ikke er avhengig
av nye systemløsninger, blir gjennomført raskest
mulig.

2.2 Forsvarets bygningstjeneste (FBT)

FBTs regnskapsføring omfatter i tillegg til virksom-
hetens eget kapittel 2463 utlegg som gjelder bevilg-
ningene under investeringspostene 1760 og 1795 til
Forsvarets bygg og anlegg. Utleggene betales og
bokføres av FBT som etter fakturering får disse re-
fundert av oppdragsgiveren FO.

I forbindelse med revisjonen av FBTs regnskap
for 1999 ble det avdekket

– mangelfullt gjennomførte avstemminger
– sen lukking av regnskapsperioder
– sent overførte inngående balanseposter til neste

regnskapsår

Dette har medført differanser mellom det avlagte
statsregnskapet og FBTs regnskap og feilperiodise-
ring i statsregnskapet.

Forholdene ble tatt opp med Forsvarsdeparte-
mentet i Riksrevisjonens brev av 26. juni 2000.

Departementet har i brev av 24. juli 2000 opplyst
at mangelfullt gjennomførte avstemminger skyldtes
at FBTs regnskap har vært organisert i fem region-
vise databaser, og at det manglet en automatisert
kundereskontro. Fra årsskiftet 1999/2000 er regn-
skapet etablert i en fellesdatabase, og det er installert
kundereskontro med ønsket funksjonalitet.

Det opplyses at FBT vil korrigere de differanse-
ne som foreligger i regnskapet mellom FBT og FO,
innen utgangen av august 2000 og i løpet av 2000
innføre bedre avstemmingsrutiner.

Etter departementets mening vil problemet med
sen lukking av perioder forbedre seg ved bruk av en
felles database fra 2000. Manglende logging av da-
toer ved lukking av regnskapsperioder i 1999 opply-
ses å skyldes en feil under installasjon av nyeste
regnskapssystemversjon, og FBT vil sørge for at lik-
nende ikke skjer ved senere versjonsskifter.

Departementet opplyser videre i sitt svar at sen
overføring av inngående balanse skyldtes overgang
fra fem separate regnskaper til et fellesregnskap. Al-
le poster fra de fem regnskapene måtte avstemmes
og manuelt legges inn i fellesregnskapet. I perioden
mistet man nøkkelpersonell, og prosessen var ikke
gjennomført før i mai/juni 2000. Etter overgang til
enhetlig regnskapsdatabase kan inngående balanse
etableres på et langt tidligere tidspunkt i fremtiden.
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2.3 Hærens forsyningskommando (HFK) og
Hovedarsenalet (HA)

Riksrevisjonen påpekte i antegnelsene til Statsregn-
skapet for 1998 mangler ved regnskapet i forbindel-
se med innføring av nytt økonomisystem ved Hæ-
rens forsyningskommando og Hovedarsenalet.

I forbindelse med revisjonen av 1999-regnskapet
viser det seg at det fortsatt ikke eksisterer direkte
sporbarhet mellom Forsvarets konsoliderte regnskap
og fakturabilagene. Det ble dessuten ikke kjørt års-
avslutningsprogram ved endelig lukking av under-
regnskapene til HFK og HA for 1999.

Riksrevisjonen er informert om at HFK og HA
foretok endelig lukking av sine underregnskaper 25.
mai 2000.

I departementets brev av 19. juli 2000 fremgår
det at det i ny utgave av retningslinjene for økono-
miforvaltning i Forsvaret vil bli presisert når og
hvordan et lokalt regnskap skal stenges for ytterlige-
re posteringer.

2.4 Luftforsvaret

2.4.1 Luftforsvarets forsyningskommando (LFK)

Luftforsvarets forsyningskommando innførte i janu-
ar 1999 et nytt materielladministrasjonssystem og i
desember 1999 et nytt økonomisystem.

Revisjonen av LFKs regnskap for 1999 viste at

– det ikke er foretatt permanent stenging av regn-
skapet før Forsvarets konsoliderte regnskap ble
rapportert til statsregnskapet

– det er foretatt posteringer i 1999-internregnska-
pet etter at Forsvarets regnskap ble rapportert til
statsregnskapet

– kostnader på kr 81974276 som skulle ha vært
belastet tildelingene for 1999, er belastet regn-
skapet for 2000

Forholdene ble tatt opp med Forsvarsdeparte-
mentet i brev av 26. juni 2000. Departementet har i
brev av 19. juli 2000 svart at regnskapet ble holdt
åpent fordi LFK hadde et etterslep på posteringer av
merverdiavgift for fakturaer fra Tolldistriktssjefen i
Oslo og Akershus. Funksjonaliteten i materielladmi-
nistrasjonssystemet for tilfredsstillende håndtering
av slike fakturaer kom først på plass i slutten av
1999. LFK valgte da å holde 1999-regnskapet åpent
for å registrere fakturaene inn i korrekt periode i in-
ternregnskapet. Dette ble gjort fortløpende utover år
2000, og den siste fakturaen ble registrert inn i juni
2000. Samtlige fakturaer er ført inn i det eksterne
kontantregnskapet for 2000.

LFK har bekreftet overfor departementet at en-
delig årsavslutning er kjørt og permanent stenging
av regnskapet er foretatt i juli 2000. Departementet
vil forvisse seg om at alle lokale regnskaper for 1999
er permanent lukket, og gi tilbakemelding til Riksre-
visjonen om dette.

2.4.2 Luftforsvarets avdelinger

For å kunne håndtere overgangen til år 2000 ble det
for Luftforsvarets avdelinger besluttet å innføre to
nye økonomisystemer høsten 1999. Riksrevisjonen
har foretatt kontroll av kvaliteten på avslutningen av
det gamle systemet og innføringen av de nye syste-
mene ved sju av 19 avdelinger i Luftforsvaret.

Riksrevisjonens kontroller ved Luftforsvarets
avdelinger avdekket følgende ved avslutningen av
det gamle systemet:

– Omfattende differanser mellom de lokale og det
sentrale regnskapet

– Avdelingene har benyttet ulikt utgangspunkt for
å foreta avstemming mot sentralt regnskap

– Betydelige udokumenterte avvik mellom intern-
regnskap etter tilnærmet regnskapsprinsipp og
eksternregnskap etter tilnærmet kontantprinsipp

– Avdelingene hadde store saldoer på reskontro
– Regnskapene hadde store differanser mellom to-

tale posteringer mot debet og tilsvarende poste-
ringer mot kredit. Den største registrerte diffe-
ransen var på 2,7 mrd. kroner

Forholdene ble tatt opp med Forsvarsdeparte-
mentet i brev av 25. mai 2000. Departementet har i
svar av 25. juni 2000 opplyst at en del av årsakene til
problemene i Luftforsvarets regnskaper, er at bru-
kerstøtten ikke har vært god nok, og at det ikke har
vært tilstrekkelige muligheter for å foreta sentrale
kontroller. Departementet opplyser at Forsvaret job-
ber aktivt for at et nytt økonomisystem ikke skal vi-
dereføre de svakhetene som ligger i flere hovedbø-
ker, forskjellig konfigurasjon og forskjellig kode-
verk.

2.5 Forsvarets overkommando/Administrasjonsav-
delingen (FO/ADM) for 1999

Fram til 1. oktober 1999 ble regnskapet til FO/ADM
ført ved to steder, Akershus og Huseby. Føring av
lønn ble fra denne dato skilt ut til et eget registre-
ringsområde som rapporterer til Forsvarets sentrale
regnskap. 1. september 1999 skiftet FO/ADM regn-
skapssystem.

Riksrevisjonen har kontrollert overføringen av
beholdningene som ble konvertert fra det gamle til
det nye regnskapssystemet ved Akershus og Huseby,
ved å avstemme saldoene i lokalt regnskap mot til-
svarende saldo i Forsvarets sentrale regnskap. Kon-
trollen har avdekket følgende:

– At det ikke var mulig å foreta en avstemmings-
kontroll mellom gammelt og nytt system

– At det ikke var mulig å foreta kontroll av bud-
sjettkonti verken ved Akershus eller Huseby

– Konverteringen innebar at det er registrert doble
saldoer, da saldoer på lønnsrelaterte balansekonti
både fremkommer av lønnssystemet og i de loka-
le regnskapssystemene
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– Etter en måned med nytt system ble det konsta-
tert omfattende avvik mellom lokalt system og
sentralt system

– At det var avvik mellom lokalt og sentralt regn-
skap for budsjettkontiene

Ved revisjonen ble det registrert at det ikke fore-
tas fullstendig avstemming ved noen av de tre nevn-
te steder. Krav til avstemming er nedfelt i de funk-
sjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten og
Forsvarets eget regelverk, Retningslinjer for økono-
miforvaltning i Forsvaret.

Manglene i regnskapene og i regnskapsføringen
ble tatt opp med Forsvarsdepartementet i brev av 31.
mai 2000. Departementet har i svar av 5. juli 2000
presentert en ny avstemming for Akershus pr. 31.
august 1999. Det fremkommer fremdeles omfatten-
de avvik, men i mindre grad enn i den avstemmingen
som tidligere er foretatt. Departementets avstem-
ming er ikke fullstendig da det kun er foretatt av-
stemming for et utvalg av balansekontiene. Departe-
mentet presenterer også en ny avstemming for sep-
tember for Huseby, hvor det tas hensyn til transak-
sjoner ført i lønnssystemet. Det er fremdeles noe av-
vik, men i mindre grad enn i tidligere utført avstem-
ming. Avstemmingen er ikke dokumentert i form av
utskrift fra lønnssystemet, og Riksrevisjonen kan
derfor ikke få verifisert riktigheten av departemen-
tets avstemming. Siden avstemmingen ikke er full-
stendig, tilfredsstiller den heller ikke økonomiregle-
mentets krav.

Riksrevisjonen bemerker:

Etter Riksrevisjonens mening har FBT i flere år
vært kjent med at virksomheten burde ha innført nye
rutiner for avstemming av balanse-, interims- og
mellomregningskonti, mellom kontant- og regn-
skapsprinsippet og mellom FOs og FBTs mellom-
regning. Det var således naturlig å forvente at over-
føring av inngående balanse til et fellesregnskap vil-
le bli en krevende oppgave. Riksrevisjonen forutset-
ter at inngående balanse i fremtiden etableres ved
overgangen til nytt regnskapsår. Videre forutsettes
det at omtalte periodiske avstemminger fra 2000
gjøres regelmessig, og at oppdagede differanser kor-
rigeres samme regnskapsår.

Riksrevisjonen konstaterer at den direkte spor-
barheten mellom Forsvarets konsoliderte regnskap
og HFKs og HAs fakturabilag heller ikke i 1999-
regnskapet var tilfredsstillende. Departementet bør
forsikre seg om at endringene som ble gjennomført i
februar 2000, er gjennomgått og kvalitetssikret, og
at kravene til direkte sporbarhet blir ivaretatt i For-
svarets nye økonomisystem.

Riksrevisjonen finner de omfattende avvikene
mellom de lokale regnskapene i Luftforsvaret og
Forsvarets sentrale regnskap å være kritikkverdige.
Luftforsvaret har ikke forholdt seg til kravene om

avstemming mellom intern- og eksternregnskapet
lokalt. Riksrevisjonen har ikke fått noen redegjørelse
for de saldoene som gjenstår på reskontri i lokale
regnskaper, og det har ikke vært mulig å få en for-
klaring på registrerte differanser. Luftforsvarets av-
delingers regnskap er av en slik kvalitet at Riksrevi-
sjonen finner det vanskelig å kunne ta stilling til
regnskapets riktighet ved innrapportering til Forsva-
rets sentrale regnskap.

Det er konstatert omfattende mangler ved både
føringen av regnskap og de kontrollene som naturlig
bør utføres ved FO/ADM. Særlig vanskelig er det å
feste lit til den delen av regnskapet som er avlagt til
og med august 1999. Kvaliteten på regnskapene har
bedret seg ved innføringen av nytt regnskapssystem,
men Forsvaret følger ikke regelverket som gjelder
for avstemming i Forsvaret og staten for øvrig. Av-
stemming vil også være vanskelig å utføre så lenge
saldoer fremkommer i to lokale systemer.

Revisjonen av de omtalte regnskapene for 1999
avdekket at alle virksomhetene hadde utført perma-
nent lukking av sine årsregnskaper for 1999 så sent
som midtveis i neste regnskapsår. Det har således
vært mulig for de ulike avdelingene å foreta ompos-
teringer mellom balansekonti eller posteringer i av-
delingenes virksomhetsregnskap i flere måneder et-
ter at Forsvarets konsoliderte regnskap er levert og
presentert i statsregnskapet.

Riksrevisjonen ser alvorlig på spørsmålet om sen
lukking av periode- og årsregnskaper, fordi mulighe-
tene til å bokføre etter at statsregnskapet er presen-
tert, svekker påliteligheten til Forsvarets regnskap
slik det er tatt opp i statsregnskapet.

Forsvarsdepartementet har svart:
«2. Feil og mangler i Forsvarets regnskaper

2.1 Forsvarets bygningstjeneste (FBT)

Etter Riksrevisjonens mening har FBT i flere år vært
kjent med at virksomheten burde ha innført nye ruti-
ner for avstemming av balanse,- interims,- og mel-
lomregnskapskonti mellom kontantprinsippet og
mellom FOs og FBTs mellomregning. Det var såle-
des naturlig å forvente at overføring av inngående
balanse i framtiden etableres ved overgang til nytt
regnskapsår. Videre forutsettes at omtalte periodis-
ke avstemminger fra 2000 gjøres regelmessig og at
oppdagede differanser korrigeres samme regnskaps-
år.

Jeg tar, sammen med Forsvarets bygningstjenes-
te, Riksrevisjonens kritikk alvorlig, og departemen-
tet vil i nært samarbeid med etaten påse at de for-
hold som Riksrevisjonen påpeker ikke gjentar seg i
framtidige regnskapsavlegg.

Forsvarets bygningstjeneste har nå innført en
sentral database som betjener hovedkontoret og re-
gionene. Etaten har også innført nye rutiner for ras-
kere lukking av perioder og årsavslutning av regn-
skapet. I framtiden vil derfor periodiseringen og
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årsavslutningen bli gjennomført langt raskere en
tidligere.

2.2 Riksrevisjonens bemerkning om sen lukking av
regnskapene

Revisjon av de omtalte regnskapene for 1999 avdek-
ket at alle virksomhetene hadde utført permanent
lukking av sine årsregnskap for 1999 så sent som
midtveis i neste regnskapsår. Det har således vært
mulig for de ulike avdelinger å foreta omposteringer
mellom balansekonti eller posteringer i avdelinge-
nes virksomhetsregnskap i flere måneder etter at
forsvarets konsoliderte regnskap er levert og pre-
sentert i statsregnskapet.

Rr ser alvorlig på spørsmålet om sen lukking av
periode- og årsregnskaper fordi mulighetene for å
bokføre etter at statsregnskapet er presentert svek-
ker påliteligheten av forsvarets regnskap slik det er
tatt opp i statsregnskapet.

Jeg ser alvorlig på sen permanent lukking av lo-
kale regnskap ved Hærens forsyningskommando/
Hovedarsenalet (HA) og Luftforsvarets forsynings-
kommando (LFK). Det er et grunnleggende og ufra-
vikelig prinsipp at lokale regnskaper avsluttes når
Forsvarets konsoliderte regnskap er avlagt til Stats-
regnskapet.

Jeg vil imidlertid påpeke at regnskapet hos HFK
og HA for 1999 har vært midlertidig lukket i tiden
fram til permanent lukking ble foretatt. Forskjellen
på midlertidig og permanent lukking er at perma-
nent lukking er irreversibelt og umuliggjør poste-
ring, mens det ved midlertidig lukking er mulig for
systemadministrator å gi adgang til postering som
er 100 % sporbar mht. hvilke posteringer som er
gjort og hvem som har utført posteringene. Det un-
derstrekes at årsavslutningsprogram for 1999 er
kjørt. Dette bekrefter også Riksrevisjonen i brev av
24. mars 2000 til HA i pkt. «Periodeavslutning»,
hvor de imidlertid bemerker forholdet vedrørende
endelig lukking av regnskapet. Vi kan dokumentere
at det ikke har oppstått differanser eller korreksjo-
ner mellom Statsregnskapet på den ene siden og
HFK og HAs lokale regnskap på den andre. FD har
gitt FO pålegg om at regnskapet skal lukkes etter at
Statsregnskapet er avlagt. Det er imidlertid viktig at
lukkingen av lokale regnskaper foretas etter at det er
avstemt mot det sentrale regnskapet som er blitt av-
lagt for å forhindre uoverensstemmelser mellom
regnskapene. Avstemming mellom lokalt og sentralt
regnskap vil videre forhindre muligheten for å foreta
utilbørlige posteringer i de lokale avdelingers eks-
terne regnskaper.

Riksrevisjonens beskrivelse vedrørende stenging
av eksternregnskapet ved LFK med tilhørende an-
førsel om posteringer i internregnskapet for 1999 og
utgifter som ble betalt i 1999, men først utgiftsført på
budsjettkonti i 2000, er korrekt. Disse forholdene
henger nøye sammen og er tidligere forklart i brev

til Rr. Jeg har ingen ytterligere kommentarer, og an-
ser sen stenging av regnskapet for å være et en-
gangstilfelle.

Bestemmelser vedrørende lukking av perioder/
årsavslutning vil bli innarbeidet i revidert utgave av
«Retningslinjer for økonomiforvaltning i Forsvaret»
(REØF) og i lokale instrukser for de ulike regn-
skapssystemene.

2.3 Feil og mangler ved regnskapet til Hærens
forsyningskommando (HFK) og Hovedarsena-
let (HA) – Direkte sporbarhet mellom For-
svarets konsoliderte regnskap og fakturabila-
gene

Riksrevisjonen konstaterer at den direkte sporbarhe-
ten mellom Forsvarets konsoliderte regnskap og
HFKs og HAs fakturabilag heller ikke i 1999-regn-
skapet var tilfredsstillende. Departementet bør for-
sikre seg om at endringene som ble gjennomført i fe-
bruar 2000 er gjennomgått og kvalitetssikret og at
kravene til direkte sporbarhet blir ivaretatt i Forsva-
rets nye økonomisystem.

Departementet forutsatte at de endringer HFK
utførte våren 1999 basert på innspill fra Riksrevisjo-
nen, og som ble meddelt Forsvarets overkommando
som overordnet funksjonsansvarlig var tilstrekkeli-
ge. Imidlertid ble manglende sporbarhet påpekt av
Riksrevisjonen på nytt februar 2000, hvorpå HFK
foretok omprogrammeringer. Departementet vil be
FO foreta en fornyet gjennomgang for å påse at kra-
vene til sporbarhet nå blir ivaretatt.

2.4 Feil og mangler ved Luftforsvarets regnskaper

Rr finner de omfattende avvikene mellom de lokale
regnskap i Luftforsvaret og Forsvarets sentrale
regnskap å være kritikkverdige. Luftforsvaret har ik-
ke forholdt seg til kravene om avstemming mellom
intern- og eksternregnskapet lokalt. Riksrevisjonen
har ikke fått noen redegjørelse for de saldi som gjen-
står på reskontri i lokale regnskaper, og det har ikke
vært mulig å få en forklaring på registrerte differan-
ser. Luftforsvarets avdelingers regnskap er av en
slik kvalitet at Riksrevisjonen finner det vanskelig å
kunne ta stilling til regnskapets riktighet ved innrap-
portering til Forsvarets sentrale regnskap.

Jeg tar Riksrevisjonens kritikk vedrørende avvik
mellom de lokale regnskaper og konsolidert regn-
skap, uoppgjorte balanseposter og manglende av-
stemming mellom intern- og eksternregnskapet til et-
terretning. Da Luftforsvaret tok i bruk S PLUS i
1993, ble det ikke stilt krav om avstemmingsfunksjo-
nalitet mellom virksomhetsregnskapet og kontant-
regnskapet. Kravet til slik avstemming kom først ved
iverksettingen av «Økonomireglementet for Staten»
(ØR) og Finansdepartementets funksjonelle krav til
økonomiforvaltningen i Staten (FFK) i 1996. For-
svaret søkte om unntak fra de punktene i ØR og FFK
som eksisterende økonomisystemer ikke tilfredsstil-
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te, og fikk innvilget disse. Luftforsvaret kunne derfor
fortsette å bruke S PLUS med dets manglende funk-
sjonalitet når det gjaldt avstemming. Luftforsvaret
skiftet ut S PLUS med IFS og SAP R/3 fra desember
1999 og har nå fått et verktøy som er testet mot alle
punkter i ØR og FFK. De nye regnskapssystemene
har funksjonalitet med avstemming av internregn-
skapet mot kontantregnskapet, men det er foreløpig
ikke innarbeidet rutiner for dette.

FD vil derfor pålegge FO om å utarbeide rutiner
for avstemming mellom intern- og eksternregnska-
pet. Videre er LFK pålagt å sluttføre oppryddingen i
balansekontiene innen utløpet av året.

2.5 Feil og mangler ved FO/ADMs regnskap

Det er konstatert omfattende mangler ved både fø-
ringen av regnskapet og de kontroller som naturlig
utføres ved FO/ADM. Særlig vanskelig er det å feste
lit til den delen av regnskapet som er avlagt til og
med august 1999. Kvaliteten på regnskapet har bed-
ret seg ved innføringen av nytt regnskapssystem,
men Forsvaret følger ikke regelverket som gjelder
for avstemming i Forsvaret og Staten for øvrig. Av-
stemming vil også være vanskelig å utføre så lenge
saldi framkommer i to lokale systemer.

Jeg tar Riksrevisjones kritikk om at kvaliteten på
regnskapene ikke har vært tilfredsstillende til etter-
retning. Imidlertid har forholdene bedret seg vesent-
lig etter at FO/ADM skiftet regnskapssystem i 4.
kvartal 1999. I dag er problemene ved manglende
avstemming redusert til et minimum. Lønnsavdelin-
gen har også ved opprettelsen av egen kasse bidratt
til å redusere feilprosenten i regnskapstransaksjone-
ne som foretas. Dette pga. nærhet til bilag, personell
og system, samt egenutviklet kompetanse i forhold til
å være egen lønnskasse. Videre har dette bidratt til
kontroll med og oppfølgingen av lønnstransaksjone-
ne i Forsvarets lønnssystem. Etter skifte av regn-
skapssystemer og etablering av nye rutiner ved
lønnsavdelingen, mener FO nå at de har tilfredsstil-
lende kontroll i forhold til Riksrevisjonens bemerk-
ninger.

3. Avslutning

Forsvarsdepartementet vil allerede i inneværende år
– sammen med berørte etater – iverksette konkrete
oppfølgingstiltak som anført på de enkelte antegnel-
sene for å sikre at de svakhetene som er avdekket i
størst mulig grad blir rettet opp og unngått for etter-
tiden.

Som kjent har Finansdepartementet gitt Forsva-
ret, pga sektorens omfattende og komplekse beta-
lingsstrømmer, midlertidig dispensasjon fra kravene
i «Økonomireglementet for Staten» (ØR) og Finans-
departementets funksjonelle krav til økonomiforvalt-
ningen i Staten (FFK) som eksisterende datasyste-
mer i Forsvaret ikke tilfredsstiller.

Jeg vil imidlertid understreke at arbeidet med å
gjøre denne dispensasjonen «unødvendig» pågår for
fullt. I erkjennelsen av at bedre styrings- og forvalt-
ningssystemer er avgjørende forutsetninger for mål-
rettet og kostnadseffektiv ressursutnyttelse, bruker
Forsvaret for tiden betydelige ressurser på å utvikle
felles ledelses- og styringssystemer.

I forslaget til forsvarsbudsjett for 2001 redegjør
Forsvarsdepartementet nærmere for arbeidet med å
samle flere administrative IT-systemer til et helhet-
lig integrert forvaltningssystem (prosjekt GOLF) og
planene om anskaffelse av nødvendig IT-infrastruk-
tur og kommunikasjonsløsninger (FISBasis).»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at under-
liggende enheters regnskaper ikke var stengt for
transaksjoner når Forsvarets konsoliderte regnskap
ble rapportert til statsregnskapet. Riksrevisjonen har
merket seg at departementet vil pålegge FO å utar-
beide rutiner for avstemming. Riksrevisjonen kon-
staterer at departementet ser alvorlig på de forholde-
ne som er påtalt, og at departementet sammen med
berørte etater vil iverksette konkrete oppfølgingstil-
tak i inneværende år.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»
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Til decharge

3 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Hans Conrad Hansen



Justis- og politidepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 28. september 2000)

Til decharge etter omstendighetene

1 Ila landsfengsel og sikringsanstalt – regn-
skapet for 1999

I de funksjonelle kravene til økonomiforvaltningen i
staten er det beskrevet hvilke plikter virksomhetene
har med hensyn til å foreta avstemminger/spesifise-
ringer av regnskapsførte tall som benyttes ved rap-
portering til sentralt statsregnskap.

I forbindelse med revisjon av Ila landsfengsel og
sikringsanstalts årsregnskap for 1999 ble det avdek-
ket feil og mangler. Etter skriftveksling med fengse-
let ble bl.a. følgende forhold tatt opp i brev av 30. ju-
ni 2000 til Justisdepartementet:

– Kasserapport pr. 31. desember 1999, datert og
underskrevet 17. januar 2000, er avlagt til Fi-
nansdepartementet og postert i statsregnskapet.
Denne kasserapport anses derfor å være virk-
somhetens offisielle rapport for regnskapet for
1999. Det er en differanse på kr 194757,75 mel-
lom kasserapportens og kapitalregnskapets mel-
lomværende. Differansen er den samme pr. 1. ja-
nuar og pr. 31.desember 1999.

– Kasserapportens del C inneholder beløp som
gjelder innsattes midler. I henhold til Økono-
miinstruks for kriminalomsorg i anstalt er slike
midler å betrakte som private midler og skal der-
for holdes adskilt fra statens beholdninger i kasse
og bank.

– Avstemminger av bankkonti er ikke foretatt før
kasserapport er sendt til Finansdepartementet, og
saldo på interimskontiene er ikke spesifisert.

– I tillegg til kasserapport datert 17. januar 2000
foreligger det en kasserapport som er utskrevet
9. februar 2000. Denne kasserapporten innehol-
der andre tall enn den offisielle kasserapporten
fra januar, og den er ikke datert og underskrevet.
Det er en differanse på kr 473411,21 mellom
kasserapportens og kapitalregnskapets mellom-
værende pr. 31. desember 1999. Fengselet har i
brev til Riksrevisjonen opplyst at de oppdaget en
rekke feil i regnskapet etter at kasserapporten,

som ble oversendt Finansdepartementet, var
kjørt ut. Det var derfor nødvendig å foreta kor-
reksjoner, og det opplyses at det er nedlagt et be-
tydelig arbeid for å bringe regnskapet i orden.
Sammenhengen mellom kasserapporten datert
17. januar 2000 og kasserapporten utskrevet 9.
februar 2000 er ifølge fengselet dokumentert i
omposteringsbilag som er oversendt Riksrevisjo-
nen. Fengselet opplyser at de under dette arbei-
det har gått over hvert eneste bilag for regn-
skapsåret 1999, men at det fremdeles er en uopp-
klart differanse på kr 22000 samlet for kasse og
bank.

I Riksrevisjonens brev av 30. juni 2000 til Justis-
departementet ble det bl.a. bemerket at de omposte-
ringsbilagene som skal vise sammenhengen mellom
de to kasserapportene er av en slik kvalitet at Riks-
revisjonen finner det vanskelig å ta stilling til grunn-
laget for de rettinger som er foretatt i ettertid. Det
bemerkes også at mellomværende pr. 1. januar 2000
i fengselets kasserapport av 31. mars 2000 har sam-
me beløp som mellomværende pr. 31. desember
1999 i kasserapporten utskrevet 9. februar 2000.

Konklusjonen var at det spesialregnskapet som
ble postert i statsregnskapet i 1999 inneholder ve-
sentlige feil og mangler. Regnskapet er avlagt med
en rekke regelverksbrudd. Kasserapport datert 17.
januar 2000 ble avlagt til Finansdepartementet uten
at regnskapet ble stengt for videre posteringer. Det
ble heller ikke foretatt nødvendige avstemminger av
beholdningskonti og interimskonti. Fengselet har fo-
retatt en rekke opprettinger i ettertid som ikke har
kommet til uttrykk i statsregnskapet.

I nevnte brev til departementet bad Riksrevisjo-
nen også om å få opplyst hvilke tiltak departementet
har iverksatt/vil iverksette i sakens anledning.

Justisdepartementet uttaler i brev av 24. juli
2000 til Riksrevisjonen at det har merket seg Riks-
revisjonens konklusjoner, og ser alvorlig på situasjo-
nen som har oppstått. Det opplyses at Kriminalom-



44 2000–2001Justis- og politidepartementet

sorgen er i ferd med å innføre Agresso som nytt øko-
nomisystem. I den forbindelse skal det innarbeides
en egen rutinesamling og avstemmingsmappe som
skal sikre at de funksjonelle krav til økonomiforvalt-
ningen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Departementet uttaler at det kan se ut som om
fengselet har ført opp feil beløp som inngående ba-
lanse for mellomværende, da hele regnskapet ble
ført på nytt etter datakrasj i mars 1999. Departemen-
tet uttaler videre at differansen på kr 194757,75 vil-
le gått igjen i kasserapporten i år 2000, dersom det
ikke var oppstått nye feil. Ila landsfengsel og sik-
ringsanstalt ble i brev av 21. februar 2000 bedt om å
oppklare differansen og følge retningslinjene i rund-
skriv R-9/98 om hvordan denne type feil skal rettes
opp. Saken er ikke avsluttet, og departementet vil
følge opp og har bedt om statusrapport pr. 31. august
2000. Økningen i differansen mellom mellomværen-
de i kapitalregnskapet pr. 31.desember 1999 og mel-
lomværende i kasserapporten av 9. februar 2000 i
forhold til kasserapporten av 17. januar 2000, skal
også følges opp og omhandles i statusrapporten.

Departementet vil innskjerpe rutinene om at de
innsattes midler holdes adskilt fra statsregnskapet.
For øvrig ser departementet meget alvorlig på at in-
terimskontiene ikke er spesifisert, og vil innskjerpe
overfor fengselet at det overholder de funksjonelle
krav i økonomireglementet på dette området.

Riksrevisjonen bemerker:

Det har ikke vært tilfredsstillende kontroll med
regnskapsfunksjonen ved Ila landsfengsel og sik-
ringsanstalt i 1999. Dette har resultert i vesentlige
feil og mangler ved regnskapsavleggelsen. Riksrevi-
sjonen kan derfor ikke godkjenne regnskapet for
1999.

Justisdepartementet har svart:

«Justisdepartementet har mottatt statusrapport
pr. 31.08.2000 fra Ila landsfengsel. Avviket mellom
kasserapporten pr. 31.12.1999, datert og underskre-
vet 17. januar 2000, og kapitalregnskapets mellom-
værende pr. 31.12.1999 på kr 194757,57,- er nå
oppklart og dokumentert. Det er på det rene at feilen
oppstod i forbindelse med at alle regnskapsdata
måtte legges inn på nytt manuelt etter en datakrasj i

mars 1999. Departementet vil i løpet av kort tid fore-
legge saken for Finansdepartementet i henhold til
retningslinjene i rundskriv R-9/98.

Det pågår et arbeid med å finne en kvalitativ til-
fredsstillende forklaring og dokumentasjon på øk-
ningen i differansen til kr 473411,21 mellom kasse-
rapport pr. 31.12.1999, datert 9. februar 2000, og
kapitalregnskapets mellomværende pr. 31.12.1999.
Bankkonti vil bli avstemt og interimskonti spesifisert
i forbindelse med dette arbeidet. Det er utarbeidet
skriftlige rutiner for oppfølging av regnskapsfunk-
sjonen ved anstalten slik at økonomiregelverkets be-
stemmelser blir ivaretatt på en god måte.

De innsattes midler vil være atskilt fra statens
beholdninger i kasse og bank og innskjerpede ruti-
ner for dette vil være på plass i løpet av oktober
2000.

Departementet tar sikte på at samtlige forhold
som er avdekket skal være bragt i orden i løpet av
2000. Departementet ser alvorlig på saken og vil føl-
ge utviklingen nøye. Til orientering vil regionalise-
ringen av kriminalomsorgen – med seks nye region-
sadministrasjoner – medføre at region Nordøst vil
være regnskapsfører for Ila landsfengsel fra
01.01.2001.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen kan ikke godkjenne Ila lands-
fengsel og sikringsanstalts regnskap for 1999.

Riksrevisjonen har merket seg de tiltak som er
iverksatt, og forutsetter at samtlige forhold som gjel-
der 1999-regnskapet blir bragt i orden snarest mulig.
Videre har Riksrevisjonen merket seg at departe-
mentet ser alvorlig på saken og at det vil følge utvik-
lingen nøye. Riksrevisjonen vil på generelt grunnlag
understreke at departementet ifølge økonomiregle-
mentet har et selvstendig ansvar for å foreta kontroll
og oppfølging bl.a. av virksomhetenes regnskapsfø-
ring. Riksrevisjonen forutsetter at Ila landsfengsel
og sikringsanstalts regnskap for år 2000 innrettes
slik at det sikrer riktig regnskapsavleggelse innenfor
gitte tidsfrister.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»
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Til decharge

2 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Per A. Engeseth



Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet

Statsregnskapet 1999
Antegnelser med svar og forslag til desisjon

(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 29. september 2000)

Til decharge etter omstendighetene

1 Norges veterinærhøgskole – regnskapet for
1999

Revisjonen av Norges veterinærhøgskoles (NVHs)
regnskap for 1999 har spesielt vært rettet mot innfø-
ringen av nytt økonomisystem, Agresso, og regn-
skaps-/årsavslutningen.

Internkontrollen for økonomisystem og rutiner er
vurdert iht. kravene i økonomiregelverket. Vurderin-
gen omfattet også forholdet mellom økonomisyste-
met Agresso og hjelpesystemer/forsystemer, herun-
der bl.a. avstemminger, dokumentasjon og arkive-
ring av data, dokumentasjon av funksjonalitet og
sikkerhet og rutiner ved rapportering til det sentrale
statsregnskapet. Resultatet av revisjonen ble med-
delt NVH i brev av 20. desember 1999 og besvart i
NVHs brev til Riksrevisjonen av 26. januar 2000.

Følgende mangler og svakheter er avdekket i
NVHs regnskap for 1999:

– Generelt manglende etablering av intern kontroll
for økonomisystem og rutiner

– Avstemming mellom gammelt og nytt regn-
skapssystem (DØS og Agresso) er ikke sluttført

– Avstemming mellom ekstern- og internregnskap
viser uforklart differanse

– Regnskapet var ikke lukket ved tidspunkt for
rapportering til statsregnskapet

– Regnskapet inneholder beløp som ikke vedrører
NVHs virksomhet. Generelt bemerkes at Norges
veterinærhøgskole er ansvarlig for sin egen virk-
somhets regnskap, og at en eventuell sammen-
blanding av andre virksomheters regnskap sterkt
reduserer regnskapskvaliteten og bidrar til unød-
vendig avstemmings- og revisjonsarbeid

– Alle kundefordringer er ikke registrert i reskon-
troen iht. kravet i økonomireglementet. Mang-
lende bruk av reskontro reduserer fullstendighe-
ten av regnskapet og bidrar også til redusert revi-
derbarhet

– En rekke konti i regnskapet mangler dokumen-
terte avstemminger, herunder lønnskonti tilknyt-
tet regnskapssentral

I Riksrevisjonens brev av 5. juni 2000 til NVH
med gjenpart til Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet gis en oppsummering av vurderingen
av NVHs regnskap for 1999 med hovedvekt på
merknadene ovenfor.

Kirke-, utdannings- og forskningdepartementet
(KUF) legger i svarbrev av 4. juli 2000 vekt på at
Norges veterinærhøgskole avgir korrekt og fullsten-
dig regnskap for virksomheten. Departementet øns-
ker derfor å få klarlagt hvilke tiltak som eventuelt
må gjennomføres for å sikre stabil regnskapsfunk-
sjon ved Norges veterinærhøgskole med vekt på kor-
rekt regnskapsføring og rapportering i samsvar med
kravene i økonomiregelverket.

Som følge av Riksrevisjonens merknader til
NVHs regnskap for 1999 har departementet enga-
sjert et eksternt konsulentselskap som har fått i opp-
drag å gjennomgå regnskapsføringen og de tilhøren-
de rutiner ved Norges veterinærhøgskole. Gjennom-
gangen skal inkludere en overordnet kartlegging og
vurdering av dagens regnkapsfunksjon ved NVH
med vekt på grunnlagsmaterialet for rutinene i til-
slutning til den formelle rapportering til Finansde-
partementet og fagdepartementet. KUF har også
bedt konsulentselskapet om en vurdering av det
regnskapsmaterialet som foreligger pr. 1. juli 2000 i
lys av merknadene fra Riksrevisjonen til regnskaps-
føringen i 1999. Tidsplanen for oppdraget er satt opp
med henblikk på sluttrapport innen 21. august 2000.

KUF har merket seg at Riksrevisjonens total-
vurdering av Norges veterinærhøgskoles regnskap
for 1999 er basert på en rekke vesentlige forhold i
tilslutning til regnskapsavlegget. Når det gjelder ge-
nerelt manglende etablering av intern kontroll for
økonomisystem og rutiner, vises det til punkt 6.2 i
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Hovedinstruks fra Kirke-, utdannings- og forsk-
ningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved
institusjonene i universitets- og høgskolesektoren
som forutsetter at direktøren skal etablere rutiner
som sikrer en tilfredsstillende økonomikontroll og
har innebygget de nødvendige kontroll- og avstem-
mingsfunksjoner. Departementet har notert seg at
Norges veterinærhøgskole arbeider med å dokumen-
tere de interne rutinene for økonomiforvaltningen
ved institusjonen. Departementet vil ta dette elemen-
tet med i oppfølgingsprosessen overfor Norges vete-
rinærhøgskole når konsulentselskapets rapport fore-
ligger.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
har for øvrig merket seg de konkrete merknadene til
NVHs regnskap, og er enig i Riksrevisjonens vurde-
ring av de påpekte forhold. Departementet forutset-
ter at nødvendige tiltak i tilknytning økonomi- og
regnskapsrutiner generelt og til 1999-regnskapet
spesielt ved NVH sluttføres, om nødvendig med eks-
tern bistand.

Riksrevisjonen bemerker:

Etter Riksrevisjonens vurdering knytter det seg
stor usikkerhet til om det avlagte regnskapet er full-
stendig, nøyaktig og pålitelig. Den dokumentasjonen
som er framlagt gir ikke tilstrekkelig grunnlag til å
godkjenne regnskapet til NVH for 1999.

Kirke-, og utdannings- og forskningsdeparte-
mentet har svart:

«Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet har i brev av 4. juli 2000 redegjort for de konkre-
te forhold Riksrevisjonen tar opp i tilslutning til
Norges veterinærhøgskoles regnskap for 1999.

Som nevnt i brevet av 4. juli 2000 har departe-
mentet som følge av Riksrevisjonens merknader en-
gasjert et eksternt konsulentselskap som fikk i opp-
drag å gjennomgå regnskapsføringen og de regn-
skapstekniske rutinene ved Norges veterinærhøgsko-
le. Konsulentselskapets sluttrapport datert 21. au-
gust 2000 identifiserer en rekke tiltak som må gjen-
nomføres ved veterinærhøgskolen for å sikre en sta-
bil regnskapsfunksjon med vekt på korrekt regn-
skapsføring og rettidig rapportering av regnskaps-
opplysninger i samsvar med kravene i økonomi-
regelverket. Konsulentselskapets rapport ble
gjennomgått og drøftet med Norges veterinærhøg-
skole.

I brev av 8. mai 2000 til Riksrevisjonen om regn-
skaps- og årsavslutning for 1999 understreker de-
partementet at alle feil som skyldes overgangen til
nytt regnskapssystem i mai 1998 skal identifiseres
og korrigeres. Etter departementets oppfatning er
det også viktig å stabilisere regnskapsfunksjonen og
rette opp de mangler og svakheter Riksrevisjonen
har avdekket i regnskapet ved Norges veterinærhøg-
skole. Departementet er kommet til at arbeidet med

oppretting av regnskapene, stabilisering av regn-
skapsfunksjonen og intern opplæring ved Norges ve-
terinærhøgskole bør organiseres og gjennomføres
som et særskilt prosjekt. Norges veterinærhøgskole
har sluttet seg til dette. Departementet har i lys av
dette engasjert et eksternt konsulentselskap for å bi-
stå Norges veterinærhøgskole med organisering,
kvalitetssikring og styring av gjennomføringen av de
tiltakene som inngår i prosjektet. Som et ledd i det
forberedende arbeid med prosjektet er det lagt fram
en tidsplan med sluttdato 1. mars 2001.

Tiltakene som iverksettes gjennom prosjektet
skal sikre at regnskapet for 2000 framlegges til rett
tid med korrekte grunnlagsdata fra tidligere års
regnskap, og at de nødvendige regnskapstekniske
handlingene er utført og dokumentert i samsvar med
kravene i økonomiregelverket. Norges veterinær-
høgskole har som følge av bemanningssituasjonen
engasjert et eksternt revisjonsselskap som skal bistå
veterinærhøgskolen med dette arbeidet. Departe-
mentet legger i denne forbindelse til grunn at de
mangler og svakheter Riksrevisjonen har avdekket
også blir korrigert, slik at regnskapet for 2000 til-
fredsstiller kravene til fullstendighet, nøyaktighet og
pålitelighet.

Det er etter departementets mening viktig for å
sikre en stabil regnskapsfunksjon at rutiner og ram-
meverk for regnskapsfunksjonen ferdigstilles og
danner basis for økonomiarbeidet ved Norges vete-
rinærhøgskole. Dette blir derfor et sentralt element i
prosjektet ved veterinærhøgskolen. Det samme gjel-
der opplæring og kompetanseheving i hele organisa-
sjonen på dette området. En opplæringsplan for å
understøtte dette inngår derfor også i prosjektet.

Departementet vil følge utviklingen ved Norges
veterinærhøgskole nøye.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapet
for 1999 for Norges veterinærhøgskole. Riksrevisjo-
nen har merket seg at departementet har iverksatt til-
tak for å stabilisere regnskapsfunksjonen og sikre at
regnskapet for 2000 blir av tilfredsstillende kvalitet.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

2 Høgskolen i Nord-Trøndelag – regnskapet for
1999

Høgskolen i Nord-Trøndelag har etter overtakelse av
regnskapsføringen fra skattefogden hatt vanskelig-
heter med å avlegge et korrekt kontantregnskap. Ut-
gående balanse fra 1998 ble ikke overført til inngå-
ende balanse for 1999, noe som har medført at kas-
serapportene i 1999 er utarbeidet manuelt. I Stats-
regnskapet er det registrert et mellomværende med
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Finansdepartementet som avviker fra høgskolens
bokførte mellomværende.

Videre er det konstatert uoverensstemmelser
mellom hovedbokskontiene og reskontrokontiene
for kunder og leverandører. Det er ikke foretatt av-
stemming mellom internregnskapet og kontantregn-
skapet for bokføringer foretatt i siste periode 1999.

Riksrevisjonen tok opp forholdene med høgsko-
len i brev datert 5. juni 2000. Høgskolen har i brev
av 20. juni 2000 gitt en redegjørelse for årsakene og
hva som er gjort for å rette opp de påpekte forhold.
Systemtekniske problemer i kontantregnskapsmodu-
len oppgis å være hovedårsaken til at høgskolen ikke
har kunnet avlegge korrekt kontantregnskap ved
hjelp av økonomisystemet. For å starte med riktige
tall for år 2000, har høgskolen valgt ikke å legge inn
inngående balanse i 1999 men se årene 1998 og
1999 under ett når det gjelder balansekontiene i kon-
tantregnskapet. For å få oppklart differansene mel-
lom hovedbokskontiene og reskontrokontiene for
kunder og leverandører er det søkt bistand hos sy-
stemleverandør.

I brev av 28. juni 2000 tok Riksrevisjonen for-
holdene opp med Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet. Departementet har i sitt svar av 10.
august 2000 opplyst at høgskolen til tross for bety-
delig ressursinnsats ikke har fullstendig forklaring
på de avvik som har oppstått på mellomregnskaps-
kontoen. Departementet har poengtert at det legges
vekt på at regnskapene ved virksomhetene skal være
korrekte og tilfredsstillende dokumentert. Det forut-
settes at høgskolens mellomregnskapskonto for
1998 og 1999 snarest blir avklart og dokumentert.
Departementet vil følge opp saken og iverksette
nødvendige tiltak, herunder eventuelt innleie av eks-
tern bistand. Det blir også henvist til de tiltak som
tidligere er iverksatt for å sikre korrekt regnskapsfø-
ring ved virksomhetene i universitets- og høgskole-
sektoren. I den videre oppfølgingen vil departemen-
tet også fokusere på at sentrale regnskapstekniske
handlinger ikke er gjennomført ved årsavslutningen
for 1999.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen vil presisere viktigheten av at
regnskapet avstemmes og at det gis forklaringer og
spesifikasjoner slik at Riksrevisjonen kan ta stilling
til om regnskapet er fullstendig, nøyaktig og pålite-
lig. Etter Riksrevisjonens vurdering knytter det seg
fortsatt usikkerhet til regnskapet for Høgskolen i
Nord-Trøndelag. Den dokumentasjon som er fram-
lagt gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å godkjenne
regnskapet for 1999.

Kirke-, og utdannings- og forskningsdeparte-
mentet har svart:

«Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet har i brev av 10. august 2000 redegjort for de

konkrete forhold Riksrevisjonen tar opp i tilslutning
til Høgskolen i Nord-Trøndelags regnskap for 1999.

Departementet er enig i Riksrevisjonens under-
strekning av viktigheten av at regnskapet avstemmes
og dokumenteres tilfredsstillende med forklaringer
og spesifikasjoner.

De forhold Riksrevisjonen har tatt opp når det
gjelder høgskolens regnskap for 1999 ble drøftet
med Høgskolen i Nord-Trøndelag, der også den vi-
dere oppfølging ble diskutert. I samråd med Høgsko-
len i Nord-Trøndelag har departementet konkludert
med at det snarest skal engasjeres et eksternt revi-
sjonsselskap for å få avklart alle forhold i forbindel-
se med overgangen til nytt regnskapssystem i mai
1998. Departementet forutsetter at revisjonsselska-
pet også går gjennom og besørger korrigert de for-
hold i regnskapet for 1999 som har foranlediget
merknader fra Riksrevisjonen.

Departementet legger i den forbindelse til grunn
at de mangler og svakheter Riksrevisjonen har av-
dekket også blir korrigert, slik at regnskapet for
2000 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tilfredsstiller
kravene til fullstendighet, nøyaktighet og pålitelig-
het.

Departementet tar sikte på en rask avklaring av
hvilke tiltak som må gjennomføres ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag og vil følge opp prosessen ved Høg-
skolen i Nord-Trøndelag og påse at de nødvendige
tiltak settes i verk.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapet
for 1999 for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Riksrevi-
sjonen har merket seg at departementet vil påse at
nødvendige tiltak vil bli iverksatt, slik at regnskapet
for 2000 vil tilfredsstille kravene til fullstendighet,
nøyaktighet og pålitelighet.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

3 Norges forskningsråd – avhending av statlige
verdier ved omdanning av NORSAR til stif-
telse

Med utgangspunkt i en avtale mellom Norge og
USA om seismologisk forskning og utvikling ble
NORSAR – Norwegian Seismic Array – 1. juli 1970
opprettet som en avdeling under daværende NTNF –
Norges teknisk naturvitenskapelig forskningsråd, fra
1. januar 1993 Norges forskningsråd. Med bakgrunn
i etableringen av prøvestansorganisasjonen i Wien
startet Forskningsrådet arbeidet med en fristilling av
NORSAR høsten 1997. Et norsk nasjonalt datasen-
ter ble opprettet som en ny organisatorisk og økono-
misk avdeling ved NORSAR for å ivareta tekniske
oppgaver og forpliktelser knyttet til Norges tilslut-
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ning til traktat om totalforbud mot kjernefysiske prø-
vesprengninger.

Vedtak i Norges forskningsråds hovedstyremøte
den 16. desember 1998 innebar at administrerende
direktør fikk fullmakt til å fristille avdeling NOR-
SAR i henhold til framlagt utkast til stiftelsesproto-
koll og intensjonserklæring. Fristillingen skulle skje
pr. 1. juli 1999. Ifølge intensjonserklæringen skulle
verdier og rettigheter pr. 30. juni 1999 overføres fra
Norges forskningsråd/avdeling NORSAR til Stiftel-
sen NORSAR. I tillegg skulle et lån på 1,4 mill. kro-
ner ettergis.

Av økonomiregelverket framgår at statlige virk-
somheter bare kan gi lån, kjøpe aksjer eller gi kapi-
talinnskudd i statsforetak, stiftelser og liknende i
henhold til stortingsvedtak, ordinært i form av be-
vilgning på en 90-post på statsbudsjettets utgiftsside.
Det framgår videre av veiledning i statlig budsjettar-
beid vedrørende forvaltning og salg av fast eiendom
at vedtak om å avhende fast eiendom (grunnarealer
og bygninger) skal treffes av Stortinget dersom Stor-
tinget ikke uttrykkelig har delegert slik myndighet til
forvaltningen. Avhending av statlig eiendom skal
skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av
Stortinget.

Fristillingen av avdeling NORSAR innebærer i
realiteten at staten avhender vederlagsfritt verdier
som kapitalinnskudd til stiftelsen NORSAR. Åp-
ningsbalansen til stiftelsen viser eiendeler på til sam-
men kr 41334000, hvorav anleggsmidler utgjør kr
12780000. Anleggsmidlene er overført til ned-
skrevne verdier.

Nærings- og handelsdepartementet omtaler i
St.prp. nr. 1 (1998–99), side 88, at Norges forsk-
ningsråd planlegger å foreta en fristilling av NOR-
SAR i tråd med prinsippene for fristilling av de tek-
nisk-industrielle instituttene fra tidligere Norges tek-
nisk naturvitenskapelig forskningsråd. I proposisjo-
nen henvises det til St.prp. nr. 1 (1984–85) for Indu-
stridepartementet.

Utenriksdepartementet opplyser i St.prp. nr. 41
(1998–99), side 16 og 17, at NORSAR vil ha rollen
som norsk nasjonalt datasenter for overvåkning av
prøvestansavtalen og at utgiftene for 1999 i forbin-
delse med gjennomføringen av traktaten om totalfor-
bud mot kjernefysiske prøvesprengninger ville belø-
pe seg til om lag 18,7 mill. kroner. Beløpet ble be-
vilget ved stortingsvedtak av 26. april 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
skal ifølge Forskningsrådets vedtekter forelegges
prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i Forsknings-
rådets arbeid, og som er av en slik karakter at de kre-
ver politisk avklaring før normal budsjettbehand-
ling.

Riksrevisjonen stilte i brev av 9. mai 2000 spørs-
mål ved om ikke Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet som overordnet forvaltningsdeparte-
ment burde ha grepet inn i prosessen på et tidligere
stadium, slik at prinsippene for verdivurderingene

og fristillingen ble undergitt korrekt formell behand-
ling.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
viser i sitt svarbrev av 14. juni 2000 til at omdannin-
gen av NORSAR har skjedd i henhold til praksis for
fristilling av de øvrige teknisk-industrielle institutte-
ne fra det tidligere NTNF som fant sted midt på
1980-tallet. Videre opplyser departementet at over-
ordnede prinsipper for fristillingen ble lagt fram i
St.meld. nr. 54 (1982–83), og at Stortinget ved be-
handlingen av Innst. S. nr. 300 (1983–84) sluttet seg
til at arbeidet med fristilling skulle føres videre.
Dessuten redegjorde Industridepartementet for fris-
tilling av instituttene i St.prp. nr. 1 (1984–85), med
rapport i budsjettproposisjonen påfølgende år.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
bemerker videre at saken om fristilling av NORSAR
ikke ble forelagt departementet, og at det således ik-
ke forelå noe grunnlag for å gripe inn fra departe-
mentets side. Forskningsrådet holdt imidlertid Næ-
rings- og handelsdepartementet løpende orientert.
Da verken Forskningsrådet eller Nærings- og han-
delsdepartementet fant grunn til å ta saken opp med
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
innhentet ikke Forskningsrådet de nødvendige full-
makter fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepar-
tementet. Departementet fikk derved ikke sørget for
korrekt formell behandling av fristillingen. Departe-
mentet tar sikte på å legge saken fram for Stortinget i
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets
omgrupperingsproposisjon til budsjettet for 2000.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen kan ikke se at Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet som forvalt-
ningsdepartement har gitt hovedstyret i Forsknings-
rådet fullmakt til å fristille avdeling NORSAR.

Fristillingen, som innebærer overføring av verdi-
er og rettigheter til en stiftelse, er ikke omtalt i Kir-
ke-, utdannings- og forskningsdepartementets
St.prp. nr. 1 (1998–99). Det framgår imidlertid en
omtale av Norges forskningsråds planer om å fristil-
le NORSAR under Nærings- og handelsdepartemen-
tets budsjettforslag, men det framgår ikke hvor store
verdier som skal overføres, og hvilke prinsipper og
verdivurderinger som skal legges til grunn for over-
føringen av aktiva i forbindelse med fristillingen.

Ved overføringen av verdier og rettigheter pr.
30. juni 1999 fra Norges forskningsråd/avdeling
NORSAR til Stiftelsen NORSAR har Forskningsrå-
det ikke fulgt rutinene gitt i økonomireglementet for
staten med tilhørende funksjonelle krav og de ret-
ningslinjer som framgår av veiledning i statlig bud-
sjettarbeid.

Riksrevisjonen har merket seg at Kirke-, under-
visnings- og forskningsdepartementet tar sikte på å
legge saken fram for Stortinget i omgrupperingspro-
posisjon til budsjettet for 2000. Det forventes at det i
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denne forbindelse legges fram forslag til åpningsba-
lanse og en redegjørelse for de verdier og rettigheter
som foreslås overført til den selvstendige stiftelsen.

Kirke-, og utdannings- og forskningsdeparte-
mentet har svart:

«Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet har i brev til Riksrevisjonen 14. april og 14. juni
2000 redegjort for forhold omkring fristilling av
NORSAR (Norwegian Seismic Array). Departemen-
tet vil understreke at ønsket om å fremme admini-
strativ ryddighet lenge har vært et sentralt mål i in-
stituttpolitikken. I denne sammenheng har det vært
et generelt ønske å skille ut forskningen fra Norges
forskningsråd og dets administrative virksomhet.
Departmentet anser dermed fristillingen av NOR-
SAR for å være i tråd med gjeldende instituttpolitikk.

De politiske spørsmål knyttet til fristilling av de
teknisk-industrielle institutter ble avklart og i stor
grad gjennomført midt på 1980-tallet. Vi viser til
St.meld. nr. 54 for 1982–83 Om teknisk-industriell
forskning og utvikling og Inst. S. nr. 300 (1982–83).
Vi viser også til St.prp. nr. 1 for 1984–85 for Indu-
stridepartementet der departementet gir en grundig
redegjørelse for framdriften i prosessen med fristil-
ling av NTNF-instituttene. Av ulike årsaker ble fris-
tillingen av NORSAR først aktualisert mer enn ti år
etter. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet viser til dette og mener at det har vært politisk
avklaring for og vilje til å skille ut alle de tidligere
NTNF-instituttene som selvstendige enheter.

Fristillingen av NORSAR og omdanning til stif-
telse er gjennomført etter de samme prinsipper som
ble lagt til grunn ved fristilling av de øvrige teknisk-
industrielle instituttene under det tidligere Norges
teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF).

Departementet har vist til at Forskningsrådet
holdt Nærings- og handelsdepartementet løpende
orientert om fristillingsprosessen, og hadde møter
med Utenriksdepartementet og med Riksrevisjonen.
I St. prp. nr. 1 (1998–99) har Nærings- og handels-
departementet varslet at Forskningsrådet planleg-
ger å foreta en fristilling av NORSAR. KUF antar at
det er historiske forhold som danner bakgrunn for at
Forskningsrådet har forholdt seg til Nærings- og
handelsdepartementet, siden NORSAR i utgangs-
punktet var et NTNF-institutt og midlene til basisbe-
vilgning kommer fra NHD, kanalisert gjennom
Forskningsrådet. Resultatet av dette ble at departe-

mentet som overordnet forvaltningsdepartement for
Forskningsrådet ikke ble involvert i oppfølgingen av
saken om fristilling av NORSAR. Departementet har
imidlertid innskjerpet overfor Norges forskningsråd
at slike saker i fremtiden skal tas opp med forvalt-
ningsdepartementet.

Den praktiske gjennomføringen av fristillingen
har ikke skjedd i samsvar med rutinene gitt i økono-
mireglementet for staten med tilhørende funksjonelle
krav og de retningslinjer som fremgår av veiledning
i statlig budsjettarbeid, slik det framgår av Riksrevi-
sjonens bemerkninger i saken. I St.prp. nr. 1 (1998–
99) omtaler Nærings- og handelsdepartementet
Forskningsrådets planer om å fristille NORSAR,
men det framgår ikke hvor store verdier som skal
overføres og hvilke prinsipper og verdivurderinger
som skal legges til grunn for overføringen av aktiva i
forbindelse med fristillingen.

Som tidligere meddelt tar departementet sikte på
å legge fram saken for Stortinget i omgrupperings-
proposisjonen til budsjettet for 2000.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet er enig i at den
praktiske gjennomføringen av fristillingen ikke har
skjedd i samsvar med rutinene gitt i økonomiregel-
verket for staten og de retningslinjer som fremgår av
veiledning i statlig budsjettarbeid. Riksrevisjonen
har også merket seg at departementet tar sikte på å
legge saken fram for Stortinget i en omgrupperings-
proposisjon til budsjettet for 2000, og at Kirke-, ut-
dannings- og forskningsdepartementet vil sørge for
at Forskningsrådet i framtiden legger slike saker
fram for departementet.

Riksrevisjonen forutsetter at Kirke-, utdannings-
og forskningsdepartementet redegjør for hvor store
verdier som skal overføres, og hvilke prinsipper og
vurderinger som skal legges til grunn ved fristillin-
gen av NORSAR. Stiftelsen NORSAR vil etter fri-
stillingen ligge utenfor den statlige forvaltningskon-
troll. Det forventes derfor at departementet beskriver
endringer i eierforholdet til de verdier og rettigheter
som vil bli avhendet, og hvilke internasjonale for-
pliktelser som overføres fra statsforvaltningen til en
selvstendig stiftelse.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»
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Til decharge

4 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til orientering

5 Opplysningsvesenets fonds eiendommer

Opplysningsvesenets fond er en av de større grunn-
eierne i Norge med forvaltningsansvar for eiendom-
mer over hele landet. Fondet består av en portefølje
av kapital, skog- og jordbrukseiendommer, feste-
tomter og en betydelig bygningsmasse, og er regu-
lert i lov av 7. juni 1996 nr. 33.

Hovedinstruks for Opplysningsvesenets fond er
fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdeparte-
mentet 12. oktober 1999 med hjemmel i lov om
Opplysningsvesenets fond. Av hovedinstruksen går
det fram at Opplysningsvesenets fonds regnskap
skal føres etter regnskapslovens bestemmelser med
enkelte presiseringer. Det framgår bl.a. at fondets ei-
endommer skal føres i balansen med en verdi på
1000 kroner. Denne verdien er inntatt i regnskapet
fra og med 1998. I tilknytning til årsregnskapet for
1998 og 1999 er det opplyst at fondets eiendommer
er oppført i balansen med kr 1000 som en tilnær-
ming til historisk kostpris fordi historisk kostpris ik-
ke kan rekonstrueres.

I henhold til regnskapsloven skal anleggsmidler
vurderes til anskaffelseskost (historisk kost). An-
leggsmidler som har begrenset økonomisk levetid,
skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Av regnskapsloven framgår det videre at det i note
til årsregnskapet bl.a. skal opplyses om anskaffelses-
kost, tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret,
samlede avskrivninger og avskrivninger i regnskaps-
året.

I fondets årsregnskap for 1999 er det ikke inntatt
oversikt over eiendomsmassen. Det framgår imidler-
tid av fondets årsberetning for regnskapsåret 1999 at
eiendomsmassen i hovedsak består av

– ca. 450 presteboliger i tillegg til 11 bispeboliger
– 212 landbrukseiendommer hvorav 84 forpakt-

ningsbruk (i tillegg kommer forsøksgårder og en
del beitearealer som er festet bort)

– ca. 950.000 mål med skog og utmark
– i underkant av 13.000 festetomter

I note til årsregnskapet for 1999 er det inntatt en
samlet vurdering av markedsverdien av fondets ei-
endeler. Verdien er estimert til ca. 2,4 milliarder kro-
ner. Det opplyses i noten at det hefter betydelig usik-
kerhet ved estimatet, men at estimatet sannsynligvis
heller er for lavt enn for høyt.

Riksrevisjonen har i brev av 2. juni 2000 til 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet stilt
spørsmål ved regnskapets informasjonsverdi. Opp-
føring av fondets eiendommer med 1000 kroner i
regnskapet er etter Riksrevisjonens vurdering ikke i
tråd med regnskapslovens vurderingsregler for an-
leggsmidler, som tilsier oppføring til historisk kost,
og er heller ikke en tilnærming til historisk kost når
det gjelder eiendommer av nyere dato. Det påpekes
at det er foretatt investeringer av nyere dato der kost-
prisen er kjent, jf. St.meld. nr. 10 (1994–95) «Over-
sikt over statens eiendommer».

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet
har i brev av 29. juni 2000 svart at de har vurdert
spørsmålet om å rekonstruere historisk kost, men at
dette praktisk og ressursmessig vil være en umulig
oppgave. Årsaken oppgis å være at rekonstruert ba-
lanseverdi må fordeles på hver enkelt eiendom. Det-
te oppgis også å være årsak til at skattegrunnlaget
for eiendommene ikke kan legges til grunn. Departe-
mentet uttaler videre at en rekonstruert historisk kost
vil bli svært mye lavere enn markedsverdien på eien-
dommene, og at selv om historisk kost lot seg rekon-
struere ville for eksempel presteboligene måtte stå
oppført med kr 0 i balansen fordi driften går med un-
derskudd.

Riksrevisjonen har merket seg at det for regn-
skapsåret 1999 i note til regnskapet er inntatt en esti-
mert markedsverdi av fondets eiendommer. Videre
har Riksrevisjonen merket seg at departementet vil
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arbeide med å forbedre forvaltningsverktøyene for
eiendomsforvaltningen for å få bedre mål på verdien
av den enkelte eiendom, og at dette på sikt skal gi

grunnlag for framtidig balanseføring av fondets ei-
endommer.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Kirsten Astrup (sak 3 og 5) Eirik Larsen Kvakkestad



Kommunal- og regionaldepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 28. september 2000)

Til decharge etter omstendighetene

1 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak –
kapittel 520, post 21

Riksrevisjonen har i 1999 foretatt en gjennomgåelse
av ordningen knyttet til drift av mottak for asylsøke-
re og flyktninger samt ytelser i tiden de oppholder
seg i mottaket. Bevilgningen utgjorde ca. 855 mill.
kroner i 1999. Formålet med undersøkelsen var å
vurdere om Utlendingsdirektoratets kontroll og til-
syn med økonomiforvaltningen ved de statlige asyl-
mottakene var tilfredsstillende. Undersøkelsen ble
gjennomført ved 14 mottak, 4 regionkontor og Ut-
lendingsdirektoratet sentralt.

Undersøkelsen viste bl.a. at Regelverk for sta-
tens anskaffelsesvirksomhet ikke var benyttet ved
kjøp av tjenester for etablering og drift av nye stat-
lige mottak. Videre viste gjennomgåelsen av tilsyns-
rapportene at de økonomiske og administrative for-
holdene ble lite vektlagt ved tilsynsbesøkene.

I brev av 27. oktober 1999 ba Riksrevisjonen om
Utlendingsdirektoratets (UDI) uttalelse. Av svaret
datert 26. november 1999 framgår det at direktoratet
fikk saken om eventuell bruk av regelverket for an-
skaffelser ved etablering av nye statlige mottak vur-
dert av en advokat for noen år siden. Konklusjonen
fra advokaten var at regelverket ikke kunne få an-
vendelse ved etablering av nye mottak bl.a. på grunn
av særskilte krav til fleksibilitet i mottaksapparatet.
Dette omfatter både at det må innhentes tilbud fra
flere interessenter, og at det kreves særskilt begrun-
nelse for ikke å velge det rimeligste alternativet. Når
det gjaldt den nye tilsynsinstruksen, viste UDI bl.a.
til at denne innebærer en større vektlegging av god
måloppnåelse på de faglige områdene av driften.
Dette har medført at kontroll av økonomiske og ad-
ministrative forhold har fått mindre plass under til-
synet. Ifølge UDI skjer kontrollen av de økonomiske
og administrative forholdene ved mottakene gjen-
nom behandling av årsrapporter/regnskap mv.

Riksrevisjonen ba i brev av 19. januar 2000 til
Kommunal- og regionaldepartementet om uttalelse
til disse forholdene. Videre ble det stilt spørsmål om

adgangen til å fravike bestemmelsene i Regelverket
for statens anskaffelsesvirksomhet var forelagt Næ-
rings- og handelsdepartementet, slik regelverket kre-
ver. Kommunal- og regionaldepartementet har i sva-
ret datert 21. februar 2000 vist til de helt spesielle
kravene til fleksibilitet som kreves i oppbyggingssi-
tuasjoner, og at UDI fikk dette spørsmålet vurdert av
en advokat for noen år siden. Departementet har føl-
gelig vært av den oppfatning at regelverket ikke
kunne få anvendelse ved etablering av nye mottak.
Det ble videre opplyst at saken nå var forelagt Næ-
rings- og handelsdepartementet.

Når det gjelder manglende kontroll vedrørende
de økonomiske og administrative forholdene, fram-
går det av svaret at departementet ser alvorlig på at
UDI ikke har tilfredsstillende rutiner for oppfølging
av disse forholdene ved mottakene. Etter departe-
mentets vurdering er det ikke slik at større vektleg-
ging på oppfølging av faglig måloppnåelse skal skje
på bekostning av kontrollen med økonomiske/admi-
nistrative forhold. Departementet opplyser videre at
UDI vil bli bedt om å etablere tilfredsstillende ruti-
ner for oppfølging av både faglig måloppnåelse og
økonomiske/administrative forhold ved statlige mot-
tak. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev
av 27. mars 2000 til UDI informert om at det er enig-
het mellom Kommunal- og regionaldepartementet
og Nærings- og handelsdepartementet om at UDIs
virksomhet omfattes av lov om offentlige anskaffel-
ser mv. og Forskrift om tildeling av kontrakter om
offentlige tjenestekjøp. Departementet ber UDI etab-
lere rutiner både for opprettelse av statlige mottak
som er i tråd med regelverket, og for oppfølging av
både faglig måloppnåelse og økonomiske/admini-
strative forhold ved statlige mottak.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har merket seg at Nærings- og
handelsdepartementet nå har fastslått at UDIs virk-
somhet omfattes av lov om offentlige anskaffelser
mv. og Forskrift om tildeling av kontrakter om of-
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fentlige tjenestekjøp, og at Kommunal- og regional-
departementet har bedt UDI etablere rutiner som er i
tråd med dette. Videre har Riksrevisjonen merket
seg at departementet har bedt UDI om å etablere til-
fredsstillende rutiner for oppfølging av både faglig
måloppnåelse og økonomiske/administrative forhold
ved de statlige mottakene.

Kommunal- og regionaldepartementet har
svart:

«Kommunal- og regionaldepartementet har tidli-
gere vært av den oppfatning at de helt spesielle kra-
vene til fleksibilitet som kreves i situasjoner med
opp- og nedbygging av statlige mottak for asylsøke-
re, har gitt adgang til å fravike bestemmelsene i Re-
gelverk for statens anskaffelsesvirksomhet. Etter
nærmere dialog med Nærings- og handelsdeparte-
mentet er det imidlertid klart at Utlendingsdirekto-
ratets virksomhet omfattes av Lov om offentlige an-
skaffelser mv. og Forskrift om tildeling av kontrakter
om offentlige tjenestekjøp.

Kommunal- og regionaldepartementet har på
bakgrunn av dette bedt Utlendingsdirektoratet om å
etablere rutiner for opprettelse av statlige mottak
som er i tråd med dette reglementet. Utlendingsdi-
rektoratet har derfor under utarbeidelse nye rutiner
og prosedyrer for etablering av statlige mottak som
er i tråd med gjeldende regelverk. For å sikre kvali-
teten på de rutiner og prosedyrer som utarbeides vil
direktoratet ta kontakt med Statskjøp for råd og vei-
ledning.

Videre har Kommunal- og regionaldepartemen-
tet bedt Utlendingsdirektoratet om å etablere til-
fredsstillende rutiner for oppfølging av økonomiske
og administrative forhold ved mottakene. Det skal
ikke være slik at større vektlegging på oppfølging av
faglig måloppnåelse skal skje på bekostning av opp-
følging av økonomiske og administrative forhold.
Utlendingsdirektoratet har på bakgrunn av dette ut-
arbeidet nye rutiner for oppfølging av økonomiske
og administrative forhold ved mottakene.

Departementet ser svært alvorlig på antegnelse-
ne som Riksrevisjonen har påpekt og vil løpende føl-
ge Utlendingsdirektoratets oppfølging av disse for-
holdene»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
har bedt Utlendingsdirektoratet om å legge til grunn
bestemmelsene i Regelverk for statens anskaffelses-
virksomhet ved etablering av statlige mottak. Det
framgår også at det nå er utarbeidet nye rutiner for
oppfølging av økonomiske og administrative forhold
ved mottakene. Riksrevisjonen forutsetter at nevnte
regelverk blir fulgt med umiddelbar virkning.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til decharge

2 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»
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Til orientering

3 Valgutgifter – kapittel 502

Riksrevisjonen har foretatt en gjennomgåelse av ka-
pittel 502 Valgutgifter. Valgloven pålegger staten å
dekke enkelte utgifter til kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget. For 1999 utgjorde bevilgningen ca. 90
mill. kroner. Fylkesmannen administrerer en refu-
sjonsordning for dekning av skyss- og kostgodtgjø-
relse til partienes utsendinger til nominasjonsmøter i
forbindelse med fylkestingsvalget. Kommunal- og
regionaldepartementet administrerer resten av be-
vilgningen mht. anskaffelser av varer og tjenester
mv.

Riksrevisjonens undersøkelse viste at det var
etablert betryggende rutiner for gjennomføring av
refusjonsordninger hos fylkesmennene, men enkelte
forhold ble påpekt. Refusjonsordningen ble bl.a.
ulikt praktisert ved at det i noen fylker ble utbetalt
godtgjørelse samlet til de enkelte partiene, og ikke til
den enkelte utsending som forutsatt. Dessuten ble
det påpekt at departementet hadde manglende føring

av anbudsprotokoll ved anskaffelser av materiell og
i flere tilfeller manglende begrunnelse for valg av
anskaffelsesmåte.

Resultatet av gjennomgåelsen ble forelagt Kom-
munal- og regionaldepartementet i Riksrevisjonens
brev av 29. mars 2000. I svar av 12. mai 2000 opp-
lyser departementet at det vil bli tatt kontakt med Fi-
nansdepartementet for å bringe på det rene hvordan
utbetaling av skyss- og kostgodtgjørelse i forbindel-
se med nominasjonsmøter skal foregå for fremtiden,
og at dette vil bli presisert i rundskriv. Departemen-
tet tar også sikte på å kontakte partiene sentralt for å
minne dem på hvilke oppgaver som påligger i denne
sammenheng.

Vedrørende anskaffelser vil departementet sørge
for at Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet
mv. vil bli fulgt.

Riksrevisjonen har merket seg de tiltakene Kom-
munal- og regionaldepartementet vil gjennomføre
for å rette opp de forholdene som er bemerket.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Per A. Engeseth
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Kulturdepartementet
Statsregnskapet 1999

Forslag til desisjon

Til decharge

1 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Hans Conrad Hansen
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Landbruksdepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 26. september 2000)

Til observasjon

1 Regnskap for landbruksavdelingene hos fyl-
kesmannen – tekniske planleggingsenheter

I antegnelsene til statsregnskapet for 1995, jf. Doku-
ment nr. 1 (1996–97), sidene 65–66, og til statsregn-
skapet for 1996, jf. Dokument nr. 1 (1997–98), side-
ne 63–64, har Riksrevisjonen påpekt at regnskapene
for de tekniske planleggingsenhetene i landbruksav-
delingene ikke viser det reelle økonomiske resultat
av virksomheten. I antegnelsene er det bl.a. vist til at
utgifter vedrørende teknisk planlegging delvis er be-
lastet ordinære driftsutgifter (mot riktig, Spesielle
driftsutgifter) og at inntekter som vedrører den ordi-
nære virksomheten delvis er godskrevet post 04
Oppdragsinntekter.

I svaret på antegnelsene til regnskapet for 1996
har Landbruksdepartementet uttalt:

«I antegnelsene til statsregnskapet for 1995 har
Riksrevisjonen påpekt at regnskapet for de tekniske
planleggingsfunksjonene i landbruksetatene ikke vi-
ser de reelle utgifter og inntekter av virksomheten.
Riksrevisjonen spør i brev av 5.9.97 om departe-
mentet iverksatte tiltak slik at statsregnskapet i 1996
ble riktig ført for de tekniske planleggingsfunksjone-
ne. Det ble dessverre ikke iverksatt spesielle tiltak
for å få statsregnskapet for 1996 for de tekniske
planleggingsfunksjonene i samsvar med forutsetnin-
gene noe jeg beklager. Som nevnt i vårt brev av
16.7.97 fulgte vi opp Riksrevisjonens antegnelser i
tildelingsbrevet til Fylkesmannen for 1997. Dette
brevet har Riksrevisjonen fått kopi av. I brev av
16.7.97 til Fylkesmannen har Landbruksdeparte-
mentet understreket at retningslinjene for regnskaps-
føring for de tekniske planleggingstjenester skal føl-
ges. Landbruksdepartementet vil nøye se til at Fyl-
kesmannen for 1997 følger opp våre instrukser med
hensyn til regnskapsføringen av de tekniske planleg-
gingstjenester. På oppdrag fra Landbruksdeparte-
mentet foretar Asplan Viak AS nå en evaluering av
de tekniske planleggingsfunksjonene hos Fylkes-
mannen. Med grunnlag i evalueringen vil Land-
bruksdepartementet gå gjennom hele ordningene
med de tekniske planleggingsfunksjonene.»

Etter dette la Riksrevisjonen til grunn at Land-
bruksdepartementet ville se til at retningslinjene ble
fulgt.

En gjennomgåelse av regnskapene for 1999 ved
fire tilfeldig valgte fylkesmannsembeter viste imid-
lertid at det også i 1999 er foretatt regnskapsmessige
tilpasninger, og at regnskapene derfor ikke viser de
reelle utgifter og inntekter av virksomheten ved de
tekniske planleggingsenhetene.

Riksrevisjonen har forelagt saken for Landbruks-
departementet i brev av 26. juni 2000 og vist til at
regnskapene for de tekniske planleggingsenhetene
samlet viser en merutgift på kr 19603263 og en
merinntekt på kr 17211180 i forhold til det vedtatte
budsjettet. Dette gir en merutgift på kr 2392083
som ikke er forklart. Riksrevisjonen har, med hen-
visning til gjennomgåelsen av regnskapene i de fire
foran nevnte fylker, uttalt at det er grunn til å anta at
merutgiften også er større enn det regnskapet viser.

Resultatet av Riksrevisjonens undersøkelser kan
tyde på at Landbruksdepartementet ikke fører nød-
vendig tilsyn med regnskapsføringen av utgifter og
inntekter knyttet til teknisk planlegging. Riksrevi-
sjonen ba om Landbruksdepartementets kommenta-
rer og uttalelse til dette, herunder om å få opplyst om
departementet finner grunn til å gjennomgå og vur-
dere regnskapene også ved de øvrige fylkesmanns-
embetene som har tekniske planleggingsenheter.

Landbruksdepartementet har i brev av 12. juli
2000 til Riksrevisjonen bl.a. vist til at departementet
har tatt kontakt med samtlige fylker pr. brev med
spørsmål om det er underdekning i teknisk planleg-
ging, og om det er gjennomført regnskapsmessige
tilpasninger. Det viser seg at det er gjennomført
regnskapsmessige tilpasninger ved flere av embete-
ne, og at underdekningen derfor er større enn det
som kommer fram i regnskapene.

Departementet er ikke tilfreds med regnskapsfø-
ringen og viser til en rekke tiltak som er gjennomført
og vil bli gjennomført for å bedre denne. Bl.a. har
departementet i brev av 20. juli 2000 til samtlige fyl-
kesmenn presisert hvilke retningslinjer som skal leg-
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ges til grunn for regnskapsføringen, og hvilke poster
og underposter som skal nyttes. I brevet til fylkes-
mennene er det for øvrig anført:

«Dersom det er underskudd på ordinære oppdrag
eller teknisk planlegging skal den reelle underdek-
ningen vises i regnskapet. Det er ikke anledning til å
utgiftsføre en eventuell underdekning på det ordinæ-
re driftsbudsjettet (kap 1102 post 01) og på den må-
ten redusere utgiftene på post 21 eller øke inntektene
på kap 4102 post 04. Underdekningen skal dekkes
opp ved å holde tilsvarende beløp tilbake på det or-
dinære driftsbudsjettet under post 01.»

Riksrevisjonen bemerker:

Problemene med å fremskaffe regnskap som
synliggjør de reelle utgiftene og inntektene ved de
tekniske planleggingsenhetene har eksistert i flere år
uten at det har kommet til en tilfredsstillende løs-
ning. De retningslinjene som er gitt burde være enk-
le å følge, men departementet har i en viss grad gitt
rom for at det kan foretas regnskapsmessige tilpas-
ninger. Dette har ført til at den reelle underdeknin-
gen i større eller mindre grad har blitt dekket opp
ved bevilgninger over det ordinære driftsbudsjettet.

Riksrevisjonen har merket seg at Landbruksde-
partementet også i brevet av 20. juli 2000 synes å ak-
septere en videreføring av denne praksisen, når de-
partementet skriver at «underdekningen skal dekkes
opp ved å holde et tilsvarende beløp tilbake på det
ordinære driftsbudsjettet under post 01.»

Riksrevisjonen vil stille spørsmål om brevet av
20. juli 2000 til fylkesmennene kan bidra til at regn-
skapene for de tekniske planleggingsenhetene ikke
vil vise reelle inntekter og utgifter, og at den praksi-
sen departementet beskriver mht. å dekke overskri-
delser på post 21 synes å komme i konflikt med be-
vilgningsreglementets §7. Det er ikke adgang til å
overskride et bevilget utgiftsbeløp eller overføre ut-
gifter til en annen budsjettpost uten særskilt hjem-
mel. Landbruksdepartementets fullmakt til å over-
skride post 21 synes dermed å være begrenset til den
merinntektsfullmakt som er gitt i de respektive bud-
sjettvedtakene.

Landbruksdepartementet har svart:

«I brev av 20.07.2000 redegjør Landbruksdepar-
tementet for fylkesmannsembetenes regnskapsføring
av teknisk planlegging i 1999. Etter å ha vært i kon-
takt med samtlige fylkesmannsembeter, viste det seg
at noen av disse hadde gjennomført regnskapsmessi-
ge tilpasninger slik at de reelle inntekter og utgifter
forbundet med teknisk planlegging ikke fremgikk av
regnskapet. Landbruksdepartementet har beklaget
dette.

Riksrevisjonen hevder at departementet i en viss
grad har gitt rom for at det kan foretas regnskaps-

messige tilpasninger. Departementet kan ikke si seg
enig i dette. Vi mener at ved å praktisere retningslin-
jene slik de er gitt vil regnskapet for teknisk planleg-
ging vise reelle utgifter og inntekter for det enkelte
år. Det at retningslinjene også fastsetter at et even-
tuelt underskudd på post 21 skal dekkes opp ved å
holde tilbake tilsvarende beløp på det ordinære
driftsbudsjettet, er gjort for at det enkelte fylkes-
mannsembete skal ha en ytterligere interesse av at
teknisk planlegging går i balanse. Det gir imidlertid
ikke fylkesmannsembetene adgang til å foreta om-
posteringer.

Når det gjelder Riksrevisjonens bemerkning om
at den praksis som departementet har bestemt kan
synes å komme konflikt med bevilgningsreglementets
§ 7, vil vi peke på at retningslinjene er gitt til hvert
enkelt av de 18 fylkesmannsembetene og ikke gjelder
bevilgningen som sådan. En eller flere fylkesmenn
kan ha større forbruk på post 21 enn motsvarende
inntekter på kap. 4102 post 04 uten at bevilgningen
samlet sett overskrides så lenge andre fylkesmenn
har minst tilsvarende overskudd. Landbruksdeparte-
mentet mener derfor at retningslinjene ikke står i
motstrid til bevilgningsreglementets §7.

Departementet vil ut fra erfaringer med regn-
skapsføringen av teknisk planlegging likevel vurdere
endringer i fullmaktsforholdene og budsjetteringen
av fylkesmannsembetene når det gjelder oppdrags-
virksomhet. Dette vil bli gjort i forbindelse med at
fylkesmannens finansiering og budsjettering vil bli
gjennomgått som følge av at regjeringen for kom-
mende budsjettår foreslår at fylkesmannens admini-
strasjonsbudsjett i sin helhet budsjetteres under Ar-
beids- og administrasjonsdepartementet.»

Riksrevisjonen uttaler:

Den ureglementerte regnskapsføringen av utgif-
ter og inntekter fra den tekniske planleggingen ved
landbruksavdelingene er tidligere tatt opp i antegnel-
sene til statsregnskapet både for 1995 og 1996. I sva-
ret på antegnelsen i 1996 forsikret Landbruksdepar-
tementet at departementet heretter nøye ville se til at
fylkesmennene følger de retningslinjene som er gitt.
Riksrevisjonen har etter dette lagt til grunn at depar-
tementet ville føre tilsyn med regnskapsføringen
som forutsatt.

Til tross for departementets forsikringer har den
ureglementerte regnskapsføringen fortsatt, også i
1999. Dette kan tyde på at de gitte retningslinjene
har vært uklare, og at departementet ikke i nødven-
dig grad har påsett at disse er blitt forstått og fulgt.

Riksrevisjonen forutsetter at Landbruksdeparte-
mentet nå følger opp dette i de enkelte landbruksav-
delingene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»
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2 IT-sikkerhet for tilgang til systemene innen
landbruk

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av
fylkesmennenes tildeling av rettigheter til edb-baser-
te fagsystemer for landbruk. Undersøkelsen omfattet
også administrasjon av passord for tilgang til databa-
sesystemet som fagsystemene bygger på. Disse sy-
stemene omfatter forvaltning av tilskudd og utbeta-
ling av betydelige tilskuddsbeløp fra fylkesmenne-
ne.

Av undersøkelsen gikk det fram at det hos flere
fylkesmenn var et stort og uhensiktsmessig antall
brukere som hadde tilgang til fagsystemene, som sy-
stemansvarlig, driftsansvarlig og/eller med adgang
til registrerings-, oppdaterings- og utbetalingsruti-
ner. Dessuten var det store mangler i rutinene for
endringer av passord for systemtilgang til database-
systemet.

Riksrevisjonen konkluderte i brev av 26. april
2000 til Landbruksdepartementet med at det snarest
burde iverksettes tiltak for å bedre adgangskontrol-
len til IT- systemene, og ga departementet en frist på
to uker til å redegjøre for hvilke tiltak som ville bli
iverksatt.

Riksrevisjonens brev av 26. april 2000 ble ståen-
de ubesvart, og Riksrevisjonen ba derfor i brev av
20. juni 2000 på nytt departementet om å redegjøre
for hva som var gjort for å bedre adgangskontrollen.
Etter dette ga departementet i brev av 3. juli 2000 et
foreløpig svar. I brevet henviste departementet til at
det er Statens Kornforretning (etter 1. juli 2000 Sta-
tens landbruksforvaltning) som har ansvaret for de
nevnte systemer, og at departementet derfor hadde
forespurt Statens Kornforretning om status og planer
framover.

Riksrevisjonen påpekte i brev av 13. juli 2000 at
det var gått over to måneder uten at departementet
hadde besvart de konkrete spørsmålene som ble stilt
i brevet av 26. april 2000. Det store antallet brukere
med adgang til systemene innebar etter Riksrevisjo-
nens vurdering en stor sikkerhetsrisiko, og det ble
derfor pekt på at departementet umiddelbart burde
iverksatt nødvendige tiltak for å redusere risikoen.

I brev av 20. juli 2000 opplyste departementet at
Statens Kornforretning i brev av 30. juni 2000 ba
fylkesmennene om å gå igjennom rettighetene den
enkelte bruker var tildelt i fagsystemene og påse at
rettighetene var i samsvar med de oppgavene og
funksjonene vedkommende bruker hadde i land-
bruksavdelingen. For å sikre en tilfredsstillende opp-
følging ville Statens landbruksforvaltning videre i
løpet av høsten foreta en ny kartlegging av bruker-
tilganger i embetene. Mangler i rutinene for endrin-
ger av passord for systemtilgang til databasesyste-
met vil av Statens landbruksforvaltning umiddelbart
bli fulgt opp med et eget brev til fylkesmennene.

Riksrevisjonen bemerker:

Det store antallet brukere med adgang til syste-
mene og mangler i rutinene for endringer av passord
for tilgang til databasesystemet, innebærer etter
Riksrevisjonens vurdering en betydelig risiko for
uautorisert tilgang til funksjonalitet og data i fagsys-
temene. Risikoen forsterkes av at det også har tatt
svært lang tid å iverksette tiltak.

Landbruksdepartementet har svart:

«Driftsansvaret for de aktuelle IT-systemene har
ligget til Statens kornforretning frem til og med
30.06.00, etter denne dato til Statens landbruksfor-
valtning. Dette som en følge av at Statens kornfor-
retning med virkning fra 01.07.00 gikk inn i det ny-
opprettede Statens landbruksforvaltning (SLF). Det
overordnede ansvaret ligger imidlertid hos departe-
mentet slik Riksrevisjonen påpeker i brev av
13.07.00.

De svakhetene ved systemene som Riksrevisjo-
nen har avdekket vil bli rettet så snart som mulig. Så
langt har Statens kornforretning i brev av 30. juni
bedt fylkesmannsembetene om å gå gjennom rettig-
hetene den enkelte bruker er tildelt i fagsystemene
og påse at rettighetene er i samsvar med de oppga-
ver og funksjoner vedkommende bruker har i land-
bruksavdelingen. For å sikre en tilfredsstillende
oppfølging vil Statens landbruksforvaltning videre i
løpet av høsten foreta en ny kartlegging av bruker-
tilganger i embetene. Når det gjelder systemtilgan-
ger til databasesystemet og manglende endring av
passord, har Statens landbruksforvaltning fulgt opp
dette med et eget brev datert 18.07.00 til fylkes-
mannsembetene.

Tilgangssystemet for fagsystemene ble noe end-
ret i 1999. Statens landbruksforvaltning vil i løpet av
høsten 2000 foreta en vurdering av funksjonaliteten
i driftssystemet. Denne gjennomgangen vil eventuelt
resultere i endringer i funksjonaliteten dersom man
finner dette nødvendig. Landbruksdepartementet vil
gi denne saken høg prioritet i den videre oppfølging
overfor SLF.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
nå har gitt denne saken høy prioritet, og forutsetter at
departementet orienterer Riksrevisjonen om resulta-
tet av den pågående kartleggingen og oppfølgingen i
fylkesmannsembetene. Riksrevisjonen forutsetter
for øvrig at de rutinene mv. som etableres, ivaretar
kravene til dokumentasjon og sikkerhet i statlige
økonomisystemer, jf. pkt. 4-2.10 og 11 i de funksjo-
nelle kravene til økonomiforvaltningen i staten.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til decharge etter omstendighetene
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3 Beregning og bokføring av merverdiavgift og
investeringsavgift i Statens Kornforretning

Praksis ved beregning og bokføring av merverdi- og
investeringsavgift i Statens Kornforretning ble første
gang tatt opp i Riksrevisjonens brev av 3. juli 1998
til Landbruksdepartementet. Av brevet gikk det fram
at Riksrevisjonen ved revisjon av regnskapet for
1997 bl.a. vurderte hvordan Kornforretningen inn-
rettet sitt regnskap i forhold til bestemmelsene i mer-
verdiavgiftsloven. Avgiftsoppgavene viste at Korn-
forretningen konsekvent beregnet inngående avgift
på kjøp av varer og tjenester, som om hele virksom-
heten kom inn under merverdiavgiftsloven. Riksre-
visjonen stilte spørsmål ved dette, og ba derfor om
departementets redegjørelse, herunder om å få opp-
lyst hvilke beløpsmessige størrelser eventuelle urik-
tige beregninger utgjør.

Saken har nå vært til behandling i departementet
i nesten to år, og Kornforretningens praksis med be-
regning av inngående avgift har fortsatt også i 1998
og 1999. Med henvisning til dette har Riksrevisjo-
nen i brev av 25. mai og 24. juli 2000 til Landbruks-
departementet også reist spørsmål om hva som har
vært årsaken til den lange saksbehandlingstiden, og
hva departementet har gjort/vil gjøre for å få fort-
gang i saksbehandlingen.

Landbruksdepartementet har i brev av 26. juni
og 7. august 2000 til Riksrevisjonen bl.a. svart at de-
partementet og Statens Kornforretning i lang tid har
arbeidet med denne saken. Det har vært tatt kontakt
med stedlig skattemyndighet, og saken har vært ut-
redet av advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
DA. Departementet viser til dette og begrunner den
lange saksbehandlingstiden med den eksterne utred-
ningen, korrespondansen med Oslo fylkesskattekon-
tor samt at etableringen av Statens landbruksforvalt-
ning har medført en ekstraordinær arbeidsbelast-
ning.

Departementet slutter seg til at det kan reises
spørsmål omkring den måten man i perioden 1997–
99 har budsjettert og gjort årsoppgjør på, der bl.a.
hele Statens Kornforretning har fått fratrekk for inn-
gående merverdiavgift og investeringsavgift. Hvor-
vidt dette har vært uriktig eller ikke må stedlige skat-
temyndigheter svare på. Statens Landbruksforvalt-
ning tar sikte på et møte om saken med Oslo fylkes-
skattekontor rett over ferien, slik at saken kan få en
avklaring og behandling i høst. Svaret på Riksrevi-
sjonens spørsmål i brev av 3. juli 1998 om hvordan
Statens Kornforretning har innordnet sitt regnskap i
forhold til merverdiavgiftsloven vil gå fram av den-
ne prosessen/behandlingen.

Av saksdokumentene går det fram at saken først
ble oversendt Oslo fylkesskattekontor den 29. mars
1999 og etter at Riksrevisjonen hadde bedt om å få
kopi av henvendelsen til skattemyndighetene. Av
saksdokumentene går det også fram at Kornforret-
ningen den 14. august 1998 ba PricewaterhouseCoo-

pers om å utrede saken. I brev av 11. september
1998 til Landbruksdepartementet har Kornforretnin-
gen informert om dette og uttalt at de har «funnet det
riktig å innhente en uavhengig betenkning fra et ad-
vokatfirma», og at advokatfirmaet har konkludert
med at saken bør forelegges for Skatte- og avgifts-
avdelingen i Finansdepartementet. I brevet har
Kornforretningen avslutningsvis uttalt:

«Utfra de foretatte vurderinger antas det at det
vil kunne være foretatt anskaffelser hvor det er kre-
vet fradrag for inngående merverdiavgift, hvor det
utfra de forhold som er beskrevet i betenkningen fra
advokatfirmaet, kan reises spørsmål om det kan væ-
re tvil om det foreligger rett fradrag.

Det antas å være et betydelig arbeid i å klarlegge
mulige feilføringer ved den avgiftsmessige behand-
lingen. I denne sammenheng pekes det også på den
usikkerhet som må antas knyttet til det forhold at
den avgiftssmessige status for Kornforretningen ik-
ke kan anses avklart. Da det videre må antas at en
omlegging av den avgiftsmessige behandling av
Kornforretningens virksomhet vil medføre behov for
økte bevilgninger dersom virksomheten skal drives
uforandret, ber vi Landbruksdepartementet ta opp
med Finansdepartementet om Kornforretningens nå-
værende avgiftsmessige behandling kan fortsette
inntil det foreligger en nærmere avklaring av disse
spørsmål.»

Riksrevisjonen bemerker:

Av sakens dokumenter går det fram at Kornfor-
retningen allerede i brev av 16. september 1998 in-
formerte Landbruksdepartementet om konklusjone-
ne i betenkningen fra PricewaterhouseCoopers, og at
det her var reist berettiget tvil om lovligheten av den
praksis Kornforretningen har fulgt ved beregning og
regnskapsføring av merverdiavgiften. Videre ba
Kornforretningen om at Landbruksdepartementet
tok opp med Finansdepartementet spørsmålet om
den avgiftsmessige behandlingen kan fortsette inntil
det forelå en avklaring.

Riksrevisjonen kan vanskelig se at det er den
eksterne utredningen, korrespondansen med Oslo
fylkesskattekontor og etableringen av Statens land-
bruksforvaltning som har vært årsak til den lange
saksbehandlingstiden. Riksrevisjonen ber derfor
Landbruksdepartementet redegjøre for hva departe-
mentet for sin del har gjort for å bringe klarhet i de
spørsmålene som Riksrevisjonen har tatt opp i bre-
vet av 3. juli 1998 og den avklaringen Kornforret-
ningen ba om i brev av 11. september 1998.

Landbruksdepartementet har svart:

«Landbruksdepartementet og Statens Kornfor-
retning har i lengre tid arbeidet med denne saken.
Departementet slutter seg til at saksbehandlingen
har tatt lang tid, men mener likevel at det er foretatt
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de nødvendige beslutninger underveis for å få av-
klart saken så raskt som mulig.

Vedrørende Riksrevisjonens brev av 03.07.98 til
Landbruksdepartementet redegjorde departementet
for saken i brev datert 04.08.98 til Riksrevisjonen. I
dette brevet ble det foretatt en gjennomgang av sa-
ken for å bringe klarhet i de spørsmål Riksrevisjo-
nen hadde tatt opp. I Statens Kornforretnings brev
datert 11.09.98 til Landbruksdepartementet ble det
anmodet om at saken burde forelegges Skatte- og
avgiftslovavdelingen i Finansdepartementet. Med
dette brevet forelå en betenkning fra et advokatfir-
ma. Landbruksdepartementet ba Statens Kornforret-
ning i brev datert 27.01.99 om å ta opp saken med
Oslo Fylkesskattekontor, som er stedlig skatte- og
avgiftsmyndighet. Finansdepartementet er ankein-
stans etter merverdiavgiftlovens §70.

Landbruksdepartementet vil videre bemerke at
denne saken faglig sett er Oslo Fylkesskattekontors
anliggende. Departementet er ikke vedtaksfør i sa-
ken. Departementet har vært imøtekommende og bi-
dratt med juridiske og økonomiske saksdokumenter
indirekte til Oslo Fylkesskattekontor med sikte på å
få en avklaring av saken.

Statens Kornforretning fikk med virkning fra
01.01.00 sin bevilgning over kap 1143 post 01 og
kap 1150 post 50 (Kornfondet). Den tidligere prak-
sis med merverdiavgiftsrefusjon ble dermed avsluttet
6 måneder før virksomheten ble innlemmet i Statens
landbruksforvaltning den 01.07.00. Statens land-
bruksforvaltning er opprettet med egen ordinær be-
vilgning over statsbudsjettet uten former for refusjon
av merverdiavgift eller investeringsavgift.

Departementet vil på bakgrunn av ovennevte
hevde at man har gjort sin del for å bringe klarhet i
de spørsmål som Riksrevisjonen har tatt opp. Depar-
tementet vil for øvrig minne om at Kornloven defi-
nerte Statens Kornforretning som en forretningsbe-
drift, og at denne loven opphørte 01.07.00.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen forutsetter at Landbruksdeparte-
mentet nå gjør sitt til at saken kan avsluttes.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

4 Engasjement i Norwegian Forestry Group
(NFG)

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
har i november 1999 kjøpt aksjer for kr 50000 i
Norwegian Forestry Group A/S (NFG). NFG er et
privat eid aksjeselskap og har i følge vedtektene som
formål å samle deler av norsk kompetanse innen
skogbruk, naturressursforvaltning og skogbasert for-
edlingsvirksomhet for salg av tjenester utenfor lan-
dets grenser. Selskapet skal også tilby konsulenttje-

nester til offentlige og private kunder. NFG ble stif-
tet 17. desember 1996 og skal ha en aksjekapital på
kr 150000.

Riksrevisjonen har etter korrespondanse med NI-
JOS og med Landbruksdepartementet funnet at det
kan stilles flere spørsmål i tilknytning til aksjekjø-
pet.

NFGs aksjonæravtale og vedtekter

I brev av 11. og 23. august 1999 fra NFG til NIJOS
går det fram at kjøpet av aksjene forutsetter at NI-
JOS tiltrer NFGs aksjonæravtale og vedtekter. Den-
ne aksjonæravtalen synes også å kunne påføre NI-
JOS økonomiske forpliktelser og risikoer ut over
selve aksjeinnskuddet.
– I aksjonæravtalen pkt. 2.0 er det bestemt at ak-

sjonærene skal eie like andeler i selskapet, og at
nye aksjonærer plikter å tre inn i sine forholdsvi-
se andeler i eventuelle garantier og/eller forplik-
telser som aksjonærene har overfor selskapet. I
tillegg skal nye aksjonærer betale et markedstil-
skudd for opparbeidet goodwill i selskapet.

– I aksjonæravtalens pkt. 8.1 er det en bestemmel-
se om at et negativt driftsresultat skal dekkes
gjennom tilskudd eller lån fra aksjeeierne, og at
disse plikter å tilføre kapital iht. vedtatt budsjett.

– I aksjonæravtalens pkt. 7.5 og 9.1 er det bestem-
melser om at aksjonærene bl.a. plikter å avgi til-
strekkelig kapasitet til selskapet (reiser, prosjekt-
gjennomføring og liknende).

Forholdet mellom aksjeinnskudd og eierandel

Etter vedtektenes §4 er aksjekapitalen kr 150000
fordelt på 1500 aksjer à kr 100. I aksjonæravtalen
som er inngått mellom fire av de nåværende aksjo-
nærene, med senere tilslutning fra NIJOS, er det for-
utsatt at det skal være fem aksjeeiere med like ande-
ler (300 aksjer) i selskapet. NIJOS har betalt kr
50000 for aksjene, hvilket kan tilsi at NIJOS har be-
talt en overkurs på kr 20000.

Formålet med kjøp av aksjene

Som formålet med kjøp av aksjene har Landbruks-
departementet i brev av 16. august 2000 til Riksrevi-
sjonen oppgitt at NIJOS i tråd med overordnede ret-
ningslinjer skal satse mer på internasjonal aktivitet
ved å
– heve institusjonens egen kompetanse gjennom

internasjonal virksomhet, konkurranse om opp-
drag og sammenlikning med andre aktører på det
internasjonale markedet og dermed også styrke
grunnlaget for å løse oppgaver i Norge

– stille norsk ekspertise og kompetanse til rådighet
for utviklingslandene

– bidra til gjennomføring av den nasjonale bistand-
spolitikken innenfor landbruk og ressursforvalt-
ning
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– gjøre institusjonene til mer spennende arbeids-
plasser ved at medarbeiderne får de utfordringer
det er å ta på seg internasjonale oppdrag

– utvide institusjonens økonomiske grunnlag ved å
få flere og mer varierte inntektskilder

NIJOS er ifølge departementet en for liten insti-
tusjon til å kunne konkurrere alene om internasjona-
le oppdrag. For å styrke konkurranseevnen og redu-
sere utviklingskostnadene må NIJOS samarbeide
med andre. NFG er en etablert organisasjon for in-
ternasjonal aktivitet, og eierskap gir både økt slag-
kraft og reduserte kostnader i forhold til om NIJOS
skulle operere på egen hånd.

Den regnskapsmessige behandlingen

Aksjekjøpet er postert som en driftsutgift på post 01
i NIJOS’ regnskap, mens det etter de reglene som
gjelder for statlig regnskapsføring, skal belastes post
90 og aktiviseres i kapitalregnskapet. NIJOS har i
brev til Riksrevisjonen forklart dette med at det ikke
er innhentet hjemmel for kjøpet, og at dette er årsa-
ken til at posteringen ikke er foretatt på en 90-post.
Landbruksdepartementet har i brev av 16. august
2000 til Riksrevisjonen beklaget den uriktige poste-
ringen og vil ta forholdet opp med NIJOS.

Manglende bevilgning/hjemmel

Riksrevisjonen har i brev av 26. mars 2000 til Land-
bruksdepartementet bedt om departementets uttalel-
se til at NIJOS uten hjemmel har gått inn som aksjo-
nær i NFG, og spesielt bedt om å få opplyst om de-
partementet på forhånd har vært orientert om saken.
Landbruksdepartementet svarte først i brev av 4. juli
2000 til Riksrevisjonen at aksjekjøpet ikke har vært
forelagt departementet på forhånd. Senere har depar-
tementet i brev av 16. august 2000 til Riksrevisjonen
forklart at NIJOS likevel i brev av 29. september
1999 har forelagt spørsmålet om kjøp av aksjer i
NFG for departementet, men at departementet ikke
har svart på brevet. Av NIJOS’ brev av 29. septem-
ber 1999 til departementet går det fram at saken også
har vært behandlet i møter i departementet. Departe-
mentet har ikke nevnt dette i korrespondansen med
Riksrevisjonen.

Møte 20. august 1999 mellom NFG og NIJOS

I brevet av 23. august 1999 fra NFG til NIJOS er det
referert til et møte mellom partene (aksjeeierne) og
NIJOS den 20. august 1999. Riksrevisjonen har i
brev av 26. juli 2000 til Landbruksdepartementet
bedt om å få tilsendt referat fra møtet, men referatet
er ikke vedlagt svaret fra departementet.

Riksrevisjonen bemerker:

Landbruksdepartementet har i brev av 16. august
2000 til Riksrevisjonen beklaget at det ikke har vært
innhentet hjemmel til kjøp av aksjene, og at beløpet

er feilpostert i statsregnskapet. Videre har departe-
mentet beklaget at brevet av 29. september 1999 fra
NIJOS, der bl.a. aksjekjøpet ble forelagt departe-
mentet, ikke er blitt besvart.

Når det gjelder bestemmelsene i aksjonæravta-
len, synes det uklart hvilke økonomiske forpliktelser
og risikoer NIJOS har påtatt seg gjennom aksjekjø-
pet. Regnskapet for NFG viser at selskapet i 1999
hadde et negativt driftsresultat med et udekket tap.
Revisjonsberetningen for 1999 sammenholdt med
styrets beretning viser at forutsetningene for fortsatt
drift bl.a. ligger i at aksjeeierne innbetaler driftstil-
skudd til selskapet. Videre synes det uklart i hvilken
grad aksjonæravtalen begrenser/forplikter NIJOS
administrativt og faglig.

Under henvisning til ovenstående bes Land-
bruksdepartementet redegjøre for departementets
befatning med saken, herunder hvilke vurderinger
og beslutninger som ble foretatt i de møtene som de-
partementet hadde med NIJOS forut for aksjekjøpet,
samt for hvilke økonomiske forpliktelser og risikoer
aksjekjøpet kan ha påført staten.

Videre ber Riksrevisjonen om at departementet
foretar en nærmere konkretisering av formålet med
aksjekjøpet. Spesielt gjelder dette henvisningen til at
NIJOS har behov for å styrke det økonomiske
grunnlaget ved å få flere og mer varierte inntektskil-
der, styrke konkurranseevnen og redusere utvik-
lingskostnadene. Det kan stilles spørsmål ved om
engasjementet i NFG faller inn under NIJOS’ mål og
strategi, slik dette er formulert i St.prp. nr. 1 (1998–
99).

Landbruksdepartementet har svart:

«Som nevnt i brev av 16.08. har Norsk institutt
for jord og skogkartlegging (NIJOS) i brev av 29.09.
underrettet departementet om at NIJOS har fått til-
bud om kjøp av en aksjepost i NFG for kr. 50000 til-
svarende en eierandel på 20 pst. I den forbindelse
viste også NIJOS til møter i departementet angående
internasjonalt samarbeide. Utgangspunktet for disse
møtene har ikke vært NIJOS kjøp av aksjer i NFG,
men problemstillinger rundt NIJOS sitt internasjo-
nale engasjement som NFG er en del av. Problem-
stillinger rundt aksjekjøpet har vært nevnt i departe-
mentets løpende kontakt mellom NIJOS og departe-
mentet uten at departementet har tatt stilling til kjø-
pet. Departementet har beklaget at det ikke skjedde.

Departementet har som tidligere nevnt ikke vur-
dert de økonomiske konsekvenser og risiki for staten
i forkant av aksjekjøpet. Det gjelder både andelen av
aksjekapitalen og den risiko som påhviler den enkel-
te aksjonær etter aksjonæravtalen. Departementet
viser her til NIJOS sine vurderinger i forkant av ak-
sjekjøpet.

Til aksjonæravtalen bemerkes:
Når det gjelder pkt 7.5 i aksjonæravtalen har NI-

JOS lagt til grunn at de alltid vil være med i forbe-
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redelsesfasen når nye prosjekter etableres. I den fa-
sen vil NIJOS ta stilling til hvorvidt NIJOS kan stille
ressurser til disposisjon i prosjektet. NIJOS vurderte
det slik at det ikke forelå noen reell risiko for at NI-
JOS måtte avgi ressurser dersom det ikke var ønske-
lig. NIJOS vurderte risikoen som følge av pkt 8.2 i
aksjonæravtalen som liten i forhold til de fordeler
NIJOS har i samarbeidet i NFG. Når det gjelder pkt
9.1 i aksjonæravtalen mener NIJOS at de kan beslut-
te å ikke avgi kapasitet til de aktiviteter som er nevnt
i punket.

Departementet tar NIJOS sine vurderinger til et-
terretning og vil følge nøye med i selskapets utvik-
ling og de resultat NIJOS oppnår med sitt eierskap.
Landbruksdepartementet vil overfor NIJOS imidler-
tid legge til grunn at NFG ikke skal tilføres midler
utover det som NIJOS er forpliktet til i henhold til
aksjonæravtalen. Den økonomiske siden er derfor
begrenset til kr. 50000 pr. år.

Riksrevisjonen ber i sitt brev om en nærmere
konkretisering av formålet med aksjekjøpet.

Til dette bemerkes:
For at NIJOS skal utvikle en kompetanse på høyt

nivå, er det nødvendig med et utstrakt samarbeide
med utenlandske fagmiljøer og institusjoner. Gjen-
nom samarbeidet i NFG kan NIJOS gå sammen med
andre organisasjoner om større prosjekter i utlan-

det. Kompetansen som bygges opp i slike prosjekter
kommer NIJOS øvrige virksomhet til gode. Mulighet
for internasjonalt arbeid har gjort NIJOS til en mer
attraktiv arbeidsgiver som gjør det lettere å sikre og
opprettholde kompetansen i organisasjonen.

NIJOS har bl.a. gjennomført aktiviteter knyttet
til å etablere opplegg for skog- og vegetasjonsover-
våking i Kina og Bosnia-Herzegovina. Dette er pro-
sjekter som i vesentlig grad bidrar til kompetansehe-
ving i NIJOS.

Engasjementet i NFG og NIJOS øvrige interna-
sjonale engasjement i 1999 utgjør en liten del av NI-
JOS sin oppgaveportefølje og er derfor ikke nevnt
eksplisitt i St prp nr 1 (1998–1999) under mål og
strategier.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen forutsetter at Landbruksdeparte-
mentet i eventuelle liknende saker i framtiden sørger
for at det foreligger dokumenterbare vurderinger og
begrunnelser, og at hjemmelsspørsmålet avklares før
disposisjonene foretas.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til decharge

5 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Per A. Engeseth





Miljøverndepartementet
Statsregnskapet 1999

Forslag til desisjon

Til decharge

1 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Hans Conrad Hansen
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Nærings- og handelsdepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 29. september 2000)

Til decharge etter omstendighetene

1 Statens veiledningskontor for oppfinneres
(SVO) økonomiforvaltning og regnskap for
1999

I forbindelse med revisjon av Statens veilednings-
kontor for oppfinneres (SVO) årsregnskap for 1999
ble det avdekket flere forhold som ikke var tilfreds-
stillende. Dette gjaldt bl.a. følgende:

– En bankkonto opprettet i Den norske bank (DnB)
i 1997 er holdt utenom regnskapet. Kontoen ble
benyttet til innbetaling av deltakeravgifter til et
seminar som SVO avholdt i 1997. I september
1999 ble størsteparten av disse midlene benyttet
til en faglig ekskursjon til Stockholm for SVOs
ansatte. Konsekvensen av at denne kontoen ikke
er tatt med i regnskapet, er at SVOs avlagte regn-
skap for 1997, 1998 og 1999 inneholder feil ved
at påløpte inntekter og utgifter ikke fremkommer
i regnskapet. I tillegg skulle opptjente renter de
enkelte år blitt overført til staten.

– Rutinene for innvilgning av lønnsforskudd/
lønnslån har vært mangelfulle. Dette har medført
at det har blitt utbetalt urettmessige lønnsfor-
skudd/lønnslån. I flere tilfeller er det i strid med
reglene i Statens personalhåndbok, gitt forskudd/
lån som overstiger beløpsgrensene, og nytt for-
skudd/lån er gitt uten at tidligere lån i sin helhet
er tilbakebetalt.

– Mangelfulle rutiner vedrørende kontroll av hånd-
kassen. SVO har registrert en håndkasse i regn-
skapet. Riksrevisjonen har tidligere bemerket at
håndkassen må være gjenstand for beholdnings-
kontroll med jevne mellomrom samt at behold-
ningen må reduseres som forutsatt i Finansdepar-
tementets rundskriv R-7/97. Disse bemerkninge-
ne er ikke fulgt opp av virksomheten. I forbin-
delse med revisjonen ble det avdekket en manko
i kassen.

– Manglende rutiner for attestasjon og anvisning.
Revisjonen avdekket at mange bilag kun var at-
testert, og at anvisning var foretatt av personer
uten anvisningsmyndighet.

Ovennevnte forhold ble tatt opp med SVO i brev
av 23. februar 2000 og 29. mars 2000. SVO svarte i
brev av 28. mars 2000 at virksomheten ser alvorlig
på uregelmessighetene knyttet til lønnslån/lønnsfor-
skudd, og at de vil sørge for at Statens personalhånd-
bok blir fulgt i framtiden. Videre vil SVO sørge for
at det i framtiden blir foretatt uanmeldte kontroller
av håndkassen, og at den reduseres. Rutinene for at-
testasjon og anvisning vil også bli innskjerpet. I brev
datert 25. april 2000 beklager SVO forholdene rundt
bankkontoen i DnB. Virksomheten forklarer dette
med manglende kompetanse. SVO vil sørge for at
virksomheten blir tilført ny og styrket regnskaps-
kompetanse.

Nærings- og handelsdepartementet har i brev til
Riksrevisjonen av 6. april 2000 bl.a. uttalt at de ser
nødvendigheten av å få utarbeidet og implementert
et fullstendig og fungerende sett av rutiner i SVO i
henhold til de kravene som stilles i bl.a. Økonomi-
reglementet for staten. Departementet skriver videre
at de vil følge opp Riksrevisjonens merknader i dia-
log med SVO og dets styre. Videre har departemen-
tet i brev av 3. mai 2000 forklart at manglene i regn-
skapsførselen er knyttet til kompetanse, manglende
retningslinjer og rutinebeskrivelser for økonomifor-
valtning og regnskap og at SVO ikke har fulgt egne
fastsatte rutiner.

Riksrevisjonen bemerker:

SVO har avlagt et regnskap for 1999 som inne-
holder feil, og det er foretatt disposisjoner som ikke
kan aksepteres. De avdekkede forholdene viser at
den interne kontrollen og regnskapskompetansen i
virksomheten ikke er tilfredsstillende.

Nærings- og handelsdepartementet har svart:

«På bakgrunn av de mangler som Riksrevisjonen
avdekket ved årsavslutningskontrollen av SVOs øko-
nomiforvaltning og regnskap for 1999, har etaten
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rekruttert ny regnskapskompetanse og styrket sin in-
ternkontroll. Det er videre igangsatt en gjennom-
gang og oppdatering av interne instrukser og ruti-
ner. Nærings- og handelsdepartementet bistår SVO i
dette arbeidet i den grad det er nødvendig.

I vedlagt kopi av brev av 22. september 2000 fra
SVO til departementet gis det en orientering og sta-
tus for SVOs oppfølging av de punkter som Riksrevi-
sjonen har anmerket.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at det er
avdekket en rekke feil og mangler i SVOs regnskap.
Regnskapet er derfor godkjent med forbehold.

Riksrevisjonen har merket seg de tiltak departe-
mentet og SVO har iverksatt for å forbedre økono-
miforvaltningen, og forutsetter at departementet føl-
ger opp SVOs økonomiforvaltning. De tiltak som
iverksettes, vil bli fulgt opp i den løpende revisjo-
nen.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

Til decharge

2 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til orientering

3 Justervesenets økonomiforvaltning og regn-
skap for 1999

Under revisjonen av Justervesenets årsregnskap for
1997 og 1998 ble det avdekket flere forhold som ik-
ke var tilfredsstillende. Dette ble omtalt i antegnelse-
ne til statsregnskapet for 1998, jf. Dokument nr. 1
(1999–2000) og Innst. S. nr. 107 (1999–2000). Riks-
revisjonen konkluderte med at påpekte mangler ved-
rørende 1997-regnskapet fremdeles ikke var utbed-
ret, og at det av den grunn også eksisterte feil i det
avlagte regnskapet for 1998. Videre forutsatte Riks-
revisjonen at Justervesenets regnskap for 1999 ble
innrettet slik at det sikret riktig regnskapsavleggelse.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte i sine
merknader følgende, jf. Innst. S. nr. 107 (1999–
2000):

«Komiteen har merket seg at Riksrevisjonen kon-
staterer at påpekte mangler vedrørende 1997-regn-
skapet fremdeles ikke var utbedret og at det av den
grunn også eksisterer feil i det avlagte regnskapet
for 1998. Komiteen har videre merket seg at arbei-
det med å rette opp de påpekte manglene nå er gitt
høy prioritet. Komiteen forutsetter som Riksrevisjo-
nen at Justervesenets regnskap for 1999 innrettes
slik at det sikrer riktig regnskapsavleggelse. Komi-
teen slutter seg til Riksrevisjonens forslag til desi-
sjon ’Kan passere’».

Justervesenets regnskap for 1999 kan godkjen-
nes selv om det fremdeles er enkelte mangler i den
interne kontrollen. Dette ble tatt opp i brev av 23.
mars 2000 og gjaldt bl.a. følgende forhold:

– mangelfull avstemming og kontroll av bankkonti
og midlertidige konti

– feil i internregnskapet grunnet feil manuell inn-
leggelse av inngående balanse 1999

– manglende avstemming mellom regnskapsførte
lønnsposter og det som innberettes

Nærings- og handelsdepartementet har i brev av
26. april 2000 uttalt at Justervesenet har arbeidet ak-
tivt med å forbedre sin regnskapsførsel på bakgrunn
av Riksrevisjonens bemerkninger til regnskapene for
1997 og 1998. Det beklages at det fortsatt gjenstår
enkelte forhold før Justervesenet har fått etablert en
tilfredsstillende regnskapsførsel med tilstrekkelig in-
tern kontroll. Nærings- og handelsdepartementet vil
gjennom en tett dialog med Justervesenet sikre at det
blir iverksatt nødvendige tiltak i Justervesenet for å
rette opp de mangler som er påvist av Riksrevisjo-
nen. I den forbindelse vil departementet særlig legge
vekt på og følge opp at det blir gjennomført tiltak for
å styrke kompetansen.
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Nærings- og handelsdepartementet har føl-
gende kommentar:

«Justervesenet har de siste årene nedlagt et be-
tydelig arbeid for å sikre en tilfredsstillende regn-
skapsførsel. Dessverre gjensto det enkelte forhold
som Riksrevisjonen påpekte ved årsavslutningskon-
trollen av Justervesenets økonomiforvaltning og
regnskap for 1999. Justervesenet har utarbeidet en
tiltaksplan for å rette opp i manglene og avleverer
jevnlig statusrapporter til departementet.

I vedlagt kopi av brev med vedlegg av 15. sep-
tember 2000 fra Justervesenet til departementet gis
det en statusrapport over opprettingsarbeidet.»

4 Styret for det industrielle rettsverns (Patent-
styret) økonomiforvaltning og regnskap for
1999

Under revisjonen av Patentstyrets årsregnskap for
1997 og 1998 kom det fram flere forhold som ikke
var tilfredsstillende, bl.a.:

– Regnskapene var ikke formelt avsluttet innen
mai de påfølgende år

– Det eksisterte en uoppklart differanse i balansen
(gjelder 1998)

– Mangelfull avstemming og kontroll av bl.a.
bankkonti, kreditorer, kundefordringer, midlerti-
dige konti og innberetningspliktige ytelser

– Manglende bilagsdokumentasjon knyttet til om-
posteringer

Ovennevnte forhold ble tatt opp i antegnelsene
til statsregnskapet for hhv. 1997 og 1998, senest i
Dokument nr. 1 (1999–2000) og Innst. S. nr. 107
(1999–2000). Riksrevisjonen konkluderte med at
regnskapet for 1998 ikke kunne godkjennes, og at
tidligere merknader og anbefalinger ikke i tilstrekke-
lig grad var blitt fulgt opp.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte bl.a.
følgende i sine merknader til regnskapet for 1998, jf.
Innst. S. nr. 107 (1999–2000):

«Komiteen har merket seg at Patentstyret nå gir
økonomiforvaltningen høy prioritet, og at Nærings-

og handelsdepartementet vil følge opp dette arbei-
det. Komiteen vil understreke betydningen av at Pa-
tentstyrets regnskap for 1999 innrettes slik at det
sikrer riktig regnskapsavleggelse innenfor gitte tids-
frister».

Patentstyrets regnskap for 1999 kan godkjennes
selv om enkelte forhold fortsatt ikke er tilfredsstil-
lende. Disse forholdene ble tatt opp i brev av 30.
mars 2000 og 2. mai 2000 og omhandlet bl.a.

– mangelfull avstemming og kontroll av bankkonti
og midlertidige konti samt manglende avstem-
ming mellom hovedbokskonti og reskontrokonti

– mange eldre uoppklarte bankposter på til sam-
men kr 1211525,86

– manglende bilagsdokumentasjon knyttet til om-
posteringer

Nærings- og handelsdepartementet har i brev av
2. mai 2000 uttalt at Patentstyret har utført en del av
de avstemminger og kontroller som Riksrevisjonen
etterlyser, men at disse ikke har blitt tilfredsstillende
dokumentert. Videre vises det til at Patentstyret tok
antegnelsene til 1997- og 1998-regnskapet meget al-
vorlig og nedla en betydelig innsats for å tilpasse
økonomisystemet og forbedre økonomiforvaltnings-
og regnskapsrutinene ytterligere i 1999. Bemannin-
gen knyttet til økonomiforvaltningen ble styrket, og
det ble igangsatt et prosjekt som i stor grad fokuserte
på avstemminger og på å etablere tilfredsstillende
avstemmingsrutiner.

Nærings- og handelsdepartementet har føl-
gende kommentar:

«Patentstyret har igangsatt ulike prosjekter de
siste årene for å rette opp sin økonomiforvaltning.
Dette arbeidet har blitt videreført i 2000 med vekt på
skriftlige rutinebeskrivelser. Videre rapporterer Pa-
tentstyret jevnlig til departementet om framdriften i
dette arbeidet.

I vedlagt kopi av brev av 20. september 2000 fra
Patentstyret gis det en orientering om arbeidet.»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Per A. Engeseth
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Olje- og energidepartementet
Statsregnskapet 1999

Forslag til desisjon

Til decharge

1 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Hans Conrad Hansen
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Samferdselsdepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 29. september 2000)

Til observasjon

1 Nytt økonomisystem i Luftfartsverket – Pro-
sjektstyring og konsulentbruk

Innføring av nytt økonomisystem i Luftfartsverket
pr. 1. januar 1999 ble tatt opp i antegnelsene til stats-
regnskapet for 1998, jf. Dokument nr. 1 (1999–
2000). Ved innføringen av det nye økonomisystemet
var det forutsatt at både hovedregnskapssystemet
(Oracle Application) og alle hjelpesystem, herunder
det valgte innkjøps- og lagersystemet (IFS Applica-
tion), skal være integrert på en slik måte at manuell
registrering av den enkelte transaksjon kun skjer en
gang. Det skal være referanser mellom de forskjelli-
ge systemene til kildebilaget. Mellom systemene
skal det videre være avstemmingsrutiner som sikrer
at data overføres og behandles korrekt, og krav til
sporbarhet, kontroll, systemdokumentasjon og sik-
kerhet må ivaretas. Dette fremgår av økonomiregel-
verket i staten.

Luftfartsverket hadde i september 1998 valgt IFS
Application som sitt fremtidige innkjøpssystem uten
at det forelå grundige konsekvensvurderinger av
hvilke tiltak som måtte gjennomføres for å kunne til-
fredsstille kravene til integrering med hovedregn-
skapssystemet. Det nye økonomisystemet (Oracle
Application) ble derfor tatt i bruk 1. januar 1999
uten en innkjøpsmodul. Riksrevisjonen ba i brev av
15. desember 1998 og 23. februar 1999 Luftfartsver-
ket redegjøre for arbeidet med integreringen. I Luft-
fartsverkets svarbrev av 15. mars 1999 kom det fram
at innkjøpssystemet (IFS Application) etter gjelden-
de planer skulle installeres i Luftfartsverkets hoved-
administrasjon innen 1. juli 1999. Luftfartsverket
opplyste imidlertid at det fortsatt var problemer med
å integrere innkjøpssystemet i det nye økonomisys-
temet, og at det på nytt var nødvendig å nedsette ar-
beidsgrupper for å finne fram til en løsning. Heller
ikke dette arbeidet førte fram, og Luftfartsverket
valgte derfor høsten 1999 å avslutte arbeidet med å
integrere innkjøpssystemet (IFS Application) med
økonomisystemet (Oracle Application). Dette inne-

bar at det anskaffede innkjøpssystemet IFS Applica-
tion likevel ikke skulle tas i bruk.

Samferdselsdepartementet anmodet Luftfartsver-
ket i brev av 28. september 1999 om innen utgangen
av januar 2000 å legge fram en forpliktende frem-
driftsplan for implementering av nytt innkjøpssys-
tem. Det ble i oktober 1999 igangsatt et nytt prosjekt
som på fritt grunnlag skulle vurdere og foreslå hvil-
ket innkjøps- og lagersystem som Luftfartsverket
skulle ta i bruk. Etter å ha gjennomført en anbuds-
runde inngikk Luftfartsverket ved årsskiftet 1999/
2000 en kontrakt der innkjøpsmodulen Oracle Pur-
chasing i det opprinnelige Oraclesystemet skulle im-
plementeres som det nye innkjøpssystem. Ny for-
pliktende fremdriftsplan med spesifiserte kostnads-
rammer og tidsplaner er ikke lagt fram innen fristen.

Samferdselsdepartementet orienterte Stortinget
om fremdriften i prosjektet i St.prp. nr. 60 (1999–
2000) Om ein del saker på Samferdselsdepartemen-
tets område, som ble behandlet i Stortinget 15. juni
2000, jf. Innst. S. nr. 246 (1999–2000). Stortinget
ble orientert om at Luftfartsverket varslet om ytterli-
gere forsinkelser og kostnadsøkninger ved innførin-
gen av det nye økonomisystemet, og at departemen-
tet ville komme tilbake med ytterligere opplysninger
i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for
2001.

I forbindelse med innføringen av nytt økonomi-
system og for å løse de problemer som etter hvert
oppsto, har Luftfartsverket fra og med desember
1997 opprettet en rekke prosjekter/arbeidsgrupper
med betydelig innslag av eksterne konsulenter i til-
legg til eget personale. I denne forbindelse er Luft-
fartsverket påført store merkostnader, bl.a. gjennom
omfattende forlengelser og økt omfang av de opprin-
nelige kontraktene og inngåelse av nye kontrakter
med en rekke konsulentfirmaer. Riksrevisjonen ba
derfor i brev av 10. mai 2000 til Luftfartsverket om
en nærmere beskrivelse av kostnadene, prosjektsty-
ringen og konsulentbruken i forbindelse med innfø-
ringen av det nye økonomisystemet, med særlig vekt
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på integreringen mellom hovedregnskapssystemet
og innkjøps- og lagersystemet.

I brevet anførte Riksrevisjonen at en gjennom-
ført kartlegging viser at
– prosjektene ikke har vært forankret i en oppda-

tert virksomhetsplan, og at endringer ikke ble
lagt fram til behandling i Luftfartsverkets styre
på en forsvarlig måte

– tids- og kostnadsestimater har vært basert på et
mangelfullt grunnlag

– målene for prosjektene har vært uklare og lite
konkrete

– organisasjons- og ansvarsforhold internt i Luft-
fartsverket har vært uklare

– det ikke var avsatt tilstrekkelig med interne res-
surser til å gjennomføre prosjektene på en til-
fredsstillende måte

– det har vært mangelfull prosjektstyring og opp-
følging

– oppfølgingen av den enkelte tjenesteleverandør
har vært mangelfull, herunder inngåelse og for-
lengelse av avtaler

– en helhetlig organisasjonsutvikling som omfatter
både regionale og sentrale ledd i Luftfartsverket,
ble undervurdert ved valg av ny teknologi

I brev av 8. juni 2000 ba Riksrevisjonen om
Samferdselsdepartementets redegjørelse for status
vedrørende den enkelte antegnelse til statsregnska-
pet for 1998 som fortsatt står «Til observasjon», her-
under saken vedrørende innføring av nytt økonomi-
system i Luftfartsverket. I denne anledning ble det
vist til Riksrevisjonens brev av 10. mai 2000 til Luft-
fartsverket om prosjektstyring og konsulentbruk.

I Samferdselsdepartementets brev av 1. august
2000 fremgår det at Luftfartsverket har satt i gang en
rekke tiltak knyttet til gjennomføringen og oppføl-
gingen av anskaffelse og implementering av nytt
innkjøps- og lagersystem i virksomheten. Det er bl.a.
nå utarbeidet en fremdriftsplan og lagt opp til en or-
ganisering av prosjektet som fører til en regelmessig
og hyppig oppfølging av prosjektet på flere nivåer,
herunder månedlig rapportering til styret. Departe-
mentet forutsetter at den tidsplanen som Luftfarts-
verket har utarbeidet for implementeringen av inn-
kjøps- og lagersystemet i hele virksomheten, over-
holdes.

Videre uttaler departementet at Luftfartsverket
nå arbeider seriøst med å etablere et godt opplegg
for den videre gjennomføringen av prosjektet. Sam-
ferdselsdepartementet ser svært alvorlig på saken, og
vil komme tilbake med nærmere kommentarer når
Luftfartsverkets redegjørelse til de forholdene som
Riksrevisjonen tok opp i ovennevnte brev av 10. mai
2000, foreligger.

Departementet vil følge nøye med i Luftfartsver-
kets videre arbeid med saken, særlig i forhold til de
økonomiske konsekvensene for virksomheten og
overholdelse av fremdriftsplanen.

Riksrevisjonen bemerker:

Manglende budsjettstyring, svak kostnadskon-
troll, undervurdering av de datatekniske utfordringe-
ne samt betydelige forsinkelser har ført til at Luft-
fartsverket er påført betydelige merkostnader i for-
bindelse med innføringen av nytt økonomisystem.

Riksrevisjonen har merket seg at Samferdselsde-
partementet ser svært alvorlig på saken, og at depar-
tementet vil komme tilbake med nærmere kommen-
tarer til forhold vedrørende styringen av prosjektet
og konsulentbruken i tilknytning til dette prosjektet.

Riksrevisjonen har merket seg at Samferdselsde-
partementet har orientert Stortinget om forsinkelser
og kostnadsøkninger ved det nye økonomisystemet,
og at departementet vil komme tilbake med ytterli-
gere opplysninger i forbindelse med behandlingen
av statsbudsjettet for 2001, jf. St.prp. nr. 60 (1999–
2000).

Samferdselsdepartementet har svart:

«Det går fram av Luftfartsverkets brev av 31. au-
gust 2000 at det har vært nødvendig med utstrakt
konsulentbruk, men at virksomheten erkjenner at
den interne organiseringen ikke har vært tilfredsstil-
lende og at mangelfull samordning, styring og be-
slutninger har hatt alvorlige konsekvenser.

I tilfeller hvor det er behov for spesialkompetan-
se i begrensede perioder vil det være nødvendig for
en virksomhet å benytte ekstern konsulentbistand. I
dette tilfellet synes konsulentbruken å ha vært omfat-
tende. Med den mangelfulle styring som prosjektet
har hatt, ser det ut til at konsulentbruken har vært
større enn det burde ha vært behov for. Vi har i den
forbindelse merket oss at Luftfartsverket hittil ikke
har vært i stand til å gi en oversikt over hvor mye det
enkelte konsulentselskap har fått utbetalt i forbindel-
se med arbeidet i de ulike prosjektene. Videre har vi
merket oss at styret har forutsatt at konsulentbruken
bringes under kontroll.

Både prosjektets omfang og kostnader har økt
betraktelig siden det startet. Luftfartsverket opplyser
at det ikke gjennomførte kost-/nytteanalyse for øko-
nomisystemet, men det er laget en lønnsomhetsan-
alyse for innkjøps- og lagersystemet som vil bli yt-
terligere bearbeidet framover. Pr. juni 2000 er kost-
nadene ved økonomisystemet, inkl. innkjøps- og la-
gersystemet, estimert til 191,3 mill. kr. Dette beløpet
inkluderer ikke framtidige tiltak som måtte bli nød-
vendige for å få systemet på plass. Luftfartsverket
venter derfor at de samlede kostnadene vil overstige
191,3 mill. kr. Samferdselsdepartementet forutsetter
at Luftfartsverket så snart som mulig får oversikt
over kostnadene for de framtidige tiltak.

På bakgrunn av bl.a. de redegjørelser som Luft-
fartsverket har gitt, er det også Samferdselsdeparte-
mentets oppfatning at Luftfartsverkets styring av
prosjektet har vært mangelfull, noe som bl.a. har
medført forsinkelser og kostnadsøkninger. Vi ser
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svært alvorlig på dette. Departementet har imidler-
tid inntrykk av at Luftfartsverket nå arbeider seriøst
med å etablere et godt opplegg for den videre gjen-
nomføringen av prosjektet, bl.a. er det utarbeidet en
framdriftsplan og lagt opp til organisering av pro-
sjektet som fører til en regelmessig og hyppig opp-
følging av prosjektet på flere nivåer, herunder må-
nedlige rapporter til styret. Departementet forutset-
ter at det videre arbeidet er forankret i Luftfartsver-
kets styre, og at Luftfartsverket gir denne saken den
nødvendige prioritet.

Samferdselsdepartementet vil nøye følge opp
denne saken bl.a. i forhold til den fastsatte fram-
driftsplan og de økonomiske konsekvensene for virk-
somheten. Vi legger derfor opp til at Luftfartsverket
senest innen utgangen av januar 2001 rapporterer
om prosjektet pr. 31. desember 2000 og deretter
rapporterer om prosjektet i første og andre tertial-
rapport for 2001, samt en sluttrapport når prosjektet
er avsluttet i henhold til den fastsatte framdriftspla-
nen.

Saken vil også bli omtalt i St.prp. nr.1 (2000–
2001) for budsjett-terminen 2001.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at Samferdselsde-
partementet ser svært alvorlig på de forholdene som
Riksrevisjonen har påpekt. Samferdselsdepartemen-
tet har i St.prp. nr. 1 (2000–2001) for budsjettermi-
nen 2001 gitt en foreløpig omtale av saken. Riksre-
visjonen har merket seg at Luftfartsverket nå arbei-
der seriøst med å etablere et godt opplegg for den vi-
dere gjennomføringen av prosjektet, og at arbeidet er
forankret i Luftfartsverkets styre. Riksrevisjonen
forutsetter at Samferdselsdepartementet nøye følger
opp saken, bl.a. i forhold til fastsatt tidsplan og de
økonomiske konsekvensene for Luftfartsverket.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»

2 Luftfartsverkets overtakelse av regionale luft-
havner – regnskapsmessig behandling av ver-
diene

Stortinget vedtok 4. mai 1995 at staten skulle overta
ansvaret for 26 regionale lufthavner fra tidligere fly-
plasseiere. Eierne var i hovedsak den enkelte kom-
mune i området der lufthavnen ligger, i noen tilfeller
også med fylkeskommuner og lokale interessenter
som medeiere. De 26 regionale lufthavnene skulle
overtas av og knyttes organisatorisk og driftsmessig
opp mot Luftfartsverket. Kompensasjonen til de tid-
ligere eierne skulle fastsettes etter forhandlinger
mellom staten ved Samferdselsdepartementet og fly-
plasseierne. Bevilgninger til dette formålet ble gitt
over kapittel 1311, post 60 i statsbudsjettet. Bud-

sjettposten ble administrert av Luftfartsverket på
vegne av Samferdselsdepartementet, som gjennom
årlige tildelingsbrev har stilt bevilgningene til dispo-
sisjon.

Overtakelsen og forhandlingene med eierne star-
tet fra og med driftsåret 1996. Ved forhandlingene
om kompensasjon til de tidligere flyplasseierne, ble
det bl.a. lagt til grunn de investeringer eierne hadde
foretatt på lufthavnene, og avgrensingen av det areal
som staten skulle overta. Beløpet som ble forhandlet
fram ble delvis fastsatt skjønnsmessig og delvis ba-
sert på dokumenterte utgifter/investeringer. På bak-
grunn av forhandlingene fremsatte staten ved Sam-
ferdselsdepartementet et tilbud til kommunene for
overtakelse av flyplassene.

Den statlige overtakelsen av eierskapet var fer-
digstilt pr. 1. februar 1998, og ansvaret for lufthav-
nene ble formelt overført til Luftfartsverket. Riksre-
visjonen hadde ingen merknader til utbetalingene til
de tidligere eierne. Det fremforhandlede økonomis-
ke oppgjøret ble presentert i statsbudsjettet for 1999
og utbetalt ved årsskiftet 1999/2000. Den totale ut-
betalingen i forbindelse med overtakelsen av de 26
regionale lufthavnene er 214,7 mill. kroner, fordelt
på 205,3 mill. kroner som kompensasjon og 9,4 mill.
kroner i renter.

I perioden ble det både skriftlig og muntlig bedt
om en redegjørelse for den regnskapsmessige be-
handlingen i Luftfartsverkets regnskaper av de ver-
dier som lufthavnene representerte. Riksrevisjonen
ba i brev av 2. juli 1997 Luftfartsverket orientere om
etter hvilke hovedprinsipper overtakelsen av an-
leggsmidlene (eiendommer og eiendeler) skulle
skje, herunder verdsetting av aktiva og passiva i
Luftfartsverkets regnskaper (sentralt og regionalt).
En fastsettelse av anleggsmidlenes verdi var også av
betydning for at Luftfartsverkets regioner på en til-
fredsstillende måte skulle kunne beregne og fakture-
re tjenester knyttet til den videre drift av nevnte re-
gionale lufthavner.

Riksrevisjonen ba i brev av 4. september 1997
om tilleggsinformasjon med hensyn til de prinsippe-
ne for verdifastsettelse som skulle benyttes ved etab-
leringen av åpningsbalansene for de ikke-statlige
flyplassene. Samtidig ble det bedt om kopi av Luft-
fartsverkets tidsplan for fastsettelsen av de nevnte
åpningsbalansene.

Luftfartsverket har i brev av 16. desember 1997
uttalt:

«Så langt går Luftfartsverket ut fra at åpningsba-
lanse for de ikke-statlige flyplassene vil følge prin-
sippene for slik balanse som ble lagt til grunn ved
Luftfartsverkets overgang til forvaltningsbedrift pr.
1. januar 1993. I denne anledning vedlegges kopi av
utdrag fra St.prp. nr. 1 (1992–93) for budsjettermi-
nen 1993. De viktigste prinsippene for åpningsba-
lanse var
– historisk kostprinsipp med unntak for grunn
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– inndeling av eiendeler i avskrivningsgrupper
– 18 år bakover rimelig gjennomsnittsbetraktning

Utredning om Luftfartsverkets åpningsbalanse er
også gitt under pkt. 4.1 i St.meld. nr. 47 (1991–92) –
Norsk luftfartsplan 1993–97.

Hva angår tidsplan for åpningsbalanse for regio-
nale lufthavner blir denne styrt av Samferdselsde-
partementet. Ved overtakelse av regionale lufthav-
ner har Luftfartsverket foretatt utbetalinger som fø-
res mot statskassen. Vi går ut fra at Samferdselsde-
partementet senere vil gi føringer for hvorledes Luft-
fartsverket skal innrette regnskaps- og eiendelsover-
sikter.»

I forbindelse med etableringen av Luftfartsverket
som forvaltningsbedrift ble det i forkant gjennom-
ført et arbeid hvor prinsippene for åpningsbalansen
ble utredet med deltakere fra Finansdepartementet,
Samferdselsdepartementet og Luftfartsverket.

I St.meld. nr. 47 (1991–92) fremgår det at prin-
sippet om historisk kost skulle benyttes for samtlige
typer eiendeler, med unntak av grunn hvor det ble
foretatt taksering da historisk kost her ville gi et
uriktig bilde. For eiendelene ble det gjort en av-
grensning tilbake til 1975. Utgangspunktet for be-
regningen var således at investeringer foretatt før
1975 ikke hadde noen økonomisk verdi for Luft-
fartsverket ved etablering av åpningsbalansen pr. 1.
januar 1993. I tillegg til investeringer foretatt etter
1975, skulle det aktiveres et beløp på 500 mill. kro-
ner pr. 1. januar 1993 for å fange opp verdier fra in-
vesteringer foretatt før 1975, jf. St.prp. nr. 1 (1992–
93).

I revisjonsrapportene til Luftfartsverket for regn-
skapsårene 1997 og 1998 tok Riksrevisjonen opp
den regnskapsmessige behandlingen ved overtakel-
sen av de regionale lufthavner, herunder at verdien
av de 26 regionale lufthavnene ikke var tatt inn i
Luftfartsverkets balanse. Det fremgår for øvrig av
revisjonsrapportene at forholdet også burde ha vært
omtalt i note til årsregnskapene.

Verdien av de 26 regionale lufthavnene er i Luft-
fartsverkets balanse pr. 31. desember 1999 begrenset
til de investeringer som Luftfartsverket selv har fo-
retatt på lufthavnene før, under og etter overtakel-
sen. Utbetalingene på til sammen 214,7 mill. kroner
er dermed ikke aktivert i Luftfartsverkets balanse pr.
31. desember 1999. Verdifastsettelsen innebærer at
grunneiendommer, bygninger, banesystemer, maski-
ner/inventar, kjøretøy, m.m. ikke er synliggjort i
regnskapet. Dette til tross for betydelige statlige in-
vesteringer i perioden fram til 2000.

Riksrevisjonen ba i brev av 16. februar 2000 de-
partementet redegjøre for den regnskapsmessige be-
handlingen av verdien av de 26 regionale lufthavne-
ne, som på lik linje med øvrige lufthavner organisa-
torisk og driftsmessig er knyttet opp til Luftfartsver-
ket. Riksrevisjonen ba også om å få opplyst hvorvidt

hovedprinsippene ved regnskapsføringen av nevnte
investeringer i Luftfartsverkets balanse er lagt fram
for Finansdepartementet til uttalelse.

Samferdselsdepartementet bekreftet i brev av 21.
mars 2000 at kun de investeringer Luftfartsverket
selv hadde gjort ved lufthavnene, er aktivert. Regn-
skapsføringsprinsippene har således ikke vært drøf-
tet mellom Luftfartsverket, Samferdselsdepartemen-
tet og Finansdepartementet. Samferdselsdeparte-
mentet så imidlertid behov for en nærmere gjennom-
gang av spørsmålet om hvorvidt og eventuelt hvor-
dan verdien av de flyplassene som staten overtok fra
kommunene, skal synliggjøres i Luftfartsverkets ba-
lanse utover de verdier som allerede inngår der. De-
partementet ville komme tilbake til saken når en
nærmere vurdering var foretatt.

Riksrevisjonen ba i brev av 7. juni 2000 om en
redegjørelse for status i Samferdselsdepartementets
vurderinger. Samferdselsdepartementet svarte i brev
av 10. juli 2000 at en ekstern analyse ville bli utført
av et revisjonsfirma.

Samferdselsdepartementet opplyser i brev av 2.
august 2000 at det fremgår av den eksterne analysen
at den regnskapsmessige behandlingen er feilaktig ut
fra regnskapslovens bestemmelser. Departementet
legger til grunn at Luftfartsverkets regnskaper skal
gi et korrekt bilde av resultat og verdier i virksom-
heten og uttaler at mer utfyllende bestemmelser om
overtakelsen av de regionale lufthavnene og virknin-
gen på regnskapet, burde ha vært gitt selv om Luft-
fartsverket ikke er underlagt regnskapsloven. På
bakgrunn av spesielt de vurderinger som er frem-
kommet i analysen, antar departementet at justerin-
ger kan bli nødvendig i forhold til tidligere regnskap
når det gjelder synliggjøringen av de regionale luft-
havnene i Luftfartsverkets balanse. Departementet
har merket seg analysens vurderinger av at manglen-
de opplysninger om transaksjonene i regnskapene
for 1998 og 1999 kan korrigeres ved nødvendig om-
tale i årsregnskapet for 2000. Samferdselsdeparte-
mentet følger saken videre med utgangspunkt i den
foreliggende rapporten. Som mål for arbeidet legges
det til grunn at de justeringer som måtte være nød-
vendige med hensyn til behandling av de regionale
lufthavnene i Luftfartsverkets balanse, gjennomfø-
res så snart som mulig.

Riksrevisjonen bemerker:

Luftfartsverket som forvaltningsbedrift skal utar-
beide et eksternt regnskap som inngår i statsregnska-
pet. Økonomiregelverket i staten fastsetter retnings-
linjer for regnskapsføringen. Luftfartsverket har
valgt å føre et internt regnskap basert på regnskaps-
lovens bestemmelser og god regnskapskikk.

Ved overtakelsen av de 26 regionale lufthavnene
har Luftfartsverket ikke fulgt de samme hovedprin-
sippene for regnskapsføring av varige verdier som
da Luftfartsverket ble etablert som forvaltningsbe-
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drift i 1993. Dette innebærer at Luftfartsverkets
regnskap for 1999 følger to forskjellige hovedprin-
sipper for regnskapsføring av varige verdier, ett
prinsipp for tidligere overtatte lufthavner og ett prin-
sipp for de senere overtatte 26 regionale lufthavner.
Betydelige statlige investeringer ved de regionale
lufthavner er således ikke med i Luftfartsverkets
regnskap for 1999.

Riksrevisjonen har merket seg at Samferdselsde-
partementet i brev av 2. august 2000 til Luftfartsver-
ket har oversendt den eksterne analysen til uttalelse.
Deretter vil saken bli lagt fram for Finansdeparte-
mentet.

Samferdselsdepartementet har svart:

«Samferdselsdepartementet kan opplyse at Luft-
fartsverket har uttalt seg om den eksterne analysen.
På bakgrunn av den eksterne analysen og Luftfarts-
verkets uttalelse har vi tatt saken opp med Finans-

departementet. Samferdselsdepartementet tar sikte
på å legge saken fram for Stortinget høsten 2000.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen konstaterer at det ved overtakel-
sen av de 26 regionale lufthavnene har vært uklarhe-
ter med hensyn til regnskapsføringen og verdifast-
settelsen. Riksrevisjonen avventer resultatet av
Finansdepartementets behandling av saken, og har
merket seg at Samferdselsdepartementet i St.prp. nr.
1 (2000–2001) for budsjetterminen 2001 uttaler at
de vil komme tilbake til dette forholdet i egen orien-
tering til Stortinget.

Riksrevisjonen foreslår:

«Til observasjon»

Til decharge etter omstendighetene

3 Statsregnskapet for 1999 – Luftfartsverket

I St.meld. nr. 3 (1999–2000) under kapittel 2450
Luftfartsverket, post 24 Driftsresultat, er kr
68565000 ført opp som Luftfartsverkets over-
skudd. Ved revisjonen av Luftfartsverkets regnskap
for 1999 er det avdekket at det korrekte driftsresulta-
tet er et overskudd på kr 94000000. Dette fremgår
også av Samferdselsdepartementets brev av 28. fe-
bruar 2000 om forklaringer til statsregnskapet for
1999. Differansen på kr 25435000 ble tatt opp med
Luftfartsverket i møte den 29. juni 2000. Luftfarts-
verket opplyste at ved en inkurie ble det i korrige-
ringsarket til kasserapporten pr. 31. desember 1999
byttet om på debet og kredit for posteringene på ka-
pittel 2450, post 24, underpost 14 og kapittel 5603,
post 81 Renter av mellomregnskap. Feilen har ført til
at statsregnskapet og St.meld. nr. 3 (1999–2000) vi-
ser for høye rentekostnader av mellomværende med
statskassen og tilsvarende et for lavt driftsresultat. I
Luftfartsverkets regnskap er posteringene korrekt
ført.

Riksrevisjonen ba i brev av 30. juni 2000 om en
nærmere redegjørelse for hvordan Samferdselsde-
partementet ville behandle saken. I svarbrev av 18.
juli 2000 opplyser departementet at de regnskaps-
messige forhold som gjelder statsregnskapet vil bli
tatt opp med Finansdepartementet i henhold til Fi-
nansdepartements retningslinjer, jf. rundskriv R-9/
98.

Likvidbeholdningen i Luftfartsverkets regnskap
for 1999 viste kr 641637820, mens den rapporterte
likvidbeholdningen til statsregnskapet (kasserappor-

ten pr. 31 desember 1999) var på kr 628325474,51.
Ifølge Luftfartsverket skyldes differansen på kr
13312345,49 en kombinasjon av feil i interne ma-
nuelle rutiner og i økonomisystemet. Dette forårsa-
ket at Luftfartsverkets balanse i statsregnskapet for
1999 ble satt for lavt. Riksrevisjonen har mottatt
en spesifisert forklaring på differansen på kr
13312345,49 og anser registreringen i Luftfartsver-
kets regnskap som tilfredsstillende.

Riksrevisjonen ba i brev av 30. juni 2000 om en
nærmere redegjørelse for hvordan Samferdselsde-
partementet ville behandle feilen i statsregnskapet. I
svarbrev av 18. juli 2000 opplyser departementet at
også denne saken vil bli tatt opp med Finansdeparte-
mentet. Samferdselsdepartementet ser det som uhel-
dig at nevnte feil ikke ble avdekket i tide, og opply-
ser at i tillegg til mangelfulle rutiner og datasystem
skyldes dette feil av menneskelig art. Departementet
har funnet grunn til i eget brev å ta forholdet opp
med Luftfartsverket og forutsetter at med dette unn-
gås gjentakelse av slike forhold.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen konstaterer at feil i Luftfartsver-
kets rutiner og datasystem samt feil av menneskelig
art har ført til at innrapporteringen til statsregnskapet
for 1999 ikke har vært tilfredsstillende. Driftsresul-
tatet og likvidbeholdningen angitt i St.meld. nr. 3
(1999–2000) Statsregnskapet 1999 er således ikke
korrekt.
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Riksrevisjonen har merket seg at Luftfartsverket
har igangsatt tiltak som vil endre rutinene for av-
stemming av likvidbeholdningen, rette systemfeil og
forbedre de manuelle interne rutinene.

Riksrevisjonen har videre merket seg at Sam-
ferdselsdepartementet vil iverksette oppfølging av
de regnskapsmessige forholdene overfor Finansde-
partementet, og at Riksrevisjonen vil bli holdt orien-
tert om saken.

Samferdselsdepartementet har svart:

«Samferdselsdepartementet foreslo i brev av 14.
august 2000 til Finansdepartementet at differansen
mellom driftsresultat i St.meld. nr. 3 (1999–2000) og
Samferdselsdepartementets forklaringer til stats-
regnskapet for 1999 korrigeres i det sentrale stats-
regnskapet over konto for forskyvninger i balansen,
og at saken legges fram for Stortinget høsten 2000.
Finansdepartementet hadde ikke merknader til dette
forslaget. Når det gjelder denne saken og avvik in-

nenfor omløpsmidler i Luftfartsverkets balanse, leg-
ger departementet til grunn at Luftfartsverket har
satt i gang tiltak som sikrer at lignende forhold unn-
gås i framtida.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at Luftfartsver-
kets driftsresultat for 1999 vil bli korrigert i det sen-
trale statsregnskapet, og at saken vil bli lagt fram for
Stortinget høsten 2000. Når det gjelder avviket in-
nenfor omløpsmidler, vil dette bli rettet opp i Luft-
fartsverkets balanse. Riksrevisjonen forutsetter at
Samferdselsdepartementet følger opp de tiltakene
som Luftfartsverket har igangsatt, og har merket seg
at Departementet i St.prp. nr. 1 (2000–2001) for
budsjetterminen 2001 uttaler at de vil komme tilbake
til dette forholdet i egen orientering til Stortinget.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

Til decharge

4 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene er enten av
mindre betydning, eller det er tilfredstillende rede-
gjort for dem i forklaringene til statsregnskapet eller
spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til orientering

5 Innkjøpsvirksomheten i Statens vegvesen

Riksrevisjonen har gjentatte ganger tatt opp mangler
ved den administrative styring og etterlevelse av re-
gelverk innenfor innkjøps- og lagervirksomheten i
Statens vegvesen. Det vises til antegnelser til stats-
regnskapet for 1973, 1977, 1984, 1989 og senest
omtalt i Dokument nr. 3:1 (1996–97), jf. Innst. S. nr
140 (1996–97) der komiteen bl.a. uttaler:

«Komiteen tar til etterretning at antegnelsen til
statsregnskapet for 1989 ansees avsluttet fra Riksre-
visjonens side da den nå har stått til observasjon i
seks år uten at den er løst tilfredsstillende. Komiteen
gjør dette ettersom Riksrevisjonen vil foreta en nye
gjennomgang av saksområdet, og kommer tilbake til
Stortinget med en ny antegnelse».

Siden Statens vegvesen i januar 1996 hadde star-
tet en gjennomgåelse av innkjøpsvirksomheten gjen-
nom det såkalte VegMa-prosjektet, har Riksrevisjo-

nen avventet resultatet av dette arbeidet. Prosjektets
overordnede målsetting var å utarbeide forslag til
struktur og rutiner for innkjøpsvirksomheten som
bl.a. tok hensyn til Riksrevisjonens anmerkninger.
Det skulle også utarbeides forslag til tiltak for å øke
konkurransedyktighet og effektivitet innenfor fag-
områdene innkjøp og lager. VegMa-prosjektet i sin
opprinnelige form er nå avsluttet, og det foreligger
en sluttrapport datert 10. april 2000.

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse
av anskaffelsesvirksomheten ved sju vegkontorer i
Statens vegvesen. Formålet med undersøkelsen var å
kontrollere i hvilken grad Riksrevisjonens anmerk-
ninger er tatt hensyn til i VegMa-rapporten, og å
kartlegge status for VegMa-prosjektet i forhold til
gjennomføringen av forutsatte tiltak og framdrifts-
plan.

Resultatet av undersøkelsen er oppdatert med
opplysninger fra vegvesenets sluttrapport, og kan
sammenfattes i følgende hovedpunkter:
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– Vegsjefenes vedtatte målsettinger for innkjøps-
virksomheten viser variasjoner og ulikheter

– Det er ulikheter med hensyn til hvordan inn-
kjøpsvirksomheten er organisert ved vegkontore-
ne

– For å sikre en mer effektiv innkjøpsorganisasjon
er det gjort et omfattende arbeid med å utforme
en fullmaktsstruktur, det vil si å definere antall
innkjøpere på ulike fullmaktsnivåer. Noen veg-
kontorer har imidlertid ikke etablert fullmakts-
strukturen som forutsatt, og antall innkjøpere er
fortsatt høyt noen steder

– Noen av vegkontorene har utelatt tjenestekjøp
fra fullmaktsstrukturen

– Driftsplaner som grunnlag for anskaffelser
mangler, eller de foreligger for sent

– Et felles innkjøps- og lagersystem som er inte-
grert med økonomisystemet er ennå ikke på plass
i Statens vegvesen

– Samtlige vegkontorer synes å ha tilfredsstillende
oversikt over innkjøpsavtaler, men uttak av
kvantum for den enkelte innkjøpsavtale blir ikke
registrert ved vegkontorene. For å få det nødven-
dige tallmateriale til statistisk bruk, benytter veg-
kontorene enten beløp fra eget regnskap eller ber
om å få beløpsoversikt fra leverandørene

– For sentralt inngåtte innkjøpsavtaler sender veg-
kontorene årlige behovsmeldinger til Vegdirek-
toratet uten at vegkontorene er bundet av oppgitt
tall for volum. I brev av 28. april 2000 opplyser
Vegdirektoratet at sentrale avtaler for fremtiden
kun vil bli inngått dersom behovene kan karak-
teriseres som bindende

– Det er iverksatt tiltak for å heve innkjøpskompe-
tansen i Statens vegvesen

– Det foreligger ikke stillingsbeskrivelser og/eller
rutinebeskrivelser for å sikre at gitte retningslin-
jer blir fulgt

– Ikke alle kjøp over kr 150000 blir registrert i an-
budsprotokoll og behandlet i anskaffelsesnemn-
dene

Resultatet av undersøkelsen ble oversendt Sam-
ferdselsdepartementet til uttalelse 31. mai 2000. De-
partementets svar foreligger ved brev av 29. juni
2000. Samferdselsdepartementet tar til etterretning
at vegsjefenes vedtatte målsettinger for innkjøps-
virksomheten viser variasjoner og ulikheter, men an-
fører at det for å oppnå kontinuitet i målarbeidet kan
være fordelaktig at vegkontorene selv tar ansvar for
å definere realistiske mål med basis i de overordne-
de. Departementet uttaler videre at Vegdirektoratet
bør påse at det er sammenheng mellom målene for
innkjøpsvirksomheten ved vegkontorene og over-
ordnet målsetting.

Siden vegkontorene i stor grad er like i sin opp-
bygning, antar Samferdselsdepartementet at behovet
for ulik organisering av innkjøpsvirksomheten vil

være begrenset. Departementet har merket seg at
Vegdirektoratet har akseptert ulik organisering av
innkjøpsvirksomheten, og at det i stedet stilles krav
til fungerende fullmaktsstruktur. Videre har departe-
mentet merket seg at enkelte vegkontorer ikke har
etablert fullmaktsstrukturen til tross for at denne
skulle ha vært på plass innen 13. februar 1998, og
forutsetter at Vegdirektoratet følger dette opp. Veg-
kontorene har rapportert årlig på antall innkjøpere
fordelt på de ulike kompetansenivåene, og vil også
gjøre dette framover slik at presset opprettholdes på
området. Vegdirektoratet vil høsten 2000 utarbeide
etatspolicy der krav og forventninger formaliseres i
et styringsdokument.

Departementet legger til grunn at tjenestekjøp
bør inngå i fullmaktsstrukturen på alle vegkontorene
slik det var lagt opp til i VegMa-prosjektet, og at
Vegdirektoratet påser at dette blir gjort.

Departementet viser til at Riksrevisjonen tok opp
manglende eller sene driftsplaner i antegnelsene til
statsregnskapet for 1989, og ser det lite tilfredsstil-
lende at dette ennå ikke fullt ut er løst. I Statens veg-
vesen arbeides det nå med å forbedre planleggingen
for innkjøp gjennom en klarere ansvarsdeling. Det er
nedsatt tverrfaglige grupper sentralt, regionalt og lo-
kalt som er ansvarlig for å definere eierskapsmatri-
ser. Driftsplaner kan bidra til å bedre grunnlaget for
god anskaffelsesplanlegging og redusere risikoen for
ulønnsomme hastekjøp.

Vegdirektoratet har ikke sett det som hensikts-
messig å implementere et stort innkjøpssystem før
etaten har en fungerende innkjøpsfunksjon i henhold
til fullmaktsstrukturen. Etter departementets oppfat-
ning understreker dette behovet for å få fullmakts-
strukturen på plass så snart som mulig. Valg av nytt
innkjøpssystem må også ses i sammenheng med
nødvendige tilknytninger mot økonomisystemet.

Etter departementets oppfatning er det ikke hel-
dig at deltaljoversikter over hva som kjøpes i hen-
hold til rammeavtalene må innhentes fra leverandø-
rene. Statens vegvesen bør selv ha slik oversikt, som
vil være nyttig når avtalene skal lyses ut på anbud på
nytt. Departementet vil følge prosessen rundt innfø-
ringen av et felles innkjøpssystem.

Når det gjelder behovet for å utarbeide stillings-
beskrivelser for de ulike kompetansenivåene som er
mer utfyllende enn det som er beskrevet av krav,
oppgaver og forventninger i VegMa-rapporten, opp-
lyser departementet at Vegdirektoratet vil ta dette
opp med vegkontorene.

Til slutt opplyser departementet at det legger til
grunn at innkjøp over kr 150000 skal registeres i an-
budsprotokollen og behandles i anskaffelsesnemnda.
Riksrevisjonen har merket seg at Statens vegvesen
gjennom VegMa-prosjektet har nedlagt et omfatten-
de arbeid for å forbedre innkjøpsfunksjonen i etaten.
Selv om det gjenstår arbeid på viktige punkter, har
Vegdirektoratet vist en positiv holdning til å rette på
svakheter som Riksrevisjonen har påpekt. Det kan li-
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kevel ikke underslås at arbeidet har pågått over lang
tid, og at flere forhold ennå ikke er løst.

Etter at det ble etablert et effektivitets- og omstil-
lingsprosjekt i Statens vegvesen fra 1. mai 1999, ser
det ut til at VegMa-prosjektet nå er innlemmet i det-
te. Det forventes at omorganiseringen og kvalitets-
sikringen av innkjøpsfunksjonen vil bli videreført
med nødvendig prioritet.

Riksrevisjonen vil følge opp de tiltakene som
Statens vegvesen gjennomfører.

Samferdselsdepartementet har følgende kom-
mentar:

«Samferdselsdepartementet viser til sine kom-
mentarer i brev av 29. juni 2000. Vegdirektoratet
har i brev av 15. september 2000 supplert med noen
nye opplysninger, jf. vedlagte kopi. Vi har merket
oss at to nye innkjøpsmoduler skal testes ut på hvert
sitt vegkontor før det i løpet av fjerde kvartal skal
legges fram strategi for etablering/implementering
av nytt integrert innkjøpssystem i Statens vegvesen.
Videre har vi merket oss at Vegdirektoratet har ut-
arbeidet en rekke prosedyrer og retningslinjer for
anskaffelsesvirksomheten. Retningslinjene er god-
kjent og distribuert som krav på nivå B i Statens veg-
vesens håndbokserie.»

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

(Kirsten Astrup sak 1, 2 og 3) Hans Conrad Hansen



Sosial- og helsedepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 26. september og 29. september 2000)

Til decharge etter omstendighetene

1 Trygdeetatens regnskap for 1999

1.1 Revisjon av årsavslutningen for trygdeetatens
regnskap

Ved revisjon av årsavslutningen for 1999, er det fo-
retatt kontroll ved Rikstrygdeverket (RTV), Trygde-
etatens innkrevingssentral (TI), Folketrygdkontoret
for utenlandssaker (FFU), og syv utvalgte enheter
ved fylkestrygdekontorer (FTK), ved syv hjelpemid-
delsentraler (HMS) og 69 trygdekontorer (TK).

Riksrevisjonen har følgende bemerkninger til
regnskapsavlegget:

Tidspunkt for regnskapsavleggelse

Kasserapportens del A og B pr. 31. desember 1999
ble sendt Finansdepartementet 31. januar 2000 og
del C 9. februar 2000. Føring av regnskapet for tryg-
deetaten for 1999 ble først avsluttet 31. mars 2000.
Endelig hovedbok er datert 3. april 2000. Det er fo-
retatt en rekke omposteringer mellom konti etter at
kasserapporten ble innsendt, uten at det fremgår om
totalpostene i kasserapporten er endret. De interne
omposteringene som ble foretatt mellom balanse-
konti har hatt innvirkning på en rekke balansekonti
på hovedboksrapport 240 (hovedbok totalt trygde-
etaten).

Avstemming av bankkonti

Summering av saldoer fra bankutskriftene og saldo-
en i regnskapet, viste en differanse på totalt ca. 6,5
millioner kroner. Avstemmingen var i liten grad spe-
sifisert på enkelttransaksjoner. Det er bl.a. avdekket
poster som er registrert i regnskapet, men ikke i kon-
toutskriftene eller poster som er registrert i kontout-
skriftene, men ikke i regnskapet (såkalte åpne pos-
ter) på til sammen ca. 92 milliarder kroner. De åpne
postene fordeler seg relativt jevnt for perioden mai –
desember 1999, og må ses i sammenheng med pro-
blemene tilknyttet utbetalingsreskontroen.

Utbetalingsreskontroen

Utbetalingsreskontroen ble implementert 8. mai
1999. Formålet med utbetalingsreskontroen var bl.a.
å tilfredsstille kravene i økonomireglementet for sta-
ten med hensyn til betalingsformidling og rapporte-
ring etter kontantprinsippet. Innføringen av systemet
medførte en del feil i konverteringen. Trygdekonto-
rene har også hatt problemer med avstemming av
beholdnings- og ventekonti på grunn av utbetalings-
reskontroen.

Interimskonti

Avstemming av interimskonti i form av månedlig
liste med spesifikasjon av konti ble ikke framlagt i
forbindelse med regnskapsavlegget for 1999.

Ovennevnte forhold ble tatt opp med RTV i brev
fra Riksrevisjonen av 16. mai 2000. RTV har svart i
brev av henholdsvis 13. og 27. juni 2000.

RTV opplyste at det kun ble foretatt interne om-
posteringer mellom konti i RTV og ytre etat. Disse
omposteringene medførte ingen endringer i trygde-
etatens regnskap som var innrapportert til statsregn-
skapet.

Åpne poster skyldes bl.a. at de totale utbetalinge-
ne på en arbeidskonto i banken pr. dag ble belastet
feil bankkonto i regnskapet. Dette skyldtes en sy-
stemfeil i utbetalingsreskontroen. Det er iverksatt
tiltak for å rette opp uoverensstemmelsene dette har
medført i regnskapet. I de tilfeller det er avvik mel-
lom kontoutskriften og regnskapet, er dette ikke do-
kumentert ned på enkelttransaksjoner. RTV er enig i
at dokumentasjonen til de åpne postene ikke er til-
strekkelige og har iverksatt tiltak for å forbedre av-
stemmingen.

I forbindelse med planlagt totalgjennomgang av
føring og avstemming av regnskapet, opplyste RTV,
at de også ville se på mulighetene som finnes i utbe-
talingsreskontroen, slik at differanser ved avstem-
ming av utbetaling kan spesifiseres på enkelttransak-
sjoner.
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RTV peker også på at rapport som gir spesifise-
ring og aldersfordeling av balansekonti samlet for
hele trygdeetaten, fortsatt ikke er utarbeidet. For at
denne rapporten skal kunne utarbeides, må det gjø-
res endringer i Infotrygd. Forholdet ble også tatt opp
i forbindelse med revisjon av årsavslutningen for
1997 og 1998.

Det er innført tertialvis innrapportering fra ytre
enheter fra 2000. Fylkestrygdekontorene har her et
ansvar for å påse at trygdekontorene utfører de kon-
troll- og avstemmingsoppgaver som de er pålagt.
Avstemming og oppfølging av interimskonti vil væ-
re en viktig del av de nye rutinene.

1.2 Bidragsregnskapet

Riksrevisjonen har følgende bemerkninger til bi-
dragsregnskapet for 1999:

Utestående fordringer

I henhold til St.meld. nr. 3 (1999–2000) er de totale
utestående fordringene for underholdsbidrag til barn
og ektefelle 3063 mill. kroner pr. 31.12.99. Trygde-
etaten er ansvarlig for innkreving av utestående for-
dringer som beløper seg til 2825 mill. kroner. Sta-
tens Innkrevingssentral er ansvarlig for innfordring
av de resterende fordringene på 238 mill. kroner.
Det har vært en gjeldsøkning på vel 50 mill. kroner i
forhold til 1998-regnskapet.

Etter at revisjonen tok opp forholdet for regn-
skapsåret 1998, jf. Dokument nr. 1 (1999–2000) side
110, har Sosial- og helsedepartementet stilt krav til
at bidragsgjelden må analyseres og vurderes jevnlig.

I trygdeetatens årsrapport for 1999 fremgår at det
er foretatt en foreløpig analyse av bidragsgjelden.
Av de totalt utestående fordringene innenlands på
2 417,5 mill. kroner er 610,7 mill. kroner vurdert
som ikke innkrevbare og 515,3 mill. kroner vurdert
som usikre fordringer, jf. St.meld. nr. 3 (1999–
2000). I tillegg kommer utenlandsgjelden på totalt
431 mill. kroner som ikke er klassifisert i årsrappor-
ten til RTV.

Riksrevisjonen ba i brev av 14. april 2000 RTV
om redegjørelse for hvilke konkrete innfordringstil-
tak som vil bli iverksatt i inneværende år for å effek-
tivisere innfordringsarbeidet og redusere de utestå-
ende fordringene.

I brev av 24. mai 2000 opplyste RTV at det i
1999 ble iverksatt en rekke tiltak for å kategorisere
og redusere bidragsgjelden. Kategoriseringen av de
utestående fordringene vil gjenspeile muligheten for
innkreving og prioritering av innkrevingstiltak. Ar-
beidet med å spesifisere og analysere gjelden i for-
hold til hva som er innkrevbart, fortsetter i 2000.

Når det gjelder utenlandsgjelden, er det de enkel-
te lands myndigheter som foretar innkreving når bi-
dragspliktige bor i utlandet. Trygdeetaten er dermed
avhengig av inngåtte avtaler. Det vil imidlertid bli
vurdert om det er mulig å iverksette spesielle tiltak

overfor bidragspliktige i Sverige, som skylder nes-
ten 99 mill. kroner av den totale utenlandsgjelden.

Avskriving av uerholdelige krav

Lov om innkreving av barnebidrag av 9. desember
1955 nr. 5 (innkrevingsloven) gir i §16 hjemmel til
å gi forskrift om adgang til å avskrive offentlige bi-
dragskrav. Sosial- og helsedepartementet har i tilde-
lingsbrevet for 1999 gitt RTV fullmakt til å avskrive
uerholdelige fordringer i henhold til Finansdeparte-
mentets rundskriv R-12/92.

I forbindelse med revisjon av regnskapene både
for 1997 og 1998 er det bemerket at regelverket for
avskrivning av bidragsgjeld må avklares. Departe-
mentet har opplyst at det i samråd med RTV vil ut-
arbeide klare regler for avskriving av bidragsgjeld,
jf. Dokument nr. 1 (1999–2000), side 110.

I brev av 24. mai 2000 opplyste RTV at det i
virksomhetsplanen til SHD for 2000 er planlagt at
spørsmålet om avskrivningsregler for bidragsgjelden
skal behandles separat og gis høy prioritet foran det
øvrige arbeidet med loven.

1.3 Revisjon av pensjoner utbetalt av trygdeetaten

Riksrevisjonen har foretatt kontroller av beregning
og utbetaling av pensjoner fra trygdeetaten. Den
overordnede målsettingen for kontrollen var å vur-
dere om trygdeetaten utbetalte korrekte pensjons-
ytelser i forhold til gjeldende regelverk, og om in-
ternkontrollen i trygdeetaten ga rimelig sikkerhet for
at pensjoner ble utbetalt korrekt.

Ved utgangen av 1998 var det ca. 950000 perso-
ner som mottok alderspensjon, uførepensjon, pen-
sjon til etterlatte, barnepensjon eller avtalefestet pen-
sjon fra folketrygden. Disse fikk i 1999 utbetalt over
92 milliarder kroner i pensjon.

Gjennomførte kontroller avdekket flere svakhe-
ter i internkontrollen på området, noe som har ledet
til feil i utbetalte pensjoner. Følgende forhold be-
merkes:

Internkontroll i prosessen for behandling av pensjo-
ner i trygdekontorene

Riksrevisjonen har foretatt en vurdering av intern-
kontrollen for behandling av pensjoner i trygdekon-
torene ved innregistrering, beregning og utbetaling.
Det ble foretatt test av internkontrollen i tyve tryg-
dekontor. Internkontrollen knyttet til prosessen for
behandling av pensjoner hadde klare svakheter i de
fleste av de undersøkte trygdekontorene. Kontrollen
viste at det i liten grad var etablert funksjonsdeling
ved behandling av sakene. I mange tilfeller kunne en
saksbehandler alene fastsette beløp til utbetaling
uten kontroll fra andre saksbehandlere. Mangelfulle
kontrollrutiner i trygdekontorene gir økt risiko for at
pensjoner kan bli utbetalt med feil ytelse. Gjennom-
førte kontroller avdekket en rekke tilfeller hvor pen-
sjonister ikke fikk utbetalt korrekt ytelse. Det ble ob-
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servert feil i utbetalt ytelse til enkelte pensjonister
med opptil kr 3000 pr. mnd. Feilene kunne vært
unngått dersom internkontrollen hadde fungert som
forutsatt.

I flere trygdekontor ble det gitt uttrykk for at
gjennomføringen av enkelte kontroller bevisst var
nedprioritert. Dette ble begrunnet med stort arbeids-
press og høyt fokus knyttet til målet med å få utbe-
talt pensjoner i tide og unngå restanser.

Det synes i liten grad å foreligge instrukser eller
anbefalinger fra RTV vedrørende internkontrollen
generelt på området eller for de enkelte kontrollruti-
nene i trygdekontorene.

Internkontroll knyttet til systemoppbygging

Trygdeetaten benytter flere IT-systemer knyttet til
beregning og utbetaling av pensjoner. Ved igangset-
telse eller endring av en ytelse skal beregning foretas
i Det sentrale folketrygdsystem (DSF). Resultatene
fra beregningene overføres til Infotrygd, som er
trygdekontorenes saksbehandlingssystem.

Uoverensstemmelser mellom data i de to syste-
mene er tidligere tatt opp av Riksrevisjonen, jf. om-
tale i Dokument nr. 11999–2000. Den grunnleggen-
de årsaken til dette problemet ligger i systemenes
oppbygging. I Infotrygd er det mulig å foreta egne
beregninger og endringer i beløp til utbetaling uten å
foreta noen endring i DSF. Forskjellige verdier kan
dermed registreres i de to databasene. Muligheten
for at beregninger fra DSF kan overstyres i Infotrygd
med få begrensninger og uten noen form for mer-
king, innebærer en klar risiko for feil.

Trygdeetaten benytter en egen rapport (rapport
P94) for kontroll av tilfeller der det foreligger avvik
mellom beløp til utbetaling i de to databasene. Be-
handlingen av denne rapporten produsert i mai 1997
ble omtalt i Dokument nr. 1 (1999–2000). I juli 1999
ble rapporten produsert på nytt. Den inneholdt totalt
42292 personer hvor det forekom avvik. Folke-
trygdkontoret for utenlandssaker utbetalte pensjoner
til 6 910 av disse. I mai 2000 var behandlingen av
rapporten ennå ikke avsluttet i trygdeetaten. RTV
har ikke satt noen endelig frist for avslutning av ar-
beidet med rapporten.

Analyser har vist at om lag tre av fire avvik i rap-
porten fra 1999 har oppstått etter forrige kjøring i
1997. Dette innebærer at trygdeetaten fortsetter å
produsere en så betydelig mengde avvik at det er
problematisk å gjennomgå rapporten. Det synes hit-
til i liten grad fokusert på å avdekke årsaker til av-
vikene og iverksette tiltak for å redusere antallet av-
vik.

I forbindelse med gjennomgåelsen av rapporten
fra 1997, avdekket trygdeetaten at én årsak til avvi-
kene var at nye beregninger fra DSF ikke i alle til-
feller ble overført korrekt til Infotrygd, og dermed
ikke ble iverksatt. Denne svakheten innebar generelt
at berørte pensjonister fikk utbetalt feil ytelse. Tryg-

deetaten har ennå ikke iverksatt tiltak for å sikre kor-
rekt overføring av beregningsdata mellom de to sy-
stemene.

Gjennomførte kontroller har også vist at et bety-
delig antall saker, hvor det foreligger avvik mellom
de to systemene, ikke framkommer på rapport P94.
Dette gjelder bl.a. alle avvik knyttet til pensjonister
innlagt på institusjon. Trygdeetatens internkontroll
vil ikke fange opp disse avvikene, og risikoen for at
feil i utbetalt ytelse ikke blir oppdaget og korrigert
blir dermed høy. Det er påvist flere tilfeller der utbe-
talt ytelse til pensjonister har vært feil basert på av-
vik mellom systemene, og hvor avvikene ikke blir
avdekket av trygdeetatens kontrollrutiner.

RTV er gjort kjent med at en betydelig andel av
tilfellene på rapport P94 produsert i 1999 også fantes
på tilsvarende rapport fra to år tidligere. Årsaken til
dette kan i følge RTV være mangelfull gjennomgå-
else av sakene på rapporten produsert i 1997. Dette
kan ha ledet til at et antall pensjonister har mottatt
feil ytelse i en lengre periode enn nødvendig.

Svakheter i utformingen av rapport P94 og orga-
niseringen av gjennomgåelsen av denne, kan indike-
re at den ikke har vært et hensiktsmessig redskap for
etaten med hensyn til identifikasjon og oppretting av
avvikstilfeller.

Internkontroll knyttet til personopplysninger

Personopplysninger som sivilstand kan ha betydning
for fastsettelse av den ytelse den enkelte pensjonist
har krav på. Det er påvist mangelfulle rutiner i tryg-
deetaten for å fange opp endringer i personopplys-
ninger. Gjennomførte kontroller avdekket en rekke
feil knyttet til sivilstand som har ledet til feil i utbe-
talt ytelse. Konsekvensen for berørte pensjonister vil
i de fleste tilfeller være en feil i utbetalingen på nær-
mere kr 1000 pr. måned.

En analyse basert på data fra 25% av trygdekon-
torene påviste totalt 4535 avvik mellom Infotrygd
og DSF vedrørende registreringer av sivilstand. Av-
vik mellom systemene gir høy risiko for at feil i ut-
betalinger kan oppstå. Analyse av data på rapport
P94 viser at det fantes over 2000 tilfeller på rappor-
ten med avvik i beregnet grunnpensjon som antas å
skyldes manglende samsvar med hensyn til sivil-
stand.

Analyse av rapport P94 fra juli 1999 viste at det
også fantes 2813 pensjonister med uoverensstem-
melse i trygdekontorangivelse mellom de to syste-
mene. Problemet ble identifisert av RTV etter siste
kjøring av rapport P94 i 1997, og det har blitt gjen-
nomført tiltak for å fjerne disse avvikene. Det kan
konstateres at oppryddingen ikke resulterte i sam-
svar mellom systemene med hensyn til identifika-
sjon av trygdekontor.

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) har
en oppføring på rapport P94 for hver tredje pensjon
som utbetales av kontoret. Analyse av tallmateriellet
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fra rapport P94 viser at problemene knyttet til uover-
ensstemmelse i trygdekontorangivelse er spesielt
sterke i tilknytning til pensjoner som blir eller var ut-
betalt av FFU.

Det er videre foretatt kontroll av dokumentasjon
av perioder for opphold i Norge i tilfeller der pensjo-
nister har botid mindre enn 40 år. Dokumentasjonen
var mangelfull i 30% av undersøkte tilfeller. I 17%
av de kontrollerte tilfellene ble det avdekket at pen-
sjonistene fikk utbetalt feil ytelse. Dette gir en klar
indikasjon på at kontrollrutinene knyttet til disse
opplysningene er mangelfulle.

Internkontroll knyttet til inntektsavhengige ytelser

Enkelte ytelser som utbetales fra folketrygden er av-
hengig av stønadsmottakerens og eventuelt ektefel-
le/samboers inntekt. Gjennomførte kontroller av do-
kumentasjon for inntekt ved fastsettelse av forsør-
gingstillegg viste at denne var mangelfull i 71% av
kontrollerte tilfeller. Dette gir en klar indikasjon på
at internkontrollen på området ikke fungerer som
forutsatt.

Trygdeetaten foretar årlige etterkontroller hvor
oppgitt inntekt samholdes med opplysninger fra lik-
ningen. Tilfeller med avvik fremkommer på inn-
tektskontrollistene som behandles av trygdekontore-
ne. Det er foretatt en begrenset fullstendighetskon-
troll av disse listene. Kontrollen avdekket en rekke
tilfeller der avvik i inntekt av betydning ikke frem-
kom på listene. Dersom avvikstilfeller utelates ved
utlistingen, vil dette kunne medføre at pensjoner
som utbetales med feil beløp ikke blir korrigert.

Ifølge rapport utarbeidet av RTV ble det av totalt
19299 tilfeller på inntektskontrollistene kun funnet
3 479 tilfeller med reell feil i utbetalingen for lik-
ningsåret 1997. Den begrensede andelen avdekkede
feil i utbetalt pensjon indikerer at listene ikke er av
tilstrekkelig kvalitet, eller at gjennomgåelsen ikke er
tilfredsstillende.

Det fremgår for øvrig av rapporten fra RTV at
10% av tilfellene på inntektskontrollistene ikke var
gjennomgått. Dette innebærer at et betydelig antall
pensjoner med potensielle feil i utbetalinger ikke sy-
nes vurdert av trygdeetaten.

Kapitalinntekt skal inkluderes ved vurdering av
ektefelles inntekt i forhold til fastsettelse av grunn-
pensjon. Trygdeetaten gjennomfører ingen kontrol-
ler for å verifisere om oppgitte beløp knyttet til kapi-
talinntekt er korrekte.

1.4 Stønad til syketransport

Riksrevisjonen har foretatt en gjennomgåelse av ru-
tiner og bilag vedrørende utbetaling av stønad til sy-
ketransport. Kontrollen begrenset seg til stønad ved
bruk av luftambulanse og til dekning av reiseutgifter
med drosje i forbindelse med undersøkelse eller be-
handling. Formålet med kontrollen har vært å vurde-
re om stønad til syketransport var underlagt tilfreds-

stillende internkontroll som kunne sikre at riktig
ytelse ble utbetalt. Bevilgningen til disse stønadene
var til sammen 1,4 milliarder kroner i 1999.

Følgende forhold ble tatt opp i brev av 3. april
2000 til RTV:

Luftambulansetjenesten

– RTV inngikk kontrakter med luftambulanseope-
ratører i 1993/94. I utgangspunktet gjaldt kon-
traktene ut 1998. Kontraktene er prolongert til
31. desember 2000 for helikoptrene og til 30. ju-
ni 2001 for ambulanseflyene.

– Kontraktene inneholder klausul om at enkelte til-
leggsutgifter dekkes av RTV. En sammenlikning
av regnskapsførte tall i 1998 mot avtalte utgifter
viser en betydelig økning i tilleggsutgifter. Bi-
lagskontrollen påviste bilag hvor RTV har betalt
kostnader som operatørselskapene er blitt påført
ved innføring av nye myndighetsregler. Det ble
også påvist bilag hvor utstyr til helikoptrene og
reise- og oppholdsutgifter er dekket av RTV, noe
som ikke er avtalt i kontraktene.

– I 1999 ble det gjennomført en anbudsrunde med
operatørselskapene i forbindelse med reservehe-
likopter for bruk i luftambulansen. Resultatet ble
at de tre operatørene dekker eget behov for reser-
vehelikopter med oppstart i august 1999, mot
særskilt godtgjøring fra RTV. Pr. oktober 1999
var det ikke inngått kontrakter med selskapene.

– Det foreligger kontrakt mellom RTV og Lands-
tinget i Värmland Län om luftambulansetjeneste
med helikopter i Sverige. Pr. oktober 1999 var
det ikke sendt faktura til Värmland Län for gjen-
nomførte ambulanseoppdrag i 1999.

– Alle luftambulanseoppdrag med operatørselska-
pene er dekket over folketrygden uavhengig av
type oppdrag, selv om det i henhold til forskrifter
er fylkeskommunene som skal dekke utgiftene
ved overføringsoppdrag.

– Bilagskontrollen påviste utbetalinger i forbindel-
se med ulike konsulenttjenester. For flere av tje-
nestene var det ikke innhentet konkurrerende til-
bud. Det ble også påvist større utbetalinger til
konsulenter hvor det ikke var inngått avtaler.

– Det var uklart hvilke personer som har fullmakt
til å inngå bindende avtaler på vegne av RTV på
området luftambulansetransport, og om skriftlige
fullmakter foreligger. Fremlagte anvisningsfull-
makter som var aktuelle på området luftambu-
lansetransport, omfattet kun administrasjonsut-
gifter og ikke stønadsutbetalinger.

RTV opplyste i brev av 2. mai 2000 at nye an-
budsrunder for ambulansehelikoptre og -fly startet
primo januar 2000. Det tas sikte på at inngåelse av
avtale med nye operatørselskaper for både helikop-
ter- og flyvirksomheten vil være sluttført innen ut-
gangen av juni 2000.
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Fakturering av ambulanseoppdrag i Värmland
Län for siste halvdel 1999 er nå foretatt.

Det har vært økende etterspørsel etter transport
av pasienter eller overføringsoppdrag mellom syke-
hus. Så langt har ikke staten benyttet muligheten
som ligger i eksisterende forskrifter om å kreve be-
taling av fylkeskommunen. En slik betalingsordning
er nå vedtatt iverksatt i Statsbudsjettet for år 2000.

Det opplyses for øvrig at rutinene i forbindelse
med kjøp av konsulenttjenester nå legges om i hen-
hold til gjeldende regelverk.

Reiseutgifter

– Det var ikke utarbeidet anvisningsfullmakter for
utbetaling av stønad ved bruk av drosje ved de
besøkte trygdekontorene. Rutiner for attestasjon
av drosjeoppgjør var svært mangelfulle. Ved ett
av trygdekontorene var oppgaven med vedtak,
anvisning og utbetaling delegert en fylkeskom-
munal virksomhet. Dette er i strid med økonomi-
reglementet.

– I hvert av fylkene hvor de besøkte trygdekonto-
rene hører hjemme, var det opprettet en enhet for
samordning av kjøreoppdrag med drosje. Ved å
yte tilskudd til driften har trygden betalt for sam-
ordningstjenester. På bakgrunn av de kontroller-
te bilagene ble det påvist forskjell i samordning
av kjøreoppdrag mellom trygdekontorene.

– Ifølge regelverket skal oppgjørskontoret foreta
stikkprøvekontroll av drosjeoppgjør og hvert år
foreta utvidet kontroll av minst ett månedsopp-
gjør fra alle transportører. Regelverket utdyper
ikke hva som skal inngå, verken i stikkprøvekon-
troll eller utvidet kontroll. Ingen av de besøkte
trygdekontorene gjennomførte kontroll av opp-
gjør mot folketrygdens bestemmelser.

– Ved kontroll av drosjeoppgjør ble det påvist flere
mangler ved rekvisisjoner og regninger. Det ble
påvist til dels store gjennomgående mangler ved-
rørende formelle krav til utfylling, underskrift,
stempling og kvittering av rekvisisjonene. I man-
ge tilfeller var taksameterutskriften påført utlegg
eller ekstrautgifter som ikke var dokumentert
med originalkvittering. Det var også tilfeller der
verken frikort eller egenandel var påført rekvisi-
sjonen av sjåføren. Det ble påvist at ventetid be-
regnet i kroner av totalt beløp utgjør opp til 70–
80 % av reisens totale kostnad. Flere taksamete-
rutskrifter var kjørt ut for samme reise når flere
passasjerer har deltatt med hver sin rekvisisjon.

RTV påpeker i brev av 2. mai 2000 at revisjonen
har påvist et betydelig omfang feil og mangler i for-
bindelse med rekvisisjoner og regninger for syke-
transport med drosje. Eksemplene viser at det er et
klart behov for forbedringer når det gjelder rekvire-
ring av transport og kontroll og oppfølging av opp-
gjør. På bakgrunn av Riksrevisjonens undersøkelse,

vil RTV i løpet av 2000 gi nærmere retningslinjer
for kontrollen.

I følge RTV er det ikke mulig å angi eksakt hvor
mye penger trygden sparer på samordningstiltak.
Det arbeides med å få et bedre datagrunnlag på sy-
ketransportområdet, dvs. pålitelige og sammenlikn-
bare tall for samordningsgrad. Dette arbeidet er
knyttet til innføring av et felles edb-verktøy.

Ovennevnte forhold ble tatt opp med Sosial- og
helsedepartementet i brev av 4. juli 2000. Sosial- og
helsedepartementet understreker innledningsvis i
svarbrev av 7. august 2000 at Riksrevisjonen fortsatt
har relativt omfattende merknader til Trygdeetatens
regnskap. Departementet har avgitt kommentarer til
følgende:

Årsavslutningen

Sosial- og helsedepartementet viser til RTVs brev av
31. juli 2000 til departementet, hvor det dels rede-
gjøres for de konkrete forhold Riksrevisjonen be-
merker og dels gis en status for de forbedringstiltak
som er og vil bli iverksatt.

Departementet slutter seg til de forklaringer som
RTV gir til Riksrevisjonens bemerkninger i forbin-
delse med årsavslutning og de forbedringstiltak som
settes inn. Nevnte tiltak vil bli fulgt opp, og gitt prio-
ritet av departementet. I løpet av høsten vil departe-
mentet etablere rapporteringsrutiner med tanke på
fortløpende oppfølging, og foreta en samlet vurde-
ring av status/fremdrift pr. årsskifte 2000/2001.

Departementet uttaler at RTV i budsjettildelings-
brev for 2000 er pålagt å treffe nødvendige tiltak for
å få et tilfredsstillende nivå på avstemmings- og
kontrollrutinene i etaten. Særinstruks for kontroll
med regnskapsførsel, beholdninger og fordringer i
underliggende enheter og i adminstrasjonsavdelin-
gen i RTV er utarbeidet og trådt i kraft fra 24. mars
2000. I tillegg til særinstruksen vil kompetanse- og
oppfølgingstiltak være viktige tiltak i trygdeetatens
arbeide for å etablere et effektivt system for rappor-
tering og oppfølging av regnskapet.

Det er nå etablert rutiner for tertialvis innrappor-
tering fra regnskapet til Trygdeetatens innkrevings-
sentral, FFU og fylkestrygdekontorene til RTV. Fyl-
kestrygdekontorene har her et ansvar for å påse at
trygdekontorene utfører de kontroll- og avstem-
mingsoppgavene som de er pålagt. Rapporteringen
skal angi avvik, feil og mangler, differanser, mang-
lende avstemminger og gamle uoppgjorte poster.

For øvrig bemerkes at hovedtyngden av differan-
sen på 6,5 millioner kroner vedrørende avstemming
av bankkonti har bakgrunn i bankenes datasystemer,
og kan betegnes som en svakhet ved Statens kon-
sernkontoordning. Sosial- og helsedepartementet vil
be RTV utdype dette nærmere, og vil på det grunn-
lag ta problemstillingen opp med Finansdepartemen-
tet.

Departementet vil ellers generelt bemerke at
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RTV gjennom sitt prosjekt for tilpasning til økono-
mireglementet i Staten foretar en oppgradering av
trygdeetatens økonomisystemer. Videre er det anført
at trygdeetaten skal modernisere sine saksbehand-
lingssystemer, og gjennom denne moderniserings-
prosessen vil alle systemløsninger være fullt ut til-
passet de regelkrav etaten skal forholde seg til.

Bidragsregnskapet

I svarbrev av 7. august 2000 slutter departementet
seg til de tiltak som RTV har beskrevet for å kate-
gorisere bidragsgjelden og effektivisere innfor-
dringsarbeidet. Arbeidet med den videre oppfølging
og evaluering av tiltakene vil bli prioritert, og depar-
tementet vil foreta en vurdering av status pr. årskiftet
2000/2001. Regler om avskrivning av bidragsgjel-
den vil bli utarbeidet i løpet av høsten 2000.

Pensjoner

Departementet uttaler i sitt svarbrev at Riksrevisjo-
nens kontroll av utbetaling av pensjoner har avdek-
ket at det har forekommet reelle feil i utbetalte pen-
sjoner som følge av svakheter i internkontrollen på
området. I likhet med RTV ser departementet alvor-
lig på dette og er inneforstått med at det er behov for
en rekke forbedringer, både på kort og lang sikt.

Departementet viser for øvrig til handlingspla-
nen som er utarbeidet av RTV med en rekke tiltak
som skal avhjelpe identifiserte svakheter. RTV vil
bl.a. gjennomføre følgende tiltak:
– Det skal gjennomføres en systematisk kartleg-

ging av risikoområder og mulige forbedringstil-
tak med utgangspunkt i feil og mangler avdekket
av Riksrevisjonen.

– En arbeidsgruppe som skulle vurdere forbedrin-
ger i IT-systemene, herunder tiltak som kunne
utbedre problemene knyttet til samhandlingen
mellom Infotrygd og DSF, avga i juni 2000 ut-
talelse med forslag til tiltak.

– På områder med høy risiko som ikke fanges opp
av maskinelle kontroller vil trygdeetaten i regi av
fylkestrygdekontorene gjennomføre utvalgsun-
dersøkelser.

– Det vil bli utarbeidet krav til god administrativ
kvalitetssikring for deler av området.

– Fylkestrygdekontorene involveres i større grad i
rutinene for registrering av data i DSF.

– RTV vil vurdere å liste ut alle tilfeller med avvik
i sivilstand mellom Infotrygd og DSF for manu-
ell gjennomgåelse og oppretting.

– RTV vil vurdere om det er mulig å sperre for be-
regninger i Infotrygd uavhengig av DSF. Videre
skal det utredes mulighetene for å begrense di-
rekte registrering i Infotrygd av beløp til utbeta-
ling.

– Det skal kartlegges hva som er årsakene til at be-
regninger i DSF i enkelte tilfeller ikke resulterer
i pensjonsbrev. Mulighetene for å lage et system

for kvittering for overført informasjon skal vur-
deres.

RTV opplyser for øvrig at det på kort sikt ikke er
mulig å foreta grunnleggende endringer i etatens IT-
systemer som er gamle og ikke fullt ut har ønsket
funksjonalitet. På sikt er det et mål å utvikle en en-
hetlig pensjonsrutine.

Departementet uttaler at det finner at RTV gjen-
nom den foreliggende handlingsplanen har lagt et
godt grunnlag for styrking av kvaliteten på området.
Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp av de-
partementet.

Sosial- og helsedepartementet viser til at RTV
har bemerket at Riksrevisjonen synes å forutsette et
høyere kontrollnivå enn det trygdeetaten kan legge
til grunn innenfor rammene av tilgjengelige ressur-
ser. I samråd med RTV vil departementet fastsette
retningslinjer for kontrollnivå innen årsskiftet 2000/
2001.

Syketransport

Når det gjelder kostnadsøkningen til luftambulanse-
transport i forhold til de inngåtte kontrakter, opply-
ser departementet at hovedårsaken til dette skyldes
tiltak for å bedre sikkerheten, bl.a. som følge av
flyulykker. For øvrig opplyser RTV i brev av 31. juli
d.å. til departementet at eksisterende avtaler er pro-
longert i tre måneder fra 30. juni 2000 og ut septem-
ber i påvente av budsjettbehandlingen.

Riksrevisjonen bemerker:

Revisjonen av Trygdeetatens regnskap pr. 31.
desember 1999 har avdekket flere svakheter ved
regnskapsavlegget og ved innføring av utbetalings-
reskontroen.

Utestående fordringer for underholdsbidrag til
barn og ektefelle øker og utgjør vel 3 milliarder kro-
ner pr. 31. desember 1999. Det er også avdekket fle-
re alvorlige svakheter i internkontrollen knyttet til
beregning og utbetaling av pensjoner og påvist at
disse svakhetene har ledet til en rekke feil i utbetalte
pensjoner. Videre er det påvist mangelfulle kontroll-
rutiner og et betydelig omfang feil og mangler i for-
bindelse med rekvisisjoner og regninger ved utbeta-
ling av stønad til syketransport.

Ovennevnte feil og mangler har stor betydning
både i forhold til kvaliteten på Trygdeetatens regn-
skap, statens inntekter og utgifter og enkeltpersoners
rettigheter i trygdesystemet. Det er derfor viktig at
det iverksettes tiltak som gis prioritet og følges opp.

Sosial- og helsedepartementet har svart:

«Sosial- og helsedepartementet ser alvorlig på
Riksrevisjonens antegnelser til trygdeetatens regn-
skap for 1999. Departementet ser en særlig utford-
ring i at flere av Riksrevisjonens bemerkninger er
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gjengangere fra tidligere års revisjoner. Rikstrygde-
verket har truffet en rekke tiltak for å rette opp i de
fleste av de konkrete forhold Riksrevisjonen bemer-
ker. Departementet vil i løpet av oktober 2000 sørge
for at det blir utarbeidet en samlet handlingsplan for
oppfølging av Riksrevisjonens antegnelser til 1999-
regnskapet. Handlingsplanen skal inneholde mål,
ansvar, aktiviteter, oppfølgingsrutiner og tidsfrister
for gjennomføring. Departementet vil ha en tett opp-
følging av planen, og vil etablere rapporterings- og
oppfølgingsrutiner knyttet til gjennomføringen av
den.

Departementet tar sikte på at de fleste forbed-
ringstiltakene skal være gjennomført i løpet av høs-
ten 2000 i tilknytning til regnskapsavslutningen for
2000. Enkelte av opprettingstiltakene slik som for
eksempel på pensjonsområdet, må imidlertid ha en
noe lengre tidshorisont, fordi de er avhengige av
endringer i mer systemmessige forhold.

Departementet har ellers disse merknadene til de
enkelte punkter:

1) Årsavslutning og regnskap

Målet er at trygdeetatens avstemmings- og kontroll-
rutiner skal oppfylle økonomiregelverkets krav ved
årsavslutningen for 2000. Sosial- og helsedeparte-
mentet vil følge periodeavslutningen pr. 30.10.00
nøye, og påse at kvaliteten i regnskapsarbeidet er
tilfredsstillende.

2) Bidragsregnskapet

Departementet vil gjennomføre tiltak for å følge opp
at utestående bidragsgjeld blir analysert og vurdert
jevnlig. De samlede utestående fordringer skal i lø-
pet av 2000 kategoriseres på en måte som gjenspei-
ler muligheten for innkreving og prioritering av
gjelden. Departementet vil utarbeide forslag til reg-
ler for regnskapsmessig avskrivning av bidragsgjeld
i løpet av høsten 2000.

3) Pensjoner

Departementet finner det utilfredsstillende at det er
så vidt omfattende feil i beregning og utbetaling av
pensjonsytelser. Korrekt beregning og utbetaling av
pensjonsytelser er en kjerneaktivitet for trygdeeta-
tens virksomhet, og dette området har høy prioritet i
departementets oppfølging av Rikstrygdeverkets
virksomhet.

Departementet vil i løpet av høsten 2000 følge
opp trygdeetatens gjennomføring av den foreliggen-
de handlingsplanen for kortsiktige tiltak på pen-
sjonsområdet. De sentrale tiltakene vil være knyttet
til: kartlegging av risikoområder, kvalitetsssikring
av interne rutiner, utvikling av kontrollrutiner, utar-
beidelse av planer for kompetanseheving og gjen-
nomføring av nødvendige systemendringer-/tilpas-
ninger i eksisterende systemer.

Departementet viser for øvrig til at retningslinjer
for kontrollnivå vil bli fastsatt i samråd med Riks-
trygdeverket i løpet av høsten 2000.

Departementet forventer en snarlig kvalitetshe-
ving på pensjonsområdet som en følge av disse til-
takene, og vil følge opp gjennomføring gjennom rap-
portering og dialog.

Departementet vil bemerke at flere av probleme-
ne i Rikstrygdeverkets rutiner for beregning og utbe-
taling av pensjoner kan tilskrives datasystemer som
ikke har ønsket funksjonalitet. På sikt vil det være et
viktig mål for Rikstrygdeverket å utarbeide en enhet-
lig pensjonsrutine. Modernisering og utvikling av
pensjonssystemene vil bli fulgt opp av departementet
i forbindelse med trygdeetatens IT-handlingsplan.

4) Stønad til syketransport

Departementet kan opplyse at eksisterende avtaler
om luftambulansetransport i forbindelse med bud-
sjettbehandlingen høsten 2000 er prolongert til 1.
april 2001 for helikopter og 1. juli 2001 for flyene.
Anbudsrunden for nye avtaler vil bli sluttført tidlig i
høst. Departementet vil etablere rutiner slik at en så
vidt mulig unngår prolongering av inngåtte avtaler i
framtiden.

Departementet har ellers merket seg de mangel-
fulle kontrollrutiner og feil i rekvisisjoner/regninger
i forbindelse med syketransport og luftambulanse-
transport som Riksrevisjonen har bemerket, og vil i
løpet av 2000 følge opp de forskjellige tiltak som
Rikstrygdeverket har iverksatt på dette området.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen vil peke på at det fortsatt gjenstår
mye arbeid for å bedre kvaliteten på Trygdeetatens
regnskap og for å rette opp forhold som har betyd-
ning for enkeltpersoners rettigheter i trygdesyste-
met. Riksrevisjonen har merket seg at departementet
vil sørge for at det blir utarbeidet en samlet hand-
lingsplan for oppfølging av Riksrevisjonens anteg-
nelser, og at det for øvrig er truffet en rekke tiltak for
å rette opp de forhold Riksrevisjonen har bemerket.
De påpekte forhold vil bli fulgt opp i den løpende re-
visjonen.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

2 Rikshospitalets apotek og Radiumhospitalets
apotek – feil og mangler ved regnskapene

Riksrevisjonen har ved flere anledninger de siste
årene tatt opp feil og mangler ved apotekenes regn-
skapsføring med Sosial- og helsedepartementet.
Blant annet ble det ved revisjon av 1995-regnskape-
ne avdekket at apotekene leverte kasserapport basert
på et regnskap etter regnskapsprinsippet. Apotekene
har foretatt en manuell konvertering til kontantregn-
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skapet for 1995 og senere år. Disse konverteringene
har ikke vært tilfredsstillende, og mangelfull kon-
vertering mellom intern- og kontantregnskapet har
ført til problemer med å avlegge en korrekt kasse-
rapport.

Ved revisjon av regnskapet for 1998 bemerket
Riksrevisjonen at apotekene fortsatt hadde proble-
mer med å presentere tilfredsstillende regnskaper.
Regnskapet var beheftet med mangelfulle avstem-
minger av balansekonti, feil klassifisering, sammen-
blanding av statens kapital og mellomværende med
Finansdepartementet. En del av disse feilene fram-
kommer på grunn av feil ved konvertering til kon-
tantregnskapet i 1996 og mangelfull oppstilling av
beholdningsoppgaver for årene 1996 og 1997. I de-
sember 1998 ble det holdt et møte hvor også Sosial-
og helsedepartementet deltok. Apotekene viste til at
de i 1999 skulle forlate ordningen med å la et privat
regnskapsfirma føre regnskapene og gå over til å be-
nytte Skattefogden i Østfold som regnskapsfører, og
at de forhold som Riksrevisjonen påpekte ville bli
ryddet opp i ved overgang til ny regnskapsfører.

I forbindelse med årsavslutningen for 1999 ble
apotekene tilskrevet med spesifisert liste over hvil-
ket regnskapsmateriale Riksrevisjonen ønsket til-
sendt eller gjort tilgjengelig så snart det forelå. Det
har i ettertid vist seg at den dokumentasjonen som
ble tilsendt var mangelfull, det har kommet flere
korrigeringer og materialet har vært til dels meget
forsinket.

Apotekene fører et internregnskap etter et tilnær-
met bedriftsøkonomisk prinsipp. Dette regnskapet
danner også grunnlag for innrapportering til Statens
helsetilsyn. Internregnskapene for 1999 er beheftet
med vesentlige feil og mangler. Vanskelig sporbar-
het i regnskapene har redusert mulighetene for en ef-
fektiv revisjon. Påløpte, ikke forfalte feriepenger er
ikke kostnadsført. Arbeidsgiveravgift for november
og desember er ikke postert i regnskapet. Pensjons-
trekk av ansattes lønn og apotekenes pensjonspremie
er ikke postert på separate konti. Pensjonspremien er
ikke kostnadsført. Merverdiavgiftsregnskapet er me-
get uoversiktlig og vanskelig reviderbart, da det ikke
ser ut til å være korrekt postert mot oppgjørskonto
ved periodeavslutninger.

Blant annet på grunn av de ovennevnte forhold
kan ikke internregnskapet ses å gi et korrekt uttrykk
for apotekenes resultater i 1999.

De forhold som er tatt opp vedrørende intern-
regnskapet, får også konsekvenser for de tall som
rapporteres inn til det sentrale statsregnskapet. I hen-
hold til økonomireglementet skal økonomisystemet
foreta automatisk avstemming av de transaksjoner
som utgjør differansen mellom internregnskapet og
eksternregnskapet etter kontantprinsippet. De syste-
mer som benyttes fyller ikke dette kravet pr. dato.
Det er heller ikke lagt fram tilfredsstillende manuel-
le avstemminger av de enkelte konti fra apotekenes
side.

I forbindelse med innrapportering til statsregn-
skapet har Riksrevisjonen flere ganger påpekt at
oppsettet av kasserapportens del C ikke er korrekt.
Det er foretatt en sammenblanding av kasserapport
del C og balanseoppstilling til kapitalregnskapet.
Også for 1999 er del C beheftet med vesentlige feil.
Rapporten omfatter bl.a. konti for varelager, fordrin-
ger og gjeld, og det opereres med en egenkapital
som det ikke har vært mulig å verifisere. Differansen
mellom inntekter og utgifter postert av tidligere
regnskapsfører er tatt med som gjeld i kasserappor-
ten.

Apotekene har i sine svarbrev forklart at de for
sent oppfattet problemene med overgang til nytt
økonomisystem, og at korrigerende tiltak ble gjen-
nomført for sent. De har etter egen vurdering kom-
met langt i arbeidet med å få på plass regnskaps- og
rapporteringsrutiner, men erkjenner at økonomi-
funksjonen fremdeles er i en utviklingsfase. De tar i
all hovedsak Riksrevisjonens bemerkninger til etter-
retning og erkjenner at bl.a. avgiftsrapporteringen
ikke er tilfredsstillende.

Sosial- og helsedepartementet er enig i at regn-
skapsproblemene til apotekene er omfattende. De-
partementet har bedt apotekene vurdere å styrke sin
økonomifunksjon. Sosial- og helsedepartementet in-
formerer om at apotekene planlegger en rekke tiltak
for å bedre sine økonomifunksjoner, herunder tilfør-
sel av ekstra ressurser for å få regnskaps- og rappor-
teringsrutinene på plass før årsoppgjøret for år 2000.
Det vil bli lagt fram konkrete planer for forbedrin-
gen av økonomifunksjonen, og kopi av planene vil
bli sendt Riksrevisjonen. Sosial- og helsedeparte-
mentet varsler at de i framtiden vil ha en tett oppføl-
ging av apotekene for å vurdere og kontrollere om
de aktuelle tiltaksplaner blir fulgt og oppnådd.

Riksrevisjonen bemerker:

Vedvarende feil og svakheter i apotekenes regn-
skapsføring kombinert med overgang til ny regn-
skapsfører har ført til betydelige problemer med
regnskapsavleggelsen for 1999. Regnskapene er ik-
ke fullstendig avlagt innen gjeldende frister, og
regnskapsførselen oppfyller ikke økonomireglemen-
tet med funksjonelle krav på sentrale punkter.

Riksrevisjonen vil påpeke at virksomhetsledel-
sen har et selvstendig ansvar for å avlegge et korrekt
og rettidig regnskap, uavhengig av hvilken løsning
som velges for regnskapsføringen.

Etter Riksrevisjonens vurdering knytter det seg
fortsatt så stor usikkerhet til det framlagte regn-
skapsmaterialet, at det ikke kan tas stilling til om
regnskapene er fullstendige, nøyaktige og pålitelige.
Den framlagte dokumentasjonen gir ikke tilstrekke-
lig grunnlag for å godkjenne apotekenes regnskaper
for 1999.
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Sosial- og helsedepartementet har svart:

«Departementet ser alvorlig på at apotekene ik-
ke har levert tilfredsstillende regnskaper i 1999.
Apotekene har i 1999 inngått avtale med skattefog-
den i Østfold som regnskapssentral. Det er etter
hvert etablert et godt samarbeid mellom regnskaps-
sentralen og de to apotekene som klienter. Både for
apotekene og for skattefogden har det vært store ut-
fordringer ved å tilpasse en handelsvirksomhet til
Økonomiregelverkets krav.

Apotekene har utarbeidet en detaljert handlings-
plan med frister for arbeidet med å bringe regnska-
pene i orden. Apotekene opplyser at de nå har fore-
tatt korrigeringer av de forhold i regnskapet som
har ført til antegnelser. I henhold til tiltaksplanen vil
dokumentasjon på dette bli sendt Sosial- og helsede-
partementet innen 01.10.00. Skattefogden har utar-
beidet skjema og rapporter for bruk ved avstemming
og kontroll av avgiftsregnskapet. Apotekene opply-
ser at det i samarbeid med skattefogden er foretatt
korrigeringer i forhold til kasserapportens del C.
Dokumentasjon vil også her foreligge innen
01.10.00. Apotekene har videre opplyst at problemet
med egenkapital og mellomværende med Finansde-
partementet vil bli tatt opp som egne saker med de-
partementet.

Apotekene har et selvstendig ansvar for å avleg-
ge et korrekt regnskap. Sosial- og helsedepartemen-

tet ser alvorlig på at dette ikke har skjedd for 1999.
Apotekene har opplyst at de har styrket sin økonomi-
funksjon. Apotekene opplyser videre at de har inn-
gått avtale med ekstern revisor i forbindelse med
årsavslutning for 2000.

Departementet har i eget møte med apotekene
varslet at det vil ha en tett oppfølging av regnskaps-
arbeidet fremover mot årsavslutning 2000. Behovet
for ytterligere styrking av apotekenes økonomifunk-
sjon vil løpende bli vurdert.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene
for 1999 for Rikshospitalets Apotek og Radiumhos-
pitalets Apotek. Riksrevisjonen har merket seg at
Sosial- og helsedepartementet ser alvorlig på de for-
hold som Riksrevisjonen har anmerket. Riksrevisjo-
nen vil understreke departementets ansvar for å føl-
ge opp de tiltak som nå har blitt iverksatt av apoteke-
ne for å rette opp og forbedre regnskapsførselen.
Riksrevisjonen forutsetter at arbeidet med å rette
opp apotekenes regnskaper gis høy prioritet, og at
regnskapene innrettes slik at de sikrer korrekt regn-
skapsavleggelse for år 2000 innenfor gitte tidsfrister.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

Til decharge

3 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter og mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

Til orientering

4 Regnskapet for Rikshospitalet

4.1 Historikk – Resultater av gjennomført revisjon
for årene 1995–1998

Riksrevisjonen har tidligere år hatt merknader til
forhold vedrørende økonomiforvaltningen ved Riks-
hospitalet. Det vises bl.a. til at regnskapene for årene
1995 og 1996 ikke ble godkjent, og Riksrevisjonen
hadde bemerkninger til bl.a. bankavstemminger,
midlertidige konti og utestående fordringer, jf. Do-
kument nr 1 (1997–98), Innst. S. nr. 89 (1997–98)
og Stortingets behandling 23. april 1998. Saken ble
avsluttet i 1999, jf. Dokument nr. 3:1 (1998–99),

Innst. S. nr. 103 (1998–99) og Stortingets behand-
ling 2. mars 1999. Sosial- og helsedepartementet
opplyste i den forbindelse bl.a. at økonomifunksjo-
nen ved Rikshospitalet var styrket. Regnskapet for
1997 ble avlagt i balanse, og departementet forventet
ytterligere effekt i 1998 av de tiltakene som ble
iverksatt for å styrke økonomifunksjonen.

Etter gjennomført revisjon av regnskapet for
1998 påpekte Riksrevisjonen i brev av 30. juni 1999
til Rikshospitalet svakheter ved de samme forhold
som nevnt ovenfor. I sitt svarbrev av 29. juli 1999
redegjorde Rikshospitalet for eksisterende rutiner og
tiltak som var/ville bli iverksatt.
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4.2 Rikshospitalets nye rammebetingelser fra 1999

Rikshospitalet ble fra 1. januar 1999 omdannet til
forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Dette
innebærer at sykehusledelsen både gis et klart resul-
tatansvar og gis disposisjonsrett over bevilgede mid-
ler og egne inntekter.

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved
Rikshospitalet ble fastsatt av Sosial- og helsedepar-
tementet den 4. november 1999, og trådte i kraft fra
samme dato. Departementet har foreløpig ikke tatt
stilling til om Rikshospitalet bør søkes fritatt for å
føre regnskap etter kontantprinsippet. Videre er det
foreløpig ikke tatt stilling til om Rikshospitalet skal
beregne årlige avskrivninger på investeringer for å
beregne reelt driftsresultat. Eventuelle fremtidige
beslutninger om dette vil i følge Sosial- og helsede-
partementet bli omtalt i hovedinstruksen.

4.3 Økonomisk resultat 1999

Som følge av omdannelse til forvaltningsorgan med
særskilte fullmakter har Rikshospitalet i 1999 avlagt
regnskap både etter kontantprinsippet og regnskaps-
prinsippet. Ifølge årsrapporten viser kontantregnska-
pet et negativt driftsresultat på 95,4 mill. kroner. Det
tilhørende resultatregnskapet, slik det fremkommer i
avstemt hovedbok, viser et negativt resultat på 75,6
mill. kroner. Sosial- og helsedepartementet påla
Rikshospitalet endring av prinsipp for inntektsføring
av aktivitet knyttet til Diagnose Relaterte Grupper
(DRG) i løpet av året. Rikshospitalet har derfor av-
lagt et justert resultatregnskap hvor konsekvensen av
endret prinsipp er ivaretatt. Dette resultatregnskapet
viser et negativt resultat på 65,2 mill. kroner, og har
sammen med kontantregnskapet dannet grunnlag for
den løpende oppfølging mot budsjettrammen i 1999.

Rikshospitalet har redegjort for årsaker til under-
balanse i regnskapet.

4.4 Resultater av gjennomført revisjon av regn-
skapet for 1999

Etter gjennomført revisjon av regnskapet for 1999
vurderes økonomiforvaltningen ved Rikshospitalet
fortsatt som mangelfull på flere områder. Av svak-
heter som ble avdekket fremheves følgende:
– Gjennomført kontroll av tilgangsrettigheter i

økonomisystemet Oracle viste at det ikke var
etablert fast rutine for gjennomgang og sletting
av tilgangsrettigheter for brukerne. Ansatte på
permisjon hadde fulle rettigheter.

– Rikshospitalet innførte konsernkontoordningen i
juni 1999. Formålet med konsernkontoordningen
er å plassere all statlig likviditet på statens folio-
konto i Norges Bank. Av regnskapet fremgår det
at sykehuset har åtte bankkonti med saldi utenom
konsernkontoordningen. Av kontoutskriftene pr.
31. desember 1999 kan det synes som om det er

liten bevegelse på de konti som vedrører den or-
dinære drift. To av kontiene er avsluttet i Post-
banken, og regnskapet er ikke ajour i forhold til
dette. En konto som vedrører et legatregnskap,
som er et selvstendig rettssubjekt, burde ikke
fremkommet i Rikshospitalets regnskap.

– Innhentet oversikt fra Skattedirektoratet viste 14
bankkonti med Rikshospitalet i navnet på kon-
toinnehaver/adresse. Kontiene inngår ikke i
Rikshospitalets regnskap pr. 31. desember 1999.
Saldo utgjør totalt ca. 3 mill. kroner. Rikshospi-
talet har foreløpig ikke kunnet redegjøre for om
midlene tilhører virksomheten, eller om det er
private midler som ikke vedrører Rikshospitalet.
Eierforholdet er under avklaring.

– I 1994 startet Rikshospitalet utviklingen av fak-
tureringssystemet RH-FAKT. Det er ifølge Riks-
hospitalet ennå ikke utarbeidet dokumentasjon
for faktureringssystemet som produserer faktura-
er for hovedtyngden av den inntektsbringende
virksomhet.

– Fakturaer som produseres i faktureringssystemet
inneholder ikke krav- og kundeidentifikasjon til
å identifisere innbetalinger. Dette medfører at
innbetalinger fra kunder vanskeligere kan identi-
fiseres, og at et stort antall innbetalinger blir pos-
tert på interimskonti/midlertidig konti for nær-
mere undersøkelse.

– I tillegg til rapport over registrert leverandør-
gjeld har Riksrevisjonen mottatt en oppstilling
over mottaksregistrerte fakturaer som er sendt til
avdelingene for attestasjon og anvisning. Opp-
stillingen viste at fakturaer for perioden 1996–
1999, på til sammen ca. 22 mill. kroner, ikke er
returnert til regnskapsavdelingen og følgelig ik-
ke postert i regnskapet pr. 31. desember 1999.
Dette innebærer at beløpet verken fremstår som
kostnad eller gjeld. Ifølge Rikshospitalet er det
sannsynlig at hovedtyngden av fakturaene vedrø-
rer prosjekter mv. som ikke skal belastes virk-
somhetens regnskap. Det er nå iverksatt tiltak for
å avdekke om fakturaene skal belastes Rikshos-
pitalet.

– Regnskapet for 1999 består av mer enn 60 inter-
imskonti/midlertidige konti. Mottatte avstem-
minger viser at bokførte transaksjoner ikke er til-
strekkelig spesifisert. Videre er de fleste konti
avstemt med til dels gamle poster.

– Av regnskapet fremgår at Rikshospitalet i 1999
har avskrevet fordringer fra perioden 1996–1999
på til sammen ca. 4 mill. kroner. Videre at det er
tilbakeført tidligere avskrivninger fra perioden
1996–1998 på til sammen ca. 1,4 mill. kroner
som i hovedsak gjelder foreldet refusjon av fød-
selspengene fra folketrygden. I møte 2. mars
2000 vedtok styret å avskrive kundefordringer på
totalt 2,6 mill. kroner. Det kan synes som om
styret kun har tatt stilling til deler av årets reelle
avskrivinger.
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Riksrevisjonen har utarbeidet rapport om gjen-
nomført revisjon ved Rikshospialet for 1999. Av
rapporten, som ble oversendt Rikshospitaletet for ut-
talelse ved brev av 14. juli 2000, fremgår at flere av
de påpekte svakhetene er tatt opp med Rikshospita-
let i forbindelse med revisjon av regnskapene de se-
nere år. Riksrevisjonen gir i rapporten uttrykk for at
det på enkelte områder kan sees at det er iverksatt
tiltak, men at økonomiforvaltningen som helhet fort-
satt ikke kan vurderes som tilfredsstillende. I sitt
svarbrev av 25. august 2000 redegjør Rikshospitalet
for tiltak som er/vil bli iverksatt for å foreta forbed-
ringer. Rikshospitalet viser også til at økonomiavde-

lingen, som tidligere har vært spredd på flere steder,
fra mars 2000 er fysisk samlet, og at dette gir en
langt bedre mulighet enn tidligere til å samordne res-
sursene og arbeide mot felles mål.

Selv om det fremdeles er en del svakheter og
mangler knyttet til Rikshospitalets regnskapsavlegg,
har Riksrevisjonen valgt å godkjenne regnskapet for
1999. Påviste svakheter og mangler vil bli fulgt opp
spesielt ved revisjon av regnskapet for 2000. Riksre-
visjonen forutsetter at de tiltak som er angitt av
Rikshospitalet er tilstrekkelig for å oppnå en effektiv
og tilfredsstillende økonomiforvaltning.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Kirsten Astrup (sak 2) Eirik Larsen Kvakkestad
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Utenriksdepartementet
Statsregnskapet 1999

Antegnelser med svar og forslag til desisjon
(Antegnelsene utferdiget 5. september 2000 og svar avgitt 29. september 2000)

Til decharge etter omstendighetene

1 Utenriksdepartementets økonomiforvaltning
og regnskap for 1999

I forbindelse med revisjon av Utenriksdepartemen-
tets regnskap for 1998 ble det avdekket flere forhold
som ikke var tilfredsstillende. Blant annet forelå det
ikke spesifikasjon av midlertidige konti for ulike
lønnsposter, det var ikke foretatt avstemminger av
innberetningspliktige ytelser, og rutiner for økono-
mistyringen i departementet var ikke ferdigstilt. I til-
legg viste revisjonen av regnskapet at reskontro for
reiseforskudd inneholdt flere eldre poster, at depar-
tementet hadde overskredet belastningsfullmakter
ved føring på fremmede kapitler og at man ikke had-
de inngått avtale med Skattefogden i Oslo og Akers-
hus som er regnskapssentral for lønn.

Ovennevnte forhold ble tatt opp i antegnelsene
til statsregnskapet for 1998, jf. Dokument nr. 1
(1999–2000) og Innst. S. nr. 107 (1999–2000). Riks-
revisjonen bemerket at Utenriksdepartementet for
1998 ikke hadde vært i stand til å fremlegge et full-
stendig regnskap innen utgangen av 1. halvår 1999. I
Utenriksdepartementets svar til antegnelsen, datert
24. september 1999, uttalte departementet bl.a. at det
tok sikte på å sluttføre rutinebeskrivelser for økono-
mistyringen innen utgangen av september 1999.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg til
Riksrevisjonens uttalelse i sine merknader og forut-
satte at departementets regnskap for 1999 ble innret-
tet slik at det sikret riktig regnskapsavleggelse innen
den fristen som er satt av Finansdepartementet.

I forbindelse med revisjon av Utenriksdeparte-
mentets regnskap for 1999 ble det konstatert at flere
av de påpekte svakheter fra regnskapsavleggelsen
for 1998 ikke var forbedret. Blant annet var rutiner
for økonomistyringen i departementet ikke ferdig-
stilt, belastningsfullmakter ved føring på fremmede
kapitler var overskredet og reskontro for reisefor-
skudd og andre forskudd inneholdt flere eldre poster.
I tillegg ble det påvist at rutinene for omposterings-
bilag ikke fungerte tilfredsstillende, at uanmeldt be-
holdningskontroll av kasser var mangelfull og at ru-

tinebeskrivelse for kasserer ikke var oppdatert mht.
godkjenning av betalingsoppdrag.

Forhold vedrørende 1999-regnskapet, herunder
manglende forbedring av påpekte svakheter fra
regnskapsavleggelsen for 1998, ble tatt opp med
Utenriksdepartementet i brev av 8. mai 2000. Depar-
tementet svarte i brev av 31. mai 2000 bl.a. at arbei-
det med rutinebeskrivelser for økonomistyringen var
stilt i bero i påvente av ny versjon av Agresso som
ventes tatt i bruk 1. mars 2001. Departementet har
for øvrig utdypet nærmere hva som er iverksatt for å
forbedre fremtidige regnskapsavlegg.

Riksrevisjonen bemerker:

Utenriksdepartementet har ikke fulgt opp flere
av de forhold som Riksrevisjonen tok opp i forbin-
delse med revisjonen av 1998-regnskapet på en til-
fredsstillende måte. Dette har medført at det også er
svakheter knyttet til departementets regnskapsav-
legg for 1999.

Utenriksdepartementet har svart:

«Ved avleggelsen av 1998-regnskapet var det ik-
ke mulig å fremlegge et fullstendig regnskap innen-
for de frister som ble fastsatt av Finansdepartemen-
tet, hovedsakelig på grunn av avstemning/spesifika-
sjon av diverse konti mot Oslo og Akershus Skatte-
fogdkontor, som er departementets regnskapssentral
for lønn. Det ble i 1999 lagt ned et betydelig arbeid
for å sikre at rutinene knyttet til dette ble bedret, og
fullstendig regnskap for 1999 ble avstemt og avlagt
innen fastsatte frister. Avtale med Oslo og Akershus
skattefogdkontor som regnskapsfører for lønn ble
inngått 10. februar 2000.

For de øvrige forhold Riksrevisjonen påpeker er
det, delvis i 1999 og delvis i 2000, innført rutiner
som forutsetter å bedre de forhold Riksrevisjonen
har omtalt.

Reviderte rutinebeskrivelser for økonomistyring
vil bli ferdigstilt når ny versjon av Agresso tas i
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bruk, etter planen våren 2001. Det er imidlertid ut-
arbeidet rutinebeskrivelser for alle funksjoner i den
eksisterende versjonen av Agresso, men disse er ikke
samlet i ett dokument.

Det er videre igangsatt kvartalsvis gjennomgang
av uoppgjorte eldre forskudd, bl.a. for oppfølging av
reiseforskudd. Det er sendt 3. og 4. gangs purringer
på uoppgjorte fordringer – hovedsakelig til offentli-
ge institusjoner.

Fra 1. januar 2000 er det innført rutiner hvor
belastningsfullmakter fra andre departementer leg-
ges inn i Agresso på lik linje med øvrige budsjettpos-
ter, for å bedre kontrollen med føring på fremmede
kapitler.

Rutinene for omposteringsbilag er ytterligere
forbedret i 2000, med sikte på å ivareta de forhold
Riksrevisjonen peker på.

Rutinebeskrivelsen for kasserers godkjenning av
betalingsoppdrag er oppdatert, og er nå i overen-
stemmelse med den etablerte praksis.

I 2000 er det også utarbeidet en plan for avhol-
delse av uanmeldt beholdningskontroll av kasser.

Utenriksdepartementet har lagt ned et betydelig

arbeid for å bedre de forhold Riksrevisjonen har
omtalt. Vesentlige mangler som ble påpekt i 1998-
regnskapet ble utbedret før fullstendig regnskap for
1999 ble avlagt, mens enkelte nye og forbedrede ru-
tiner er kommet på plass i 2000.

Utenriksdepartementet legger stor vekt på øko-
nomistyring, og arbeidet med å forbedre rutinene er
en kontinuerlig prosess som fortsatt vil bli gitt høy
prioritet i departementet.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at departementet i
2000 har fortsatt arbeidet med å forbedre rutinene
med regnskapsavlegget, og at departementet legger
stor vekt på økonomistyring. Riksrevisjonen vil vi-
dere bemerke at det har tatt lang tid å rette opp samt-
lige svakheter som ble avdekket i regnskapet for
1998, og at reviderte rutinebeskrivelser for økono-
mistyring ikke vil bli ferdigstilt før våren 2001.

Riksrevisjonen foreslår:

«Kan passere»

Til decharge

2 Merutgifter og mindreinntekter

Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen
kapitler og poster. Disse merutgiftene eller mind-
reinntektene er enten av mindre betydning, eller det
er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene
til statsregnskapet eller spesialregnskapene.

Riksrevisjonen foreslår:

«Passerer»

3 Norsk bistand kanalisert via Kirkens Nød-
hjelp og Norsk Folkehjelp til Etiopia og
Bosnia

Som ledd i Riksrevisjonens løpende tilskuddsrevi-
sjon er det i perioden november 1998 – mars 1999
gjennomført en undersøkelse rettet mot Utenriksde-
partementets og NORADs forvaltning av tilskudd
kanalisert via Kirkens Nødhjelp og Norsk Folke-
hjelp til Etiopia og Bosnia.

Kirkens Nødhjelp har i perioden 1995–98 forval-
tet 156 mill. kroner i Etiopia og ca. 30 mill. kroner i
Bosnia. Norsk Folkehjelp har i samme periode for-
valtet 288 mill. kroner i Bosnia og ca. 20 mill. kro-
ner i Etiopia. Støtten tildeles fra flere budsjettkapit-
ler administrert av forskjellige budsjettansvarlige
avdelinger både i Utenriksdepartementet og NO-

RAD, og omfatter nødhjelps-, rehabiliterings- og
langsiktig utviklingsbistand.

Formålet med undersøkelsen var å kontrollere
om forvaltning av tilskudd via norske frivillige orga-
nisasjoner er tilrettelagt og gjennomført slik at Uten-
riksdepartementet og NORAD har tilstrekkelig sty-
ring og oppfølging (kontroll) med bruken av midle-
ne og resultatene av organisasjonenes arbeid. Under-
søkelsen skulle også omfatte en vurdering av om de-
partementet og NORAD har en samordnet oppføl-
gingspraksis overfor organisasjonene.

Undersøkelsen er basert på møter med Utenriks-
departementet og NORAD og informasjon hentet fra
deres arkiver. Videre er det avholdt møter med Kir-
kens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp. Forut for besøk
ved Kirkens Nødhjelps landkontor i Etiopia og
Norsk Folkehjelps landkontor i Bosnia ble et tilfel-

Til orientering
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dig utvalg av tiltak gjennomgått. Ved gjennomgåel-
sen av tiltakene ble bl.a. kvalitet på søknadsbehand-
lingen, tildeling av tilskudd, utbetalingsrutiner, rap-
portering/oppfølging og evaluering av prosjektene
vurdert. Under besøkene ved landkontorene ble det
gjennomført prosjektbesøk, holdt møter og samtaler
med landansvarlig, ansvarlige saksbehandlere og lo-
kale mottakerorganisasjoner.

De tilskudd undersøkelsen omfattet er gitt før
nytt økonomireglementet for staten trådte i kraft i
1998. Riksrevisjonen har allikevel valgt å måle for-
valtningen mot dette reglementet for å kunne angi
forbedringspotensiale.

Riksrevisjonens rapport ble forelagt Utenriksde-
partementet ved brev av 8. november 1999. Rappor-
tens faktadel var tidligere forelagt departementet og
NORAD. Departementets og NORADs kommenta-
rer til faktadelen er tatt hensyn til i det videre arbeid
med rapporten. Departementet har i brev av 15. fe-
bruar 2000 avgitt uttalelse til de forholdene som er
tatt opp i rapporten.

Undersøkelsen har vist at Utenriksdepartementet
og NORADs forvaltning av tilskuddsordningene i
hovedsak er tilfredsstillende. Undersøkelsen har li-
kevel avdekket visse svakheter.

Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelps forvaltning

Undersøkelsen viste at internasjonal bistandsvirk-
somhet utgjør en stadig større del av organisasjone-
nes aktiviteter. I 1997 ble 261 mill. kroner kanalisert
via Kirkens Nødhjelp, og 298 mill. kroner via Norsk
Folkehjelp over Utenriksdepartementets forskjellige
budsjettkapitler. Organisasjonene gjennomfører pro-
sjekter selv eller via lokale samarbeidspartnere i
mottakerlandene. Midler til nødhjelps- og rehabilite-
ringsprosjekter tildeles av Utenriksdepartementet og
gis som engangsstøtte pr. prosjekt. Når det gjelder
støtte til langsiktig bistand, har NORAD inngått
rammeavtaler med Kirkens Nødhjelp og Norsk Fol-
kehjelp.

Undersøkelsen viste at organisasjonene yter stor
innsats under svært vanskelige arbeidsforhold. Vide-
re fremkom det at organisasjonene kontinuerlig ar-
beider med å heve kompetansen, kvaliteten og effek-
tiviteten innad og overfor samarbeidspartnere i mot-
takerlandene. I det alt vesentlige har organisasjonene
forholdt seg til Utenriksdepartementets og NORADs
gjeldende krav og retningslinjer.

Utenriksdepartementets og NORADs forvaltning

Utenriksdepartementets og NORADs forvaltning av
de undersøkte tilskuddsordningene er i hovedsak
funnet tilfredsstillende sett i forhold til Statens øko-
nomireglement. Undersøkelsen viste imidlertid ve-
sentlige forskjeller i rutinene i departementet og
NORAD bl.a. når det gjelder utbetaling, likviditets-
oppfølging, behandling av opptjente renter og admi-
nistrasjonsgodtgjørelse. Det er behov for en bedre

koordinering mellom Utenriksdepartementet og NO-
RAD med hensyn til rutiner og retningslinjer på dis-
se områdene.

Målformuleringer og oppfølgingskriterier

Departementet har utarbeidet målformuleringer for
de undersøkte tilskuddsordningene i de årlige bud-
sjettforslag (St.prp. nr. 1), men har ikke overfor NO-
RAD gitt mer detaljerte eller operative beskrivelser
av målsettinger.

Undersøkelsen viste at det ikke var utarbeidet
oppfølgingskriterier for tilskuddsordningene. For
både departementets og NORADs tilskudd til orga-
nisasjonene ble det rapportert på aktiviteter, men i li-
ten grad på de utviklingsrelaterte områder som er be-
skrevet under formål med bevilgningene. Generelle
målformuleringer og manglende oppfølgingskriteri-
er vanskeliggjør analyser av måloppnåelse og effek-
ter.

Retningslinjer fra departementet

Undersøkelsen viste at det ikke var utarbeidet full-
stendige interne retningslinjer for departementets
forvaltning av tilskuddsordningene eller særskilte
retningslinjer til bruk for organisasjonene. Det var
utarbeidet standardkrav til rapportering, regler for
dekning av administrasjonsgodtgjørelse samt rund-
skriv til organisasjonene med presiseringer når det
gjelder praksis og krav til forvaltningen av midlene.
Det var imidlertid ikke fastsatt saksbehandlingsfrist
for departementets tilbakemelding til organisasjone-
ne, og tilsagnets varighet ble ikke opplyst ved tilde-
ling.

De dokumenter som lå til grunn for de gjennom-
gåtte prosjekter, var etter Riksrevisjonens oppfat-
ning ikke presise og fullstendige nok som informa-
sjon og veiledning for organisasjonene i deres arbeid
og i forståelsen av samarbeidet mellom departemen-
tet og organisasjonene. Undersøkelsen viste at dette
har gitt ulik tolkning av regelverket og forskjellig
praksis hos organisasjonene.

Innhold i avtalene

Departementet har som praksis å innlemme alle
standardkrav i hvert enkelt tilsagnsbrev. Sett i for-
hold til omfang av samarbeid med organisasjonene
fremsto dette som en noe tungvint og arbeidskreven-
de rutine. Undersøkelsen viste at standardkravene
var mangelfulle med hensyn til tidsfrister og krav til
endrede budsjetter og fremtidsplaner ved justeringer
i prosjektene.

NORAD har inngått en programbasert rammeav-
tale med Kirkens Nødhjelp og en prosjektbasert
rammeavtale med Norsk Folkehjelp. Informasjons-
tilgangen i det programbaserte samarbeidet har ikke
vært tilstrekkelig for NORADs behov og har blitt ut-
videt ved at Kirkens Nødhjelp årlig oversender til-
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leggsinformasjon vedrørende enkeltprosjekter. NO-
RAD og Kirkens Nødhjelp arbeider med å videreut-
vikle i hvilken form informasjon skal gis.

Undersøkelsen viste at NORAD har etablert et
avtaleverk som synes tilfredsstillende og gir klare
retningslinjer for samarbeidet med organisasjonene.
Ved inngåelse av programbaserte rammeavtaler sy-
nes en stor del av forvaltningsarbeidet, fra prosjekt-
vurdering til resultatvurdering, å være overlatt orga-
nisasjonene. Det kan stilles spørsmål ved om NO-
RAD i denne samarbeidsmodellen har tilstrekkelig
oversikt over de tiltak som pågår, samt resultater og
effekter av tilskuddet.

Fremdrift i prosjektene

Organisasjonenes fremdriftsrapporter viste at orga-
nisasjonenes søknader var lite realistiske i forhold til
tidsperspektivet. De fleste prosjektene hadde senere
starttidspunkt eller lenger prosjektvarighet enn opp-
gitt i søknadene. Hovedårsakene til forsinkelsene var
at det ikke var inngått formelle avtaler med lokale
myndigheter, eller det var problemer med avtaleinn-
gåelse. Dette har medført søknader om omdispone-
ring av midler på grunn av endret prosjektinnhold og
at lønnskostnader har påløpt uten at prosjektaktivite-
tene har kommet i gang.

Krav til rapportering og oppfølging i departementet

Undersøkelsen viste at organisasjonene i hovedsak
rapporterer i henhold til departementets krav. Vans-
keligheter bl.a. med å få reviderte regnskaper fra
samarbeidspartnere har medført at sluttrapportene
kommer sent, og i flere tilfeller enten ikke forelå el-
ler kom flere år etter at tilsagn ble gitt. Undersøkel-
sen viste at disse forhold i liten grad ble fulgt opp av
departementet eller hadde betydning for tilståelse av
senere tilsagn.

Kravene til rapportering sammen med departe-
mentets oppfølgingsrutiner har ikke vært tilstrekke-
lige til å synliggjøre forsinkelser og faktiske gjen-
nomføringsproblemer i prosjektene. For at departe-
mentets målsetting om kvalitetsheving av innsatsen
skal nås, bør det utarbeides rutiner som sikrer at pro-
blemer som oppstår i prosjektene blir gjort kjent for
departementet så tidlig som mulig.

Mangelfull dokumentasjon fra departementets
side vanskeliggjør etterprøving av i hvilken grad
økonomi og effektivitet er vurdert i prosjektene. Or-
ganisasjonene har i de senere år fått forvaltningsan-
svar for et økende antall nødhjelps- og rehabilite-
ringstildelinger uten at departementet synes å ha for-
sikret seg om at forsvarlige og effektive forvalt-
ningssystemer er etablert.

Det er ikke etablert rutiner som sikrer oversikt
over ikke mottatte rapporter. Det er videre ikke do-
kumentasjon av foretatte kontrollhandlinger og

kommunikasjon med organisasjonene om eventuelle
feil og svakheter. Dette fører til at økonomiregle-
mentets krav til kontroll og resultatoppfølging ikke
blir ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Utbetalingsrutiner

Undersøkelsen viste at departementet og NORAD
har etablert forskjellig praksis når det gjelder utbeta-
ling til organisasjonene, likviditetsoppfølging og be-
handling av opptjente renter.

Departementet overfører umiddelbart etter at til-
sagn er gitt hele støttebeløpet til søkerorganisasjo-
nen. Denne praksis synes i strid med intensjonene i
økonomireglementet. Undersøkelsen viste at depar-
tementet ikke har etablert rutiner som gir full over-
sikt over likviditetssituasjonen i den enkelte organi-
sasjon. Dette har i flere tilfeller bl.a. medført at
ubrukte midler er tilbakebetalt for sent til å komme
til nytte for det formål de ble bevilget til. Videre kan
den etablerte praksis føre til feilaktig rapportering til
Stortinget om at midlene er benyttet til de planlagte
formål, mens de i realiteten står ubenyttet på organi-
sasjonenes bankkonto. Realistisk budsjettering og
utbetalinger i samsvar med behov vil gi departemen-
tet større mulighet for mer effektiv bruk av bevilge-
de midler.

NORAD foretar utbetaling to ganger i året. Ut-
betalingene skjer innenfor årlig godkjent budsjet-
tramme og etter skriftlig utbetalingsanmodning og
likviditetsbudsjett fra organisasjonene. Utbetalte, ik-
ke benyttede midler pr. 31. desember tilbakebetales
til NORAD.

Tilståelse av administrasjonsgodtgjørelse

Utenriksdepartementet har i rundskriv av 20. januar
1997 presisert som gjeldende regelverk at det kan
tilstås 2–5% administrasjonsgodtgjørelse, og at den-
ne er ment å dekke hovedkontorets tilretteleggelse
og oppfølgingsreiser, oppfølging fra regionalt/lokalt
kontor samt utgifter til revisjon.

Undersøkelsen viste at departementet ved tilstå-
else av administrasjonsgodtgjørelse til organisasjo-
nene ikke følger egne retningslinjer. Noen av bud-
sjettene som er gjennomgått, viste at utgifter som
skulle vært dekket av administrasjonsgodtgjørelsen,
er tatt med som egne budsjettposter fra organisasjo-
nenes side, uten at dette har resultert i redusert admi-
nistrasjonsgodtgjørelse, og uten at særskilt begrun-
nelse er gitt.

I NORADs retningslinjer blir det angitt hva NO-
RAD anser som akseptabelt nivå på kostnader til
hjemmeadministrasjon, men ikke til administrasjon
ved landkontorene. Videre har NORAD søkt å av-
klare og definere hva som kan betraktes som en ad-
ministrasjonskostnad og hva som er en prosjektkost-
nad. Undersøkelsen viste at organisasjonene tolker
NORADs retningslinjer forskjellig.
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Evaluering av tilskuddsordningene og resultater av
støttede tiltak

Undersøkelsen viste at Utenriksdepartementet ikke
har initiert evalueringer for å få informasjon om
hvorvidt fastsatte målsettinger for tilskuddsordnin-
gene er oppnådd. I henhold til Statens økonomireg-
lement §3.3 skal det iverksettes evalueringer slik at
virkningene av tilskuddsordningene kan bli vurdert.

Departementet stiller ingen faste krav til organi-
sasjonene når det gjelder evaluering av prosjekter/
programmer utover at evalueringer skal finne sted
etter avtale med departementet.

Departementet har foretatt en evaluering av
Norsk Folkehjelps mineryddingsprogram i Bosnia.
Resultatet av evalueringen medførte tettere oppføl-
ging av programmet fra departementets side. Det fo-
relå ikke dokumentasjon om departementet har initi-
ert evalueringer av de øvrige nødhjelps- og rehabili-
teringsprogrammer i Bosnia og Etiopia.

Ifølge NORADs retningslinjer forventes organi-
sasjonene å ta initiativ til regelmessig evaluering av
sitt bistandsarbeid. Det forventes også at resultater
og forslag til oppfølging formidles til NORAD. Det
stilles for øvrig ingen spesifikke krav til evaluering i
samarbeidsavtalene med organisasjonene.

Undersøkelsen viste at organisasjonenes planer
for evaluering meddeles NORAD i de årlige søkna-
der. Det er imidlertid ikke avtalt noen systematisk
rapportering fra evalueringene. Resultater av evalu-
eringene synes også i liten grad å fremkomme av
rapportene til NORAD. Dette gjør det vanskelig å se
hvordan resultatene tas hensyn til i videre gjennom-
føring og planlegging av nye tiltak. NORAD arbei-
der med å utvikle bedre rutiner for oppfølging av
planlagte og gjennomførte evalueringer, bl.a. ved at
organisasjonene oversender årlige oversikter over
hvilke evalueringer som er gjennomført.

Utenriksdepartementets kommentarer

Utenriksdepartementet har i brev av 15. februar
2000 avgitt uttalelse til rapporten. NORADs kom-
mentarer til rapporten i brev av 9. desember 1999
fremkommer som vedlegg til departementets brev.

Departementet uttalte at det arbeides med å for-
bedre de svakheter Riksrevisjonen påpeker, bl.a. er
det satt i gang en systematisk gjennomgang av pro-
sjekter/sluttrapporter. Videre arbeides det med en re-
visjon av retningslinjene for tilskudd som kanalise-
res via frivillige organisasjoner.

NORADs forslag til nye retningslinjer for støtte
til frivillige organisasjoner er til behandling i depar-
tementet. Retningslinjene vil bli gjennomgått av de-
partementet med det formål å få til bedre koordine-
ring mellom NORADs og Utenriksdepartementets
tilskuddsordninger. Forslag til eventuelle endringer
vil bli presentert i St.prp. nr. 1 for 2001, jf. omtale på
side 79 i St.prp. nr. 1 (1999–2000) Departementet vil
orientere Riksrevisjonen når nye retningslinjer fore-
ligger.

NORAD har i sine kommentarer til rapporten
pekt på at flere av de problemstillingene som Riks-
revisjonen reiser i rapporten allerede er tatt opp i for-
slaget til nye retningslinjer for samarbeidet med fri-
villige organisasjoner. Retningslinjene er utarbeidet
med tanke på forenkling av forvaltningen, samtidig
som det er et behov for å beholde og forsterke kvali-
tetssikringen. For øvrig har NORAD sagt seg enig i
det alt vesentlige av Riksrevisjonens bemerkninger
og vil ta disse med seg i det videre samarbeid med
organisasjonene.

Når det gjelder den inngåtte programavtale med
Kirkens Nødhjelp, oppgir NORAD at det er startet
en dialog om erfaringene med programavtalen og
NORADs behov for informasjon og kontroll. Disku-
sjonen med Kirkens Nødhjelp vil fortsette i 2000
med hensikt å inngå ny avtale i 2001. NORAD vil
bringe Riksrevisjonens kommentarer inn i denne
dialogen. NORAD understreker i denne forbindelse
viktigheten av at avtalen gir grunnlag for en rappor-
tering som er resultatorientert og gir oversikt over
effektene av tilskuddet uten at NORAD må involve-
res på aktivitetsnivå.

Vedrørende manglende krav til evalueringer og
synliggjøring av resultater fra disse i det videre ar-
beid, oppgir NORAD at det planlegges å ta dette inn
som et punkt i mal for årsrapporteringen fra organi-
sasjonene. I 1999 fikk NORAD gjennomført en un-
dersøkelse av evalueringer som var mottatt i 1998
for å vurdere kvaliteten på rapportene. NORAD vil
vurdere hvilke konsekvenser denne undersøkelsen
bør få for hvilke krav som skal stilles til de evalue-
ringer som organisasjonene gjennomfører.

4 Bistandsmidler kanalisert via FNs særorgani-
sasjon for ernæring og landbruk, FAO

Riksrevisjonen foretok i 1995–96 en undersøkelse
av øremerkede norske midler via UNICEF, jf. Doku-
ment nr. 3:12 (1996–97). Kontroll- og konstitusjons-
komiteen uttalte i den forbindelse at «Komiteen me-
ner at slike undersøkelser bør skje med en viss regel-
messighet», jf. Innst. S. nr. 120 (1997–98).

Som et ledd i den ordinære revisjonen av til-
skudd forvaltet av Utenriksdepartementet foretok
Riksrevisjonen høsten 1999 og våren 2000 en tilsva-
rende undersøkelse av forvaltningen av øremerket
norsk bistand via FNs særorganisasjon for ernæring
og landbruk, FAO. Det ble herunder foretatt et besøk
hos FAO i Roma for å bli kjent med de rutiner som
er etablert der, og som Norge i stor grad baserer sitt
samarbeide på.

Norge inngikk i 1970 en rammeavtale med FAO
om multi-bi-samarbeide, jf. St.prp. nr. 4 (1970–71).
Denne innebærer bl.a. at norske bidrag behandles
som et forvaltningsfond (Trust Fund). En tilleggsav-
tale ble inngått 10. juni 1991. De årlige beløp som
kanaliseres gjennom FAO er ca 35 mill. kroner, be-
vilget over forskjellige kapitler under Utenriksde-
partementets budsjett.
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Undersøkelsen har vist at tilsagn om støtte til til-
tak i FAOs regi er gitt i samsvar med de forutsetnin-
ger som er gitt i budsjettproposisjonen.

I St.meld. nr. 19 (1995–96) «En verden i en-
dring», uttales at regjeringen i samarbeidet med de
multilaterale organisasjoner bevisst vil benytte kom-
binasjonen av deltakelse i styrende organer, opprett-
holdelse av generelle bidrag og en målbevisst anven-
delse av øremerkede midler for å styre politikkutfor-
mingen i ønsket retning. Norges deltakelse i de sty-
rende organer i FAO synes etter det som er opplyst å
være liten. Riksrevisjonen anbefalte departementet å
vurdere om mer omfattende deltakelse i de styrende
organer, for eksempel i programkomiteen, kan øke
måloppnåelsen om å påvirke organisasjonens poli-
tikk.

Grunnlaget for oppfølging av enkelttiltak er rap-
porter mottatt fra FAO. På grunnlag av FAOs stan-
dardrutiner utarbeides fremdriftsrapporter og regn-
skapsrapporter for forskjellige perioder. Det antas at
dette vanskeliggjør oppfølging av tiltakene mot pla-
ner og budsjett. Departementets gjennomgåelse og
vurdering av mottatt rapportering er i liten grad do-
kumentert.

Kommunikasjon om tiltakene foregår i hovedsak
i form av årlige samrådsmøter. Forut for disse utar-
beides en instruks for den norske delegasjonen. Etter
møtene skal FAO utarbeide referat som skal omfor-
enes. Referat for de to siste møter har kommet så
sent at de har begrenset verdi som dokumentasjon av
forvaltningen. Riksrevisjonen anbefalte at formen på
instruksen for samrådsmøtet, og formen på referatet
fra møtet ble vurdert endret.

Departementet har adgang til å delta i de tre-
parts evalueringer som rutinemessig gjennomføres
av FAO. Denne adgang synes i liten grad å være be-
nyttet.

Den undersøkte regnskapsdokumentasjon viste
at regnskapet gir et riktig bilde av utbetalinger og
disposisjoner. Regnskapsdokumentasjon departe-
mentet har mottatt fra FAO viser at det står midler
for ca. et halvt års forbruk i trust fund i FAO ved de
siste årsskifter. Dette er i samsvar med rammeavta-
len. Riksrevisjonen anbefalte departementet å vurde-
re om halvårsvise overføringer til FAO fortsatt anses
som fornuftig, og om dette er i tråd med intensjonen
med innføring av konsernkontosystemet i staten.
Eventuelt bør en endring i rammeavtalen vurderes.

Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen var at de
rutiner som praktiseres for forvaltningen av samar-
beidet mellom Utenriksdepartementet og FAO er til-
fredsstillende. På bakgrunn av Utenriksdepartemen-
tets generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning
har budsjettansvarlig avdeling utarbeidet spesielle
rutinebeskrivelser/retningslinjer for tilskudd til FNs
særorganisasjoner. Disse er til dels upresise eller
ufullstendige og ikke i samsvar med det som prakti-
seres. Sammen med hyppige skifter i saksbehandler-
stillinger i departementet gir dette stor sårbarhet og

høy risiko for feil. Det manglet også retningslinjer
for formell avslutning av tiltak Norge har støttet.

Riksrevisjonen anbefalte departementet å foreta
en gjennomgang av de spesielle retningslinjene for
multilateral bistand med tanke på å gjøre disse mind-
re tilknyttet et bestemt år, samt mer i samsvar med
den forvaltningspraksis som reelt foregår i departe-
mentet. Retningslinjene vil da kunne være mer egnet
for opplæring av nye medarbeidere. Det bør i den
sammenheng vurderes om retningslinjene bør få mer
karakter av en instruks som kvalitetssikres av Admi-
nistrativ avdeling, slik Hovedinstruks for økonomi-
forvaltningen i Utenriksdepartementet, pkt. 2.6, sy-
nes å legge opp til. Videre ble det anbefalt at det vur-
deres om retningslinjene bør omtale hvilket innhold
eller format et beslutningsdokument skal ha.

Det synes ikke å være foretatt noen evaluering i
den senere tid av effekten av multi-bi bistand gene-
relt, og av virkningen på organisasjonene spesielt.
Riksrevisjonen anbefalte at departementet foretar en
evaluering av effekt og måloppnåelse av bruken av
multi-bi bistand.

Rapport fra undersøkelsen ble oversendt Uten-
riksdepartementet for kommentarer i brev av 31. mai
2000.

Departementet svarte i brev av 29. juni 2000 at
Riksrevisjonens kommentarer vil bli tatt hensyn til i
det videre arbeidet med utforming av retningslinjer
for de enkelte tilskuddsordninger. Departementet ut-
talte videre at multi-bi bistand benyttes til å påvirke
de multilaterale organisasjonenes politikkutforming
i retning av norske målsettinger.

Når det gjelder øket deltakelse i de styrende or-
ganer uttaler departementet at det i prinsippet er eni-
ge med Riksrevisjonen, men at slik deltakelse be-
grenses av FAOs regelverk. Departementet vil like-
vel ta initiativ til på nordisk basis å diskutere mulig-
heten for å søke nordisk representasjon i komiteene.

Departementet sier seg videre enig i anbefalinge-
ne vedrørende instruks for samrådsmøtene og form
på referatene fra disse. Enkelte forhold er allerede
endret i 2000. Dette gjelder innhold i instruks og in-
tern rapportering om møtet.

Departementet er i prinsippet enig i anbefalingen
om at det blir foretatt en evaluering av området mul-
ti-bi bistand, men opplyser at dette er en omfattende
aktivitet som må vurderes innpasset i etatens evalu-
eringsplaner.

5 Forvaltning av bilateral bistand til Vietnam

Riksrevisjonen har tidligere rapportert til Stortinget
om foretatte undersøkelser vedrørende forvaltningen
av norsk bilateral bistand, senest i Dokument nr. 1
(1999–2000), jf. Innst. S. nr. 107 (1999–2000).

Hovedkonklusjonen ved siste rapportering var at
de etablerte rutiner og internkontroll bidrar til å sikre
tilfredsstillende forvaltning av bilateral bistand. Un-
dersøkelsene viste også at rutinene i stor grad ble
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fulgt, slik at det med rimelig grad av sikkerhet kunne
sies at regnskapet på dette området ga et riktig bilde
av virksomheten.

I forbindelse med revisjon av NORAD ble det
høsten 1999 foretatt en undersøkelse av forvaltnin-
gen av norsk bilateral bistand til Vietnam. Undersø-
kelsen omfattet spørsmål vedrørende målsettinger
og oppfølgingskriterier og den tilskuddsforvaltnin-
gen og de tiltakene som den norske ambassaden i
Hanoi er ansvarlig for.

Målsettingen med undersøkelsen var å kontrolle-
re om NORAD og ambassaden i Hanoi har utøvet
sin tilsynsplikt ovenfor tilskuddsmottakerne ved å
vurdere om tilskudd er brukt etter forutsetningene og
om det er etablert hensiktsmessige retningslinjer
vedrørende målformulering, tilsagn, betingelser og
krav til tilskuddsmottaker. Videre var målet å kon-
trollere om det er etablert betryggende rutiner for til-
deling, utbetaling og oppfølging av tilskudd, samt å
se etter om regnskapsføringen er korrekt.

Riksrevisjonens undersøkelse har vist at forvalt-
ningen av norsk bilateral bistand til Vietnam i ho-
vedsak foregår på en tilfredsstillende måte.

Undersøkelsen har likevel avdekket visse svak-
heter:

– Det var ikke utarbeidet oppfølgingskriterier som
er direkte knyttet til målsettingen for Regionbe-
vilgningen for Asia.

– Ambassadens resultatrapport for 1999 inneholdt
ikke vurderinger av bistandens virkninger og ef-
fekter.

– Det var ikke innhentet dokumentasjon som viser
at de institusjoner som undertegner avtalene er
bemyndiget til å representere Vietnam.

– De kontrollhandlinger saksbehandlerene ved am-
bassaden gjennomfører i forbindelse med be-
handling av rapporter fra mottakerne var ikke
fullt ut dokumentert.

En foreløpig rapport fra undersøkelsen ble over-
sendt NORAD for verifisering den 25. januar 2000.
NORAD opplyste i brev av 24. februar 2000 at en i
nær framtid vil gå i gang med en evaluering av Virk-
somhetsplan-prosessen for år 2000 og spesielt ta opp
forhold omkring hvilket ambisjonsnivå en skal legge
seg på når det gjelder resultatrapportering. NORAD
opplyste videre at ambassaden i Hanoi for framtiden
vil etterspørre dokumentasjon for bemyndigelse til
undertegning av avtaler, og at ambassaden vil endre
rutinene for dokumentasjon av kontrollhandlinger.

Den endelige rapporten fra undersøkelsen ble
oversendt Utenriksdepartementet og NORAD 14.
mars 2000. I uttalelse gitt i brev av 10. april 2000
opplyste departementet at enkelte rutiner ved ambas-
saden i Hanoi som følge av Riksrevisjonens gjen-
nomgang er under omlegging, og at departementet
har notert seg elementene som er omtalt i rapportens
konklusjoner.

6 Bonusordninger i forbindelse med frivillige
organisasjoners forvaltning av offentlige til-
skuddsmidler

I arbeidet med å nå norske bistandspolitiske målset-
tinger samarbeider Utenriksdepartementet og NO-
RAD i stor utstrekning med norske frivillige organi-
sasjoner. Hvert år kanaliseres i underkant av 2 milli-
arder kroner via disse organisasjonene til bistand-
sprosjekter. En vesentlig del av tilskuddsmidlene
forvaltes av de fem største organisasjonene, Kirkens
Nødhjelp, Norges Røde Kors, Redd Barna, Norsk
Folkehjelp og Det norske Flyktningeråd.

Samarbeidet med organisasjonene, både når det
gjelder prosjekttilskudd og informasjonsstøtte, regu-
leres gjennom inngåtte avtaler og retningslinjer for
bruken av midlene. Det stilles bl.a. krav om at regn-
skapet skal avspeile de faktiske utgifter til prosjekte-
ne og disponeres som forutsatt i avtale/tilsagnsbrev.
Videre kreves revisors bekreftelse på om regnskapet
er i samsvar med godkjent budsjett og øvrige betin-
gelser for støtten.

I 1999 framkom visse uklarheter rundt Det nor-
ske Flyktningeråds forvaltning av offentlige til-
skuddsmidler. Det norske Flyktningeråd hadde inn-
gått leverandøravtaler som ga en bonus/rabatt. Den-
ne bonusen ble tilbakebetalt og bokført på en slik
måte at midlene kunne brukes til andre eller liknen-
de formål. Dette var i strid med forutsetningene for
tilståelsen av tilskuddet.

I brev av 23. april 1999 til Utenriksdepartemen-
tet og NORAD ba Riksrevisjonen om nærmere rede-
gjørelse samt om å få opplyst hvordan de videre ville
forholde seg til de framkomne opplysninger.

I brev av 20. mai 1999 fra NORAD oppgis at det
i møte med Flyktningerådet 23. april 1999 ble be-
kreftet at bonusmidlene var godskrevet informa-
sjonsbudsjettet og gikk inn i nye informasjonstiltak.
Det er i NORADs interesse at tilskuddsmidlene til
informasjonsarbeid utnyttes på en best mulig måte.
Bonusavtaler som denne er så langt NORAD kan se
ikke problematiske så lenge rabattene tilbakeføres til
ytterligere informasjonssatsing for organisasjonen.
Videre framkommer i brevet at det var blitt under-
streket overfor Flyktningerådet at ordningen burde
vært gjort kjent for NORAD, og at man for framti-
den ønsket å bli holdt løpende orientert om slike for-
hold. Det er ikke anmodet om tilbakebetaling av
midlene. De øvrige store organisasjonene har mottatt
den samme informasjonen.

Utenriksdepartementet svarer i brev av 7. juni
1999 til Riksrevisjonen at departementet har tatt sa-
ken opp med Flyktningerådet og bedt om redegjørel-
se for omfang av rabatt- og bonusordninger opptjent
på alle typer aktiviteter finansiert av departementet.
Videre opplyses det at departementet har bedt Flykt-
ningerådet redegjøre for bruken av bonusmidler
samt føre tilbake til departementet eventuelle midler
som ikke har blitt kanalisert til de prosjektene det
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opprinnelig ble bevilget midler til. Departementet
har rettet samme henvendelse til de øvrige organisa-
sjonene.

Dokumentasjon oversendt fra departementet pr.
28. januar 2000 til Riksrevisjonen viste at fire av or-
ganisasjonene for perioden 1996–98 til sammen
oppga å ha opptjent rabatter/bonuser på ca. kr
570000 på prosjekttilskudd fra departementet. En
av organisasjonene hadde fortsatt ikke framskaffet
oversikt over sine bonusordninger. Det framkom at
departement ikke fant å ha fått tilfredsstillende rede-
gjørelse for bruken av midlene, og organisasjonene
ble bedt om å tilbakeføre bonusmidler generert av

tildelte midler fra departementet. Flyktningerådets
anmodning om ettergivelse av krav om tilbakeføring
av bonusmidler med begrunnelse i at disse er benyt-
tet til informasjonstiltak, ble avslått. Avslaget ble
gitt med bakgrunn i at det ikke ble søkt forhåndsgod-
kjennelse for bruken av midlene.

I brev av 1. mars 2000 ba Riksrevisjonen depar-
tementet redegjøre for status i saken. Av departe-
mentets svar 3. april 2000 framgår at det er tilbake-
ført bonusmidler fra to av organisasjonene, herunder
Flyktningerådet. I forhold til de tre andre organisa-
sjonene er saken fortsatt ikke avsluttet.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. oktober 2000

Bjarne Mørk-Eidem Eivind Eckbo

Tore Haugen Helga Haugen

Per A. Engeseth


