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2 Antegnelser til statsregnskapet og
saker til orientering





Til Stortinget

Riksrevisjonen legger med dette fram for Stortinget antegnelsene til statsregnskapet og regnskap for admini-
strasjonen av Svalbard sammen med ekstrakt av regnskapene for 2003, jf. Grunnloven §75 k.

Det er tatt opp i alt 29 saker: 16 antegnelser og 13 saker til orientering. Det er ikke tatt opp saker under
Fiskeridepartementet, Helsedepartementet, Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet.

Riksrevisjonen har ikke godkjent Forsvarets regnskap for 2003 på grunn av mangelfull intern kontroll,
mangelfulle avstemminger, mangel på revisjonsspor og brudd på gjeldende regelverk. Flere av de samme for-
holdene ble også tatt opp i antegnelsene til statsregnskapene for 2000, 2001 og 2002. Riksrevisjonen ser al-
vorlig på at Forsvarsdepartementet ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp kritikken fra tidligere år.

Det orienteres om at Universitetet i Oslo og Styret for det industrielle rettsvern har gjennomført en rekke
tiltak for å rette opp de feil og mangler som gjorde at regnskapene for 2002 ikke kunne godkjennes. Riks-
revisjonen har godkjent regnskapene for 2003. Det orienteres også om at høgskolene i Vestfold, Telemark og
Hedmark som ikke fikk godkjent regnskapene for 2002 på grunn av brudd på kontantprinsippet, har fått god-
kjent regnskapene for 2003.

For regnskapsåret 2003 har Riksrevisjonens regnskapsrevisjon omfattet 283 regnskaper. Etter avtale revi-
derer Riksrevisjonen også bruk av fylkesvegmidler som regnskapsføres av Statens vegvesen. Det er sendt
oppsummeringsnotater til 18 fylkesrevisjoner om resultatet av kontrollene. Til departementene og alle virk-
somhetsregnskaper som inngår i statsregnskapet, er det avgitt revisjonsbrev. Av disse er 122 revisjonsbrev
uten merknader, 85 med enkelte merknader, 43 med betydelige merknader og ett med så vesentlige merknader
at regnskapet ikke kunne godkjennes. Det er avgitt ordinær revisjonsberetning til 10 nordiske virksomheter og
19 stiftelser, samt til Norsk Tipping AS, Statens Bankinvesteringsfond, FN-sambandet og Fredskorpset.

Noen virksomheter ferdigstiller regnskapet så sent at det skaper problemer for gjennomføringen av revi-
sjonen. Endringer i virksomhetsregnskapene etter innrapportering til statsregnskapet kan også medføre at
statsregnskapet viser ukorrekte tall.

Det er fortsatt betydelige feil og mangler knyttet til anskaffelser. Det er særlig uheldig at store aktører i
markedet som Forsvaret, Forsvarsbygg og Aetat ikke har tilfredsstillende rutiner for å sikre etterlevelse av
regelverket.

Utdannings- og forskningsdepartementet har utviklet en ny regnskapsstandard for universiteter og høg-
skoler som tilrettelegger for mer effektiv styring og kontroll. Det gjenstår imidlertid utfordringer knyttet til
skillet mellom statsoppdraget og den markedsfinansierte virksomheten, anskaffelser, opptjening av egenkapi-
tal og innrapportering av data som brukes til bevilgningsformål.

Trygdeetaten gjennomfører en betydelig omorganisering av sitt regnskapsarbeid. Revisjonen har vist at
virksomhetens ledelse bør fokusere mer på å klargjøre ansvars- og arbeidsfordeling mellom de ulike ledd i
etaten.

Norsk Tipping AS har gjennom sitt engasjement i to datterselskaper måttet gå inn med en kapitaltilførsel
på over 40 millioner kroner over en fireårsperiode. Revisjonen har vist at departementets kommunikasjon med
Norsk Tipping AS om styring og kontroll ofte skjer direkte med Norsk Tippings administrasjon, uten at styret
er trukket inn.

Det er foretatt revisjon av flere tilskuddsordninger. Riksrevisjonen har funnet svakheter når det gjelder
klargjøring av mål, koordinering av rapporteringskrav og kvalitetssikring av innrapporterte data.

Ved revisjonen av regnskapene for 2003 er det også gjennomført en kontroll av Arbeids- og administra-
sjonsdepartementets og Finansdepartementets styring med underliggende virksomheter. Kontrollen viste at
det er lagt ned mye arbeid i styringsdokumenter til virksomhetene. Det ble imidlertid påvist svakheter, spesielt
med hensyn til formulering av mål og resultatkrav, angivelse av resultatindikatorer og rapportering av opp-
nådde resultater. Riksrevisjonen har merket seg at departementene arbeider kontinuerlig med å forbedre fag-
proposisjoner og tildelingsbrev, og for å bedre styringsdialogen med virksomhetene. Spesielt overfor fylkes-
mennene som forholder seg til mange departementer, er det behov for koordinering, overordnet samordning
og helhetlig framstilling av styringssignalene.

Det er gjennomført kontroller knyttet til flere virksomheters risiko- og sårbarhetsanalyser og katastrofe-
og beredskapsplaner under Finansdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Riksrevisjo-
nen har blant annet gitt uttrykk for at den er tilfreds med at virksomhetene har iverksatt flere tiltak for å sikre
tilfredsstillende sikkerhetsnivå i virksomhetene.



Riksrevisjonen legger stor vekt på å ha en god dialog med departementene og reviderte virksomheter. For-
uten en formell kommunikasjon, innebærer dette også god kontakt og veiledning i tilknytning til revisjonens
utførelse. Riksrevisjonen ser det som særlig viktig at resultatene fra revisjonen kommuniseres på en god måte
til både departementenes og virksomhetenes øverste ledelse. Det legges også vekt på å ha en dialog om de
risikovurderinger Riksrevisjonen legger til grunn for sitt arbeid.

Ny lov og instruks for Riksrevisjonen trådte i kraft 1. juli 2004 og innebærer endringer i rapporteringen til
Stortinget. Riksrevisjonens desisjonsmyndighet er avviklet, og de gamle desisjonsformene «Passerer», «Kan
passere» og «Til observasjon» i rapporteringen til Stortinget i Dokument nr. 1 blir ikke videreført. Det skal
rapporteres mer helhetlig om departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet, og den årlige rap-
porteringen i Dokument nr. 1 vil omfatte både resultatet av regnskapsrevisjonen og selskapskontrollen, samt
omtale departementenes oppfølging av tidligere rapporterte forhold, jf. Instruks om Riksrevisjonens virksom-
het §15. Ny rapportering iverksettes for regnskapsåret 2004.

Rapporteringen i Dokument nr. 1 for regnskapsåret 2003 følger i hovedsak tidligere opplegg, men anteg-
nelsene inneholder ikke forslag til vedtak (desisjon). Riksrevisjonen legger til grunn at Stortinget heretter vil
fatte vedtak om at Riksrevisjonens rapportering i Dokument nr. 1 vedlegges protokollen, slik det gjøres ved
behandlingen av statsregnskapet og forvaltningsrevisjonsrapportene. Riksrevisjonens vurdering og kritikk av
forholdene som omtales, samt oppfølging vil gå fram av Riksrevisjonens uttalelse. Saker som trenger videre
oppfølging, eventuelt oppfølging av synspunkter/vedtak som følger av Stortingets behandling, vil bli omtalt i
neste års rapportering i Dokument nr. 1.

Riksrevisjonen, 4. november 2004

For riksrevisorkollegiet

Bjarne Mørk-Eidem
riksrevisor
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Ekstrakt av Norges statsregnskap
og regnskap for administrasjonen av Svalbard

for budsjetterminen 2003
(Utarbeidet av Riksrevisjonen, jf. Grunnloven § 75 k)



2 2004–2005

Stats-
Bevilgnings-

Utgifter
Mill. kroner

Det Kongelige Hus og Slottsforvaltningen .................................................................................... 118
Regjering ......................................................................................................................................... 192
Stortinget og underliggende institusjoner ...................................................................................... 1 057
Høyesterett ...................................................................................................................................... 54
Utenriksdepartementet .................................................................................................................... 17301
Utdannings- og forskningsdepartementet ....................................................................................... 33090
Kultur- og kirkedepartementet ....................................................................................................... 5 560
Justisdepartementet ......................................................................................................................... 13886
Kommunal- og regionaldepartementet ........................................................................................... 66433
Sosialdepartementet ........................................................................................................................ 4 091
Helsedepartementet ......................................................................................................................... 63375
Barne- og familiedepartementet ..................................................................................................... 26319
Nærings- og handelsdepartementet ................................................................................................ 12211
Fiskeridepartementet ....................................................................................................................... 2 738
Landbruksdepartementet ................................................................................................................. 14068
Samferdselsdepartementet .............................................................................................................. 30741
Miljøverndepartementet .................................................................................................................. 2 608
Arbeids- og administrasjonsdepartementet .................................................................................... 12030
Finansdepartementet ....................................................................................................................... 31420
Forsvarsdepartementet .................................................................................................................... 30545
Olje- og energidepartementet ......................................................................................................... 1 577
Ymse utgifter .................................................................................................................................. 17
Statsbankene ................................................................................................................................... 62811
Statlig petroleumsvirksomhet ......................................................................................................... 17564
Statens forretningsdrift ................................................................................................................... 254
Folketrygden ................................................................................................................................... 224527
Statens petroleumsfond ................................................................................................................... 173663

Sum utgifter .................................................................................................................................... 848248
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regnskapet
regnskapet

Inntekter
Mill. kroner Mill. kroner

Skatter og avgifter:
Skatt på formue og inntekt ...................................................................... 120372
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift ......................................................... 144019
Tollinntekter ............................................................................................. 1 614
Merverdiavgift ......................................................................................... 128913
Avgifter på alkohol .................................................................................. 8 510
Avgifter på tobakk ................................................................................... 6 760
Avgifter på motorvogner ......................................................................... 33569
Andre avgifter .......................................................................................... 17513 461270

Inntekter av statens forretningsdrift:
Renter av statens forretningsdrift ............................................................ 33
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av
statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. .................. 1 786 1 819

Renteinntekter og utbytte (eksklusive statens forretningsdrift og Statoil):
Renter fra statsbankene ............................................................................ 12197
Renter av kontantbeholdning og andre krav ........................................... 3 647
Utbytte eksklusive Statoil ........................................................................ 6 130 21974

Andre inntekter:
Inntekter under departementene .............................................................. 23905
Overføring fra Norges Bank ....................................................................
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond ............................ 23905

Petroleumsinntekter:
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet .............................................. 84713
Skatt og avgift på utvinning av petroleum .............................................. 101380
Aksjeutbytte fra Statoil ............................................................................ 5 133 191227

Tilbakebetalinger ......................................................................................... 68874

Statens petroleumsfond ................................................................................ 62844

Sum inntekter ............................................................................................... 831913

Andre kapitalmidler:
Statslånemidler ......................................................................................... 65602
Av kontantbeholdning ............................................................................. – 49266 16336

Totalsum ...................................................................................................... 848248
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Statens balansekonto

Eiendeler 1 000 kr

Kontantbeholdning ................................................................................................................... 108587040
Spesielle fond og forsikringer ................................................................................................. 884506491
Verdipapirer ............................................................................................................................. 84768657
Utlån og utestående fordringer ................................................................................................ 217049854
Ordinære fond .......................................................................................................................... 40652628
Forskudd .................................................................................................................................. 808416
Kapital i statsbankene .............................................................................................................. 2 149234
Fast kapital i statsbedriftene .................................................................................................... 135576286
Statskassens mellomværende med regnskapsførere ................................................................ – 4901642
Statskassens mellomværende med statsbedriftene .................................................................. – 470612
Statskassens mellomværende med oppebørselsbetjenter ........................................................ – 394757
Valutabytte ...............................................................................................................................
Statsobligasjonslån ................................................................................................................... 1 617863
Valutakursregulering, statens utenlandsgjeld ..........................................................................

Sum eiendeler ..........................................................................................................................1 469949460

Avslutningskonto for

Debet 1000 kr

Balanse 31. desember 2003 ..................................................................................................... 1 056033539

Sum ..........................................................................................................................................1 056033539
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per 31. desember 2003

Forpliktelser 1 000 kr

Statsgjelden .............................................................................................................................. 339840657
Kontolån fra fond under Finansdepartementets forvaltning ................................................... 44919632
Virksomheter med særskilte fullmakter .................................................................................. 5 767921
Deposita og avsetninger .......................................................................................................... 16389278
Overførte ubrukte bevilgninger ............................................................................................... 6 998432
Avslutningskonto .....................................................................................................................1 056033539

Sum forpliktelser .....................................................................................................................1 469949460

statsregnskapet per 31. desember 2003

Kredit 1000 kr

Balanse 31. desember 2002 ..................................................................................................... 812972783
Økning ..................................................................................................................................... 243060757

Sum ..........................................................................................................................................1 056033539
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Spesifikasjon av forskyvninger

Debet 1000 kr

Opptatte lån ............................................................................................................................. 65601524

Kontantbeholdning ................................................................................................................... – 49265929

Spesielle fond:
Nedgang ................................................................................................................................... 63994000

Verdipapirer:
Nedgang ................................................................................................................................... 3 593872

Utlån og utestående fordringer:
Nedgang ................................................................................................................................... 52770593

Ordinære fond:
Nedgang ................................................................................................................................... 3 083885

Forskudd:
Nedgang ................................................................................................................................... 152437

Kapital i statsbankene:
Nedgang ................................................................................................................................... 1 244364

Fast kapital i statsbedriftene:
Nedgang ................................................................................................................................... 12115679

Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere:
Nedgang ................................................................................................................................... 2 387

Statskassens mellomværende med oppebørselsbetjenter:
Nedgang ................................................................................................................................... 421

Valutakursregulering, statens utenlandsgjeld:
Nedgang ................................................................................................................................... 84569

Statsgjelden:
Økning ..................................................................................................................................... 6 000

Deposita og avsetninger:
Økning ..................................................................................................................................... 1 531066

Overført til avslutningskonto for statsregnskapet:
Økning ..................................................................................................................................... 243060757

Sum debet ................................................................................................................................. 397975625
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i balansen

Kredit 1000 kr

Spesielle fond:
Økning ..................................................................................................................................... 309742385

Verdipapirer:
Økning ..................................................................................................................................... 16464747

Utlån og utestående fordringer:
Økning ..................................................................................................................................... 54254984

Ordinære fond:
Økning ..................................................................................................................................... 10004488

Forskudd:
Økning ..................................................................................................................................... 53420

Kapital i statsbankene:
Økning ..................................................................................................................................... 22643

Fast kapital i statsbedriftene:
Økning ..................................................................................................................................... 2 427011

Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere:
Økning ..................................................................................................................................... 123416

Statsgjelden:
Nedgang ................................................................................................................................... 4 614163

Kontolån fra fond:
Nedgang ................................................................................................................................... 117637

Deposita og avsetninger:
Nedgang ................................................................................................................................... 79801

Overførbare ubrukte bevilgninger:
Nedgang ................................................................................................................................... 70929

Sum kredit ................................................................................................................................ 397975625
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Regnskapet for
Bevilgnings-

Utgifter Kr

Svalbard kirke .......................................................................................................................... 1 811260
Tilskudd til kulturelle formål m.m. ......................................................................................... 960000
Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre ..................................................................................... 51688000
Sysselmannen ........................................................................................................................... 19279575
Sysselmannens transporttjeneste ............................................................................................. 48378526
Tilfeldige utgifter ..................................................................................................................... 4 138174
Kulturminnetiltak ..................................................................................................................... 1 920520
Bergmesteren ........................................................................................................................... 1 511573
Refusjon til Norsk Polarinstitutt .............................................................................................. 2 450000
Fyr og radiofyr ......................................................................................................................... 3 285514
Statens bygninger i Longyearbyen .......................................................................................... 12996147
Likningsforvaltningen for Svalbard ........................................................................................ 1 877321

Sum utgifter ............................................................................................................................. 150296610
Økning i overførte bevilgninger .............................................................................................. 1 633209

151929819

Balansekonto

Eiendeler Kr

Depositokonto 845004 ............................................................................................................. 3 942000

3 942000

Note til balansekonto,

Debet Kr

Økning overført beløp ............................................................................................................. – 1633209
Depositokonto 845004 UB 2003 ............................................................................................. 3 942000

2 308791

Oslo i Riksrevisjonen,

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh Jan L. Stub
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administrasjonen av Svalbard 2003
regnskapet

Inntekter Kr

Sysselmannen ........................................................................................................................... 1 200817
Sysselmannens transporttjeneste ............................................................................................. 1 378714
Statens bygninger i Longyearbyen .......................................................................................... 3 907883
Skatter og avgifter ................................................................................................................... 75029864
Tilskudd fra statsbudsjettet ...................................................................................................... 70412541

Sum inntekter* ......................................................................................................................... 151929819

* Justisdepartementet har for regnskapsåret 2003 rettet opp for lite ført tilskudd
kr 1 618939 fra regnskapsåret 2002.

per 31. desember 2003

Forpliktelser Kr

Overført til 2004 ...................................................................................................................... 3 942000

3 942000

beholdningsendringer 2003

Kredit Kr

Depositokonto 845004 IB 2003 .............................................................................................. 689852
Manuelle bilag Justisdepartementet* ...................................................................................... 1 618939

2 308791

26. oktober 2004

Helga Haugen Wenche Lyngholm
Thor Kr. Svendsen

* Justisdepartementet har for regnskapsåret 2003 rettet opp for lite ført tilskudd
kr 1 618939 fra regnskapsåret 2002





Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Målstyring og resultatrapportering

Innledning

Riksrevisjonen har ved revisjonen av regnskapene
for 2003 gjennomført en kontroll av hvordan Arb-
beids- og administrasjonsdepartementet (AAD) sty-
rer underliggende virksomheter. Revisjonen var av-
grenset til å kontrollere at departementet har fulgt
bestemmelser om mål- og resultatstyring slik disse
går fram av regelverket som gjaldt for budsjettåret
2003. Kontrollen var videre avgrenset til forholdet
mellom departementet og de femten direkte under-
liggende virksomhetene Aetat, Arbeidstilsynet,
Datatilsynet, Konkurransetilsynet, Statens arbeids-
miljøinstitutt, Statens forvaltningstjeneste, Statens
Pensjonskasse, Statsbygg og fylkesmennene i Oslo
og Akershus, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark,
Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland. Innholdet i
blant annet budsjettproposisjon, tildelingsbrev, virk-
somhetsplan og årsrapport ble vurdert.

Utgangspunktet for revisjonen var bevilgnings-
reglementet §2 tredje ledd som fastsetter at det i
budsjettproposisjonen skal beskrives hvilke resulta-
ter som tilsiktes oppnådd, og §13 fjerde ledd som
fastsetter at det også skal gis informasjon til Stortin-
get om de resultatene som er oppnådd i siste bud-
sjettermin. I St.prp. nr. 52 (1984–85) Om reformer i
statens budsjettsystem og endringer i bevilgnings-
reglementet, hvor de nevnte endringene i §§2 og 13
ble foreslått, uttalte Finansdepartementet blant annet
at «skal endringene ha den ønskede effekt er det
nødvendig at departementene blir mer mål- og resul-
tatorienterte i styringen av underliggende institusjo-
ner». De praktiske konsekvensene av disse kravene
overfor forvaltningen ble fastsatt i økonomiregelver-
ket som trådte i kraft 10. januar 1997 og gjaldt ut
2003.

St.prp. nr. 1 (2002–2003) Arbeids- og
administrasjonsdepartementet

Budsjettproposisjonen inneholder formål og over-
ordnede mål for de kontrollerte virksomhetene, med
unntak av fylkesmennene. Departementet synes ikke

å ha presisert resultatmål knyttet til bevilgning for
alle underliggende virksomheter. Budsjettproposi-
sjonen inneholder i varierende grad opplysninger om
oppnådde resultater i underliggende virksomheter i
forhold til den gitte bevilgningen.

Tildelingsbrev

Departementet har utarbeidet tildelingsbrev til samt-
lige av de kontrollerte virksomhetene. I alt 12 av 15
tildelingsbrev innfrir ikke kravet om å konkretisere
resultatmål og angi resultatindikatorer. Det framgår
av gjeldende økonomiregelverk at tildelingsbrevene,
i tillegg til å være en fordeling av bevilgede midler
til underliggende virksomheter, også skal inneholde
presiseringer av overordnede mål, konkretisering av
målene i form av hensiktsmessige resultatkrav, angi-
velse av hvilke indikatorer som skal brukes for å
vurdere oppnådde resultater, og krav om hensikts-
messig rapportering av årlige resultater. Etter Riks-
revisjonens vurdering tilfredsstiller tildelingsbreve-
ne for tre av virksomhetene regelverkets krav.

Virksomhetsplaner

Kontrollen viste varierende praksis ved utarbeidel-
sen av virksomhetsplaner. Etter gjeldende økonomi-
regelverk skal virksomhetsplanene i hovedsak kon-
kretisere de resultatkravene som stilles i tildelings-
brevet. Videre skal virksomhetsplanene utdype
hvordan virksomheten vil møte stilte resultatkrav.
Gjennomgående mangel på konkrete resultatkrav og
angivelse av resultatindikatorer i departementets til-
delingsbrev fører til at underliggende virksomheter
vanskelig kan tilfredsstille regelverkets krav på dette
området.

Årsrapporter

Samtlige av de kontrollerte virksomhetene har utar-
beidet en årsrapport. Innholdsmessig er det imidler-
tid ingen av rapportene som innfrir alle kravene i re-
gelverket. Det redegjøres i begrenset grad for resul-
tatoppnåelse og til hvilke kostnader det har skjedd.
Etter gjeldende økonomiregelverk skal alle virksom-
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heter etter budsjettårets slutt avgi en årsrapport til
overordnet departement. Den skal utarbeides i over-
ensstemmelse med de kravene som er stilt i tilde-
lingsbrevet, og det skal belyses hva aktiviteten har
ført til av resultater og til hvilke kostnader. Gjen-
nomgående mangel på konkrete resultatkrav og an-
givelse av resultatindikatorer i departementets tilde-
lingsbrev fører til at underliggende virksomheter
vanskelig kan tilfredsstille regelverkets krav på dette
området.

Forholdene ble tatt opp med AAD i brev av 4. juni
2004. I brev av henholdsvis 28. juni 2004 og 5. juli
2004 til Riksrevisjonen uttaler departementet blant
annet at regjeringens arbeid med å modernisere of-
fentlig sektor har høy prioritet, og at målene for dette
arbeidet er knyttet til brukerorientering, effektivise-
ring og forenkling, samt økt handlefrihet til lokale
enheter. «Prosjekt for bedre statlig styring» er ifølge
departementet satt i gang for å bidra til forbedring av
styringsformene i offentlig virksomhet. Departe-
mentet ser nødvendigheten av å utvikle en rolle som
knyttes til ansvar for helhet og sammenheng i admi-
nistrative og styringsmessige forhold i staten.

Departementet viser til at det er satt i gang arbeid
med å konkretisere resultatmål og -indikatorer. Noen
virksomheter har etter departementets vurdering
oppgaver av en slik karakter at det er vanskelig å
måle ressursbruk mot et sett med indikatorer. For
andre virksomheter vil effekten av blant annet fore-
byggende arbeid først vises på lang sikt, og noen
virksomheter er derfor bedt om å rapportere på opp-
nådde resultater i et femårsperspektiv.

Departementet opplyser at det i løpet av de siste
fire årene har foretatt en gjennomgående endring av
teksten for fylkesmannsembetene i budsjettproposi-
sjon og i tildelingsbrev, blant annet for å gjøre den
mer målrettet og redusere detaljeringsgraden. Depar-
tementet merker seg imidlertid Riksrevisjonens et-
terlysning av en klarere angivelse av hovedmål for
embetene og vil følge dette opp i det videre arbeidet
med styringsdokumentene.

Departementet viser til dokumentet «Styring,
samhandling og organisering» fra 2003 som blant
annet inneholder en beskrivelse av departementets
samordningsansvar for fylkesmannsembetene. De-
partementet redegjør videre for de ulike rapporte-
ringskravene til embetene som i tillegg til krav om
årsrapport, omfatter krav om ulike tilbakemeldinger
til fagdepartementer og direktorater til forskjellige
tider. Etter AADs mening gir den totale rapporterin-
gen tilstrekkelig informasjon til at oppdragsgiveren
kan skaffe seg et godt nok bilde av embetenes virk-
somhet og måloppnåelse.

Departementet kommenterer ikke Riksrevisjo-
nens merknader til virksomhetsplaner og årsrappor-
ter fordi det vurderer disse som virksomhetsledernes
ansvar. Departementet har imidlertid merket seg

Riksrevisjonens kommentarer og vil ta disse opp
med virksomhetene gjennom styringsdialogen.

Riksrevisjonen bemerker:

Revisjonen viste at de fleste styringsdokumente-
ne foreligger, og at AAD har et rammeverk for sty-
ring av underliggende virksomheter. Bevilgnings-
reglementet og økonomiregelverkets krav er imid-
lertid ikke oppfylt i sin helhet. Det er svakheter in-
nen alle de kontrollerte områdene, men spesielt i for-
hold til formulering av resultatkrav, angivelse av re-
sultatindikatorer og rapportering av oppnådde resul-
tater. Etter Riksrevisjonens vurdering gir departe-
mentets rapportering begrenset informasjon om
virksomhetenes resultatoppnåelser.

Riksrevisjonen vil understreke viktigheten av at
de årlige styringsdokumentene utformes slik at inn-
holdet i fagproposisjon, tildelingsbrev, virksomhets-
plan/årsplan og årsrapport henger sammen på en hel-
hetlig måte og kan nyttes som underlag i styringsdia-
logen og til å underbygge den interne styringen.
Riksrevisjonen har merket seg at departementet ar-
beider for å gjøre budsjettproposisjonen mer målret-
tet og for å utvikle hensiktsmessige resultatkrav og
-indikatorer.

Riksrevisjonen konstaterer at fylkesmannsembe-
tene stilles overfor krav om rapportering fra flere de-
partementer og til ulike tider. I den sammenhengen
pekes det på behovet for koordinering og overordnet
samordning, og Riksrevisjonen har merket seg at de-
partementet vil legge vekt på en mer helhetlig fram-
stilling av styringssignaler til embetene.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
har svart:

«Arbeids- og administrasjonsdepartementet har
merket seg at Riksrevisjonen mener at det er behov
for å forbedre målstyring og resultatrapportering på
departementets område. Departementet vil, slik det
er redegjort for i brev av 28. juni 2004, følge opp
dette. Jeg vil samtidig bemerke at departementet har
de senere årene arbeidet systematisk for å etablere
en hensiktmessig styringsdialog med sine underlagte
virksomheter og har kommet langt i å utvikle gode
modeller for etatsstyring. I det videre arbeidet vil
departementet legge økt vekt på produktivitetsmålin-
ger og «skreddersydde» fullmakter tilpasset virk-
somhetenes egenart.

Det videre arbeidet vil skje i tråd med det revi-
derte økonomiregelverket som ble vedtatt ved kron-
prinsregentens resolusjon av 12. desember 2003.
Regelverket er endret bl.a. med sikte på lettere å
kunne tilpasse mål og resultatkrav til den enkelte
virksomhet, bl.a. slik at resultatrapporteringen kan
omfatte både innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter
og tjenester. Periodiske evalueringer vil bli et vikti-
gere instrument i arbeidet med å utvikle virksomhe-
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tene. Departementet mener det nye regelverket gir et
godt grunnlag for en bred tilnærming til arbeidet
med å utvikle målstyring og resultatrapportering i
staten.»

Riksrevisjonen uttaler:

Etter Riksrevisjonens vurdering er det mangler
og svakheter ved Arbeids- og administrasjonsdepar-
tementets beskrivelse av resultater som tilsiktes opp-
nådd, og opplysninger om oppnådde resultater, jf.
bevilgningsreglementets bestemmelser.

Riksrevisjonen ser det som viktig at de årlige
styringsdokumentene fra departementet utformes
slik at målsettinger og resultatkrav kommuniseres til
virksomhetene på en slik måte at de kan tas ned i
virksomhetenes planer og nyttes i styringsdialogen
med departementet. Riksrevisjonen vil også under-
streke betydningen av at rapporteringen tilbake til
Stortinget synliggjør de resultatene som er oppnådd.

Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktig at
departementet i forhold til fylkesmennene i økt grad
bidrar til samordning av prioriteringer, helhetlig
framstilling av styringssignaler og forbedret sty-
ringsdialog.

Riksrevisjonen har merket seg departementets
arbeid for å utvikle bedre tilpassede styringsvirke-
midler som skal bidra til en mer effektiv offentlig
sektor, og er enig med departementet i at det er vik-
tig at styringen av underliggende virksomheter til-
passes virksomhetenes egenart.

2 Anskaffelser i Aetat

Riksrevisjonen har revidert kjøp av kurs for arbeids-
markedsopplæring i åtte fylker, og et utvalg på 135
anskaffelser er kontrollert. Aetat har en desentrali-
sert struktur med 18 fylkesvise hovedkontorer og
146 lokale enheter spredt over hele landet, og kjøpe-
ne gjøres lokalt.

Revisjonen viste følgende forhold:
– Hjemmel for bruk av direkte anskaffelser er ikke

tilstrekkelig dokumentert.
– Anskaffelsesprotokoller har vesentlige svakheter

og mangler, blant annet framstår direkte kjøp og
bestilling på rammeavtaler som gjennomført ved
konkurranse med forhandlinger.

– Dokumentasjon av forhandlinger med aktuelle
leverandører er ikke tilfredsstillende, og kravet
til likebehandling kan ikke etterprøves.

– Det er svakheter ved rutinene for mottaksregi-
strering av tilbud.

– Det er svakheter ved journalføringen av utgåen-
de og inngående saker og e-post som dokumen-
terer anskaffelsesprosessene.

– Det er svakheter ved arkiveringen av dokumen-
ter.

Forholdene ble tatt opp i brev av 7. juni 2004 til
Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Aetat
Arbeidsdirektoratet. Departementet opplyser i brev
av 2. juli 2004 til Riksrevisjonen blant annet at Aetat
Arbeidsdirektoratet har satt i gang tiltak for å heve
kvaliteten på virksomhetens anskaffelser. Noen til-
tak vil være av teknisk art, andre tiltak knytter seg til
kompetanseheving, og det vurderes hvilke organisa-
toriske løsninger som best understøtter øvrige tiltak.

Videre opplyser departementet at Aetat Arbeids-
direktoratets egen oppfølging av fylkene viste at
kjøp av kurs for arbeidsmarkedsopplæringen ikke i
alle tilfeller fullt ut tilfredsstilte kravene i forskrift
om offentlige anskaffelser. På denne bakgrunn gjen-
nomførte Aetats internrevisjon en revisjon av inn-
kjøpsprosedyrer i fem fylker i 2003/2004. Departe-
mentet opplyser blant annet at denne revisjonen har
bekreftet avvik i forhold til regelverket på samme
områder som Riksrevisjonen har funnet. Det framgår
videre at Aetat Arbeidsdirektorat har satt ned en
gruppe som arbeider med å videreutvikle og forbed-
re virksomhetens saksbehandlersystem når det gjel-
der funksjonalitet knyttet til anskaffelsesprosessen.

Departementet understreker at feil, mangler og
uregelmessigheter i anskaffelsen av kurs innenfor
arbeidsmarkedsopplæringen er uheldig. Det vil der-
for følge opp saken overfor Aetat Arbeidsdirektora-
tet, og oppfølgingen vil særlig rettes inn mot at plan-
lagte og iverksatte tiltak implementeres og gir til-
tenkt effekt.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen bemerker at det er påvist flere
mangler og svakheter ved anskaffelsesprosessen og
dokumentasjonen ved kjøp av kurs for arbeidsmar-
kedsopplæring. Aetat har en betydelig anskaffelses-
virksomhet, og det må sikres at regelverket for of-
fentlige anskaffelser etterleves.

Riksrevisjonen konstaterer at det er satt i gang et
arbeid for å videreutvikle og forbedre blant annet
funksjonaliteten i virksomhetens saksbehandlersys-
tem knyttet til anskaffelser, og at det arbeides med
tiltak for kompetanseheving.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
har svart:

«Jeg viser til Riksrevisjonens brev av 26. august
2004 vedrørende antegnelser til anskaffelser i Aetat.
Departementet vil følge utviklingen nøye i forhold til
de tiltak som er igangsatt og vil være et viktig ledd i
styringsdialogen med Aetat.

Som følge av omleggingen av departements-
strukturen gjeldende ved virkning fra 18. juni 2004,
besvares pkt 2 Anskaffelser i Aetat av arbeids- og
sosialministeren og ikke av moderniseringsministe-
ren. Punktet er opprinnelig ført opp under antegnel-
sene underlagt Arbeids- og administrasjonsdeparte-
mentet.
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Jeg vil bemerke følgende:

Punkt 2 Anskaffelser i Aetat

Departementet viser til revisjon av anskaffelser i Ae-
tat knyttet til kjøp av kurs i arbeidsmarkedsopplæ-
ring i regnskapsåret 2003 hvor Riksrevisjonen har
avdekket mangler og svakheter ved anskaffelsespro-
sesser og dokumentasjon.

Departementet er svært opptatt av å sikre at re-
gelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Aetat
Arbeidsdirektoratet har derfor blitt bedt om å rede-
gjøre for planlagte og iverksatte tiltak (jf. vårt brev
til Riksrevisjonen av 2. juli 2004), samt presentere
en tidsplan for disse tiltakene. Departementet har
mottatt en detaljert tidsplan for oppfølging av fore-
slåtte tiltak. Aetat Arbedsdirektoratet skal i tillegg

rapportere om oppfølgingsarbeidet i direktoratets
årsrapport for 2004.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen ser alvorlig på de svakheter og
mangler som er avdekket, og har merket seg det ar-
beidet som er satt i gang for å bedre virksomhetens
rutiner, videreutvikle og forbedre saksbehandlersys-
temet og høyne kompetansen på anskaffelsesområ-
det. Riksrevisjonen har videre merket seg at departe-
mentet er opptatt av at regelverket for offentlige an-
skaffelser etterleves, og at dette vil være en viktig
del av styringsdialogen med Aetat. Riksrevisjonen
understreker betydningen av at Arbeids- og sosialde-
partementet følger opp at de planlagte tiltakene gjen-
nomføres og gir ønsket effekt.

Til orientering

3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi –
vurdering og håndtering av risiko i Aetat og
Statens forvaltningstjeneste

Riksrevisjonen har revidert utvalgte områder knyttet
til informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT). På Arbeids- og administrasjonsdepartemen-
tets (AADs) område er undersøkelsen gjennomført i
Aetat og Statens forvaltningstjeneste (Ft). Riksrevi-
sjonen tok opp enkelte forhold ved disse virksomhe-
tenes risiko- og sårbarhetsanalyser og katastrofe- og
beredskapsplaner i brev av 12. mai 2004 til AAD.

Departementet uttaler i brev av 16. juni 2004 til
Riksrevisjonen at det i den senere tid har viet bety-
delig oppmerksomhet til spørsmål om sikkerhet
knyttet til informasjons- og kommunikasjonstekno-
logi i Aetat. Departementet har i brev av 22. desem-
ber 2003 blant annet bedt Aetat gjøre rede for tiltak
for å håndtere situasjoner hvor elektroniske verktøy
ikke lenger er tilgjengelige. I brev av 27. februar
2004 fra Aetat til departementet redegjør Aetat for
arbeidet med drifts- og kontinuitetsplanleggingen
for å forbedre sikkerheten, og om forebyggende til-
tak. Ifølge departementets vurdering arbeider Aetat
grundig og målrettet med sikkerhetsspørsmålene in-
nenfor IKT-området. Departementet opplyser at det
vil be Aetat Arbeidsdirektoratet om å utarbeide et
overordnet rammeverk for håndtering av risiko knyt-
tet til IKT-systemer.

Når det gjelder Statens forvaltningstjeneste (Ft),
viser departementet til rammeverket for risikosty-
ring som implementeres gjennom et beredskapspro-
sjekt i virksomheten. Det skal gjennomføres to risi-
ko- og sårbarhetsanalyser på systemnivå innen ut-
gangen av oktober 2004. Departementet viser videre

til at Ft har en overordnet katastrofe- og beredskaps-
plan som er laget etter føringer fra departementet, og
at det er utarbeidet en sikkerhets- og beredskapsplan
for de viktigste tjenestene. Et enhetlig system som
dekker alle Fts virksomhetskritiske tjenester, er un-
der etablering og skal ferdigstilles innen utgangen av
november 2004. Departementet viser til at Ft jevnlig
foretar tester av back-up. Behov for testing av back-
up for alle virksomhetskritiske tjenester og etable-
ring av rutiner vil bli vurdert innen utgangen av
2004.

Riksrevisjonen er tilfreds med at virksomhetene
har iverksatt flere tiltak for å oppnå forbedringer, og
det legges til grunn at departementet følger opp det
videre arbeidet for å sikre tilfredsstillende sikker-
hetsnivå i virksomhetene.

4 Innrapportering til kapitalregnskapet –
Statsbygg

I Dokument nr. 1 (2002–2003), jf. Innst. S. nr. 130
(2002–2003), framgår det at revisjonen av Stats-
byggs regnskap for 2001 viste at en rekke kontoer i
balansen ikke var avstemt, blant annet konto for
bygg under arbeid. Departementet uttalte i saken
blant annet at det fortsatt vil være en prioritert opp-
gave å følge opp at Statsbygg får orden i sin regn-
skapsførsel, og at avstemminger av kontoer og rap-
porteringer til statsregnskapet skjer i samsvar med
økonomireglementet.

Revisjonen av regnskapet for 2003 viser at Stats-
bygg har gjort mye for å rydde opp i regnskapsarbei-
det. Balansen inneholder imidlertid aktiverte kostna-
der på samlet kr 355266221 som ikke er knyttet til
Statsbyggs eiendommer. Beløpet er også tatt med i
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kapitalregnskapet, som bare skal vise statens og
trygdenes eiendeler og gjeld, jf. bevilgningsregle-
mentet §13.

Riksrevisjonen reiste spørsmål om en del balan-
sekontoer i brev av 18. mai og 1. juni 2004 til Stats-
bygg med kopier til Arbeids- og administrasjonsde-
partementet. I anledning saken uttaler Arbeids- og
administrasjonsdepartementet i brev av 28. juni
2004 til Riksrevisjonen blant annet at Statsbygg ved
utgangen av 2003 har flere eiendommer oppført i ba-
lansen som av ulike årsaker skal føres ut av denne.
Departementet uttaler videre at det vil ta opp med
Finansdepartementet den videre håndteringen av de
eiendommene som skal føres ut av Statsbyggs ba-
lanse. Departementet vil dessuten vurdere å foreslå
en egen fullmakt som gir adgang til å justere Stats-

byggs balanse innenfor nærmere spesifiserte ram-
mer, blant annet når det gjelder prosjekter som over-
føres fra Statsbygg til budsjettkapitler utenfor Stats-
byggs balanse.

Riksrevisjonen legger på bakgrunn av dette til
grunn at innrapporteringen til kapitalregnskapet for
2004 vil bli korrekt.

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Thor Kr. Svendsen
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Barne- og familiedepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Barne- og familiedepartementet – regnskapet
for 2003

1.1 Tilskuddsforvaltning

I tilknytning til revisjonen av regnskapet for 2003
har Riksrevisjonen gjennomgått et utvalg tilskudds-
ordninger under Barne- og familiedepartementet
(BFD). Formålet med kontrollen har vært å vurdere
om departementet sørger for at tilskuddene brukes
etter forutsetningene, og om det er etablert hensikts-
messige retningslinjer for målformulering, tilsagn,
betingelser og krav til tilskuddsmottakerne. Riksre-
visjonen har også vurdert rutiner for tildeling, utbe-
taling og oppfølging av tilskudd, og kontrollert at
regnskapsføringen er korrekt. Revisjonen er basert
på krav i statens økonomireglement med funksjonel-
le krav, og bevilgningsreglementet.

I brev av 28. juni 2004 til BFD tok Riksrevisjo-
nen blant annet opp forhold relatert til følgende til-
skuddsordninger: kapittel 830 post 70 Foreldrevei-
ledning og samlivstiltak, kapittel 857 post 75 Barne-
og ungdomstiltak, Frivillig barne- og ungdomsar-
beid og kapittel 856 Barnehager post 60 Driftstil-
skudd og post 61 Stimuleringstilskudd.

2.1 Frivillig barne- og ungdomsarbeid – kapittel
857 post 75 Barne- og ungdomstiltak

Formålet med ordningen er å stimulere det frivillige
barne- og ungdomsarbeidet lokalt for å bidra til go-
de, trygge og inkluderende nærmiljøer for alle barn
og unge. Utbetaling fra BFD til frivillig barne- og
ungdomsarbeid lokalt (Frifond) tildeles gjennom
statlig bevilgning på kapittel 857 post 75 og forde-
ling av spillemidler fra Norsk Tipping AS. Det er be-
vilget 33,5 mill. kroner til ordningen over statsbud-
sjettet på kapittel 857 post 75 i 2003.

I utførelsen av kontrollen har Riksrevisjonen hatt
kontakt med BFD og Landsrådet for Norges Barne-
og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU har ansvar
for å forvalte tilskuddsordninger til barne- og ung-

domsorganisasjoner. Ordningen Frifond består av to
delområder: Frifond organisasjon og Frifond barn og
unge.

Følgende svakheter og mangler er identifisert i
forbindelse med revisjonen:

Kunngjøring

Revisjonen har påvist at tilskudd til Frifond organi-
sasjon ikke kunngjøres offentlig. Revisjonen stiller
spørsmål om det er mulig å nå hele den målgruppen
som tilskuddsordningen sikter mot, når ordningen
ikke kunngjøres offentlig, jf. funksjonelle krav 11-
3.3.

Tilskuddsutbetalinger

Midlene som forvaltes av LNU, kommer fra statlig
bevilgning som utbetales i januar hvert år, og fra
spillemidler fra Norsk Tipping AS som utbetales i
juli hvert år. Norges Bank har etter anmodning fra
Finansdepartementet opprettet en rentebærende kon-
to for plassering av spillemidler fra Norsk Tipping
AS. BFD har i brev av 30. september 2003 til LNU
bedt om at tilskuddsbevilgningen på samme måte
som spillemidlene plasseres på rentebærende konto i
Norges Bank. Ubrukt tilskuddsbevilgning/tippemid-
ler per 31. desember 2003 beløper seg til i underkant
av 5,5 mill. kroner. Beløpet har akkumulert seg over
tid.

Etter Riksrevisjonens oppfatning representerer
denne praksisen en uheldig sammenblanding av uli-
ke typer midler som forvaltes etter ulikt regelverk.
Når det gjelder de statlige bevilgningene, innebærer
overføring av ubrukte bevilgninger et brudd på be-
stemmelsene i bevilgningsreglementet.

Oppfølging og kontroll

Revisjonen har avdekket svakheter knyttet til opp-
følgingen og kontrollen av tilskuddsmidlene. Det er
lagt til grunn at frifondsordningene skal være lett til-
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gjengelige for barn og unge, og at kontrollrutinenene
ikke skal være for rigide. Videre er det tatt hensyn til
at det gjerne dreier seg om mindre beløp. Imidlertid
bør det være en klar strategi for oppfølging og kon-
troll som innarbeides tydelig i alle ledd, med for ek-
sempel stikkprøvekontroller og etterprøving av inn-
rapportert informasjon.

Når det gjelder Frifond organisasjon, har revisjo-
nen avdekket at tilskuddsforvalter i mange tilfeller
baserer seg på oppgitte medlemstall, uten å verifise-
re tallene. Videre er det påvist flere tilfeller hvor det
er utbetalt tilskudd i 2003, men hvor revisorattestert
regnskap for 2002 ikke var tilgjengelig på utbeta-
lingstidspunktet, og heller ikke ble ettersendt før to
år senere.

Krav til rapportering fra tilskuddsmottakere på
ordningen Frifond barn og unge er meget generelle.
For større utbetalinger (kr 50000 eller mer i løpet av
et år) er det krav om revisorattestert regnskap. Revi-
sjonen har påvist flere tilfeller hvor revisorattestert
regnskap ikke ble innhentet.

LNUs oppfølging av tilskuddsmottakere, både
under Frifond organisasjon og Frifond barn og unge,
består av årlige besøk til utvalgte tilskuddsmottakere
for å informere og gi veiledning. Revisjonen har på-
vist at LNU under disse besøkene ikke foretar kon-
troll av underliggende dokumenter, som utgjør
grunnlaget for tilskuddsutbetalingene. De kontrolle-
rer heller ikke bruken av midlene, for eksempel i
form av stikkprøver. LNU baserer seg på det som er
innrapportert fra tilskuddsmottaker, uten å kvalitets-
sikre eller etterkontrollere det som er innrapportert.
Dette sikrer ikke en betryggende tilskuddsforvalt-
ning.

Departementet svarer i brev av 21. juli 2004 at de ik-
ke har noen merknader til Riksrevisjonens kontroll
av tilskuddsordningen til barne- og ungdomsorgani-
sasjonene. Departementet vil følge opp Riksrevisjo-
nens bemerkninger i sin dialog med LNU.

2.2 Drifts- og stimuleringstilskudd til barnehager –
kapittel 856 post 60 og 61

Formålet med det ordinære driftstilskuddet er å bidra
til driften av barnehager, skape grunnlag for nyeta-
blering av barnehageplasser og legge til rette for la-
vere foreldrebetaling. Stimuleringstilskudd til nye
barnehageplasser er et viktig virkemiddel for å øke
tempoet i barnehageutbyggingen og bidra til at den
resterende delen av utbyggingen blir fullført. Til
sammen ble det på disse to postene bevilget i under-
kant av 7,8 mrd. kroner for 2003.

BFD er fagansvarlig myndighet på barnehage-
området. Samtidig er Arbeids- og administrasjons-
departementet (AAD) overordnet myndighet for fyl-
kesmannsembetene, som blant annet utfører veiled-
ning og kontrollfunksjoner mot lokalt nivå. Riksre-

visjonens kontroll har omfattet BFD, AAD og fylke-
mannsembetene.

Følgende svakheter og mangler er identifisert i
forbindelse med revisjonen:

Tildelingsbrev

Fylkesmennene mottar styringssignaler på barneha-
gesektoren gjennom flere styringsdokumenter og fra
to departementer. Når det gjelder tilskuddsbevilg-
ningene, blir disse gitt i tildelingsbrevet fra AAD.
Undersøkelsen har vist at overordnede mål fra bud-
sjettdokumentene i begrenset grad videreføres i til-
delingsbrevet. Det er fokusert på oppgaver som skal
utføres, men det er konkretisert få resultatkrav og/el-
ler resultatindikatorer.

BFD sender tildelingsbrev på post 21 til fylkes-
mennene. Av brevet framgår det at bevilgningen
skal gå til informasjons- og utviklingsarbeid og kva-
litetssatsing på barnehagesektoren. Beskrivelsen av
oppgaver er delvis overlappende med oppgavene
som framgår av tildelingsbrevet fra AAD, og det
framstår som om samordningen av styringssignaler
mellom tildelingsbrevene fra AAD og BFD er man-
gelfull.

I embetsoppdraget, som er et verktøy for blant
annet å formidle styringssignaler og rapporterings-
krav, beskrives oppgaver og krav til rapportering på
barnehagesektoren. Oppgavene beskrives kort og
generelt. Kravene som stilles til rapportering, omfat-
ter prognoser for tilleggsbevilgning, årsregnskap,
antall saker behandlet etter barnehageloven, til-
standsrapport når det gjelder bevilgningen på post
21 og utbyggingsrapport. Også her er oppgavebe-
skrivelsen og krav til rapportering delvis overlap-
pende med tildelingsbrevet fra AAD og BFD.

Riksrevisjonens undersøkelse har vist at fylkes-
mennene gjennom tildelingsbrev og embetsoppdra-
get ikke mottar klare etterprøvbare mål og konkrete
oppfølgingskriterier når det gjelder forvaltningen av
tilskudd på barnehagesektoren. Målene er delvis fra-
værende, og oppgavebeskrivelse og krav til rappor-
tering er delvis overlappende.

Videre har Riksrevisjonens undersøkelse blant
annet vist at det på barnehagesektoren er vanskelig å
finne en tråd i styringssignalene fra hovedmålene i
fagproposisjonen og videre ned i tildelingsbrev/em-
betsoppdrag. Det kan også synes som om samord-
ningen mellom BFD og AAD ikke er skjedd i til-
strekkelig grad. Dette kan vanskeliggjøre en etter-
prøving av i hvilken grad målsettingen med tilskud-
det blir oppnådd.

Rapportering

Resultatet av kontrollen av årsrapportene fra fylkes-
mennene viser at det på barnehageområdet ikke er
rapportert på flere av hovedmålene, og at omfang og
kvalitet på innholdet i rapportene er svært varieren-
de. For å kunne vurdere den totale årsrapporteringen
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fra fylkesmennene på barnehageområdet, har Riks-
revisjonen også vurdert kravene til rapportering på
embetsoppdraget og tildelingsbrevet på post 21, og
innrapportering av data i KOSTRA. Når det gjelder
rapporteringen på embetsoppdraget og i KOSTRA,
er dette innrapportering av talldata som årsregnskap
og antall saker behandlet, samt opplysninger fra bar-
nehagene som blant annet brukes til utarbeidelse av
statistikker. Etter en totalvurdering av rapporterin-
gen på området ser det ut til at det blir rapportert
dobbelt på flere mål. På andre mål er det vanskelig å
se at departementet får nok informasjon til å kunne
uttale seg om i hvilken grad målsettingen på området
er nådd.

Fylkesmennenes kontroll og departementets
kontrollansvar

Riksrevisjonen har i 2003 også kontrollert fylkes-
mennenes forvaltning av driftstilskuddene til barne-
hager. Ni fylkesmannsembeter er kontrollert, og re-
sultatet av denne kontrollen er sendt i brev til hver
av de kontrollerte fylkesmennene. Resultatet av revi-
sjonen påviste blant annet at ingen av fylkesmenne-
ne i kontrollutvalget hadde gjennomført stikkprøve-
kontroller i 2003 når det gjelder opplysninger gitt av
barnehagene som grunnlag for beregning av til-
skudd.

Ifølge barnehageloven §10 skal kommunen føre
det lokale tilsynet med barnehageeierne. Resultatet
av revisjonen viser at kun en av seks kontrollerte fyl-
kesmenn har rapportert om kommuner som har gjen-
nomført tilsyn etter barnehageloven.

Styringsmøter

I møte med departementet ble det opplyst at det i
2003 ble gjennomført ett fagmøte mellom BFD og
fylkesmannsembetene. Det ble ikke skrevet referat
fra dette møtet. I lys av utfordringene på barnehage-
området og behovet for klargjøring av styringssigna-
ler og rapporteringskrav, kan det stilles spørsmål ved
om styringsdialogen har et tilstrekkelig omfang og
innhold. Mangel på skriftlig referat kan skape usik-
kerhet rundt de beslutningene som fattes, og svekker
grunnlaget for kontroll.

I svar fra BFD av 21. juli 2004 understreker departe-
mentet at det er AAD som har det administrative
overordnede ansvaret for fylkesmannsembetene,
blant annet med utvikling av styringssystemer og
samordning i forhold til øvrige departementer. Det
enkelte fagdepartementet har ansvar for fagområde-
ne (blant annet barnehager) som er tillagt fylkes-
mannen gjennom budsjettproposisjonen, tildelings-
brevet eller andre styringsbrev (faglig instruksjons-
myndighet).

BFD opplyser at AADs stortingsproposisjon (når

det gjelder fylkesmannsembetet), tildelingsbrevet og
embetsoppdraget lages i samarbeid mellom alle de
oppdragsgivende departementene og direktoratene i
Departementenes fylkesmannsutvalg (DFU), som er
et rådgivende organ for AAD. BFDs sektorvise til-
delingsbrev knyttet til post 21 skal formulere prior-
terte mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner for
fylkesmennenes arbeid utenom de ordinære forvalt-
ningsoppgavene. Ifølge BFD har departementet fra
midten av 90-årene i stor grad benyttet rammebe-
vilgningsprinsippet i tildelingen av midlene, med
sikte på at embetene selv har kunnet planlegge arbei-
det innenfor mål og rammer.

BFD opplyser at det i tillegg til dialogen rundt
styringsdokumentene holdes en rekke møter mellom
departementene og fylkesmannsembetene, hvor og-
så styringssignalene om nødvendig kan konkretise-
res og suppleres. Departementet har internt organi-
sert arbeidet med fylkesmennene i en egen gruppe
der representanter fra alle fagavdelingene sitter.

BFD mener at det er gitt en presentasjon av det
overordnede målet for fylkesmannesembetenes virk-
somhet mot barnehageområdet i St. prp. nr. 1, og at
dette er fulgt opp i tildelingsbrev og embetsoppdrag.
Hovedmålet er gitt som en beskrivelse av fylkes-
mannsrollen, og departementet kan se at en rollebe-
skrivelse ikke er helt dekkende i forhold til de krave-
ne som stilles i gjeldende økonomiregelverk. Tilsva-
rende kan ifølge departementet sies om formulerin-
gen av mål og resultatkrav i embetsoppdraget.

BFD viser til at når det er nødvendig, blir em-
betsoppdraget supplert gjennom blant annet sektor-
vise brev knyttet til tildeling av midler, og gjennom
oppdrag som blir gitt i egne samlinger med påføl-
gende brev til fylkesmennene når nødvendige behov
tilsier dette. Departementet ser at dette i noen tilfel-
ler kan føre til delvis overlapping med tildelingsbre-
vet og embetsoppdraget.

Fylkesmennene rapporterer om sin virksomhet
blant annet gjennom årsrapportene. Departementet
har erfart at rapporteringen på barnehageområdet er
svært ulik fra fylkesmann til fylkesmann. Denne
problemstillingen er tatt opp med AAD og formidlet
til fylkesmannsembetene. Det arbeides videre med å
forbedre rapporteringen. Departementet mener like-
vel de har et tilfredsstillende grunnlag for tilbakerap-
portering.

Departementet påpeker at fylkesmennenes rap-
portering gjennom årsrapportene og rapportering på
21-postbrevet ikke er de eneste kildene for informa-
sjon om barnehagesektoren. Grunnlaget for departe-
mentets rapportering av resultater til Stortinget i
budsjettproposisjonen baseres på den samlede infor-
masjon som foreligger (årsrapporter, KOSTRA, eg-
ne undersøkelser mv.). Departementet anser dette
som et forsvarlig grunnlag.

Departementet mener at man gjennom de sam-
handlingsmekanismene som er etablert, har en til-
fredsstillende styringsdialog mot fylkesmannsembe-
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tene og en tett og god kommunikasjon om samord-
ning og koordinering internt og i forhold til AAD.

BFD viser til at bevilgninger til barnehager har
økt kraftig de siste årene, og at departementet foku-
serer sterkt på nødvendigheten av gode kontrollruti-
ner. Når søknadene behandles, gjennomfører fylkes-
mannen en formalia- og rimelighetskontroll. Depar-
tementet har merket seg at ingen av fylkesmennene
gjennom sine årsrapporter har rapportert om at det i
2003 er gjennomført stikkprøvekontroller med sikte
på å verifisere opplysninger gitt av barnehager, til
bruk for beregning og tildeling av statstilskudd. I
2003 inneholdt ikke rundskrivene noen bestemmel-
ser om stikkprøver. Departementet har imidlertid
gjennom rundskriv for flere av tilskuddsordningene
på barnehageområdet for 2004 varslet at stikkprøver
vil bli gjennomført. Fylkesmannsembetenes oppga-
ver i denne forbindelse vil bli formidlet via tilde-
lingsbrevet og embetsoppdraget.

Barnehageloven §10 regulerer kommunens og
fylkesmannens tilsynsansvar for barnehagene i kom-
munen og fylket. Formålet er å sikre drift i samsvar
med barnehagelovens bestemmelser. BFD uttaler at
statstilskuddene til barnehager ikke er hjemlet i bar-
nehageloven, og at tilsynsansvaret etter §10 dermed
ikke omfatter forhold knyttet til forvaltning av stats-
tilskuddene. Departementet tar Riksrevisjonens
merknader til dette punktet til etterretning.

I svar fra AAD av 13. august 2004 heter det at
AAD de siste årene har gjennomgått både proposi-
sjonstekst og tildelingsbrev, med sikte på å målrette
framstillingen. For embetsoppdragene har AAD søkt
å balansere behovet for enhetlig angivelse av opp-
drag, resultatkrav og rapportering mot de enkelte de-
partementenes individuelle behov. Når det gjelder
rapportering, viser AAD til at årsrapportene innehol-
der en detaljert tilbakemelding på fjorårets virksom-
het. Rapportene gir et omfattende og detaljert bilde
av embetenes stilling. Hvert år holdes det ledersam-
tale med fylkesmannen i alle embetene, der blant an-
net årsrapporten legges til grunn. AAD mener at ho-
vedmålene for fylkesmannsembetene er angitt i
St.prp. nr. 1 og videreført i tildelingsbrev og embets-
oppdrag. Man mener også at resultatkravene og re-
sultatindikatorene er tilstrekkelig angitt i embets-
oppdraget.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonens kontroll har avdekket mangler
ved BFDs tilskuddsforvaltning. Det reises spørsmål
om tilskudd til frivillig barne- og ungdomsarbeid bør
kunngjøres offentlig, slik at hele målgruppen nås, og
bevilgede midler ikke blir stående ubrukt. Det er og-
så viktig at det etableres en strategi for oppfølging
og kontroll av disse midlene.

Tilskuddene på barnehageområdet omfatter be-
tydelige beløp. Riksrevisjonen presiserer viktigheten
av tilfredsstillende oppfølging og kontroll i alle ledd
på dette området. Til tross for den styringsdialogen

som er etablert mellom BFD, AAD og fylkesmanns-
embetene, konstaterer Riksrevisjonen at innholdet i
styringsdokumentene er preget av uklare og inkon-
sistente mål, lite koordinerte rapporteringskrav og
stor variasjon i kvaliteten på rapporteringen fra de
ulike fylkesmannsembetene. Rapporteringen synes å
være dobbel på enkelte områder, mens rapporterin-
gen på andre områder er mangelfull. Mange fylkes-
mannsembeter synes å mangle et effektivt opplegg
for å kontrollere at innrapporterte data fra barneha-
gene er riktige. Dette øker risikoen for misligheter
og feil i utbetalingene.

Riksrevisjonen ser alvorlig på at kun et fåtall fyl-
kesmenn rapporterer om at kommunene gjennomfø-
rer det tilsynet med barnehageeier som de etter bar-
nehageloven er pålagt. Selv om statstilskuddene ik-
ke er hjemlet i barnehageloven, har departementet et
ansvar for at driften av barnehagene er forsvarlig, og
at det er etablert et offentlig tilsyn som sikrer dette.

Barne- og familiedepartementet har svart:

«1.1 Frivillig barne- og ungdomsarbeid – kapittel
857 post 75 Barne- og ungdomstiltak

Riksrevisjonen reiser spørsmål ved om ikke tilskudd
til frivillig barne- og ungdomsarbeid bør kunngjøres
offentlig. Etter Riksrevisjonens syn er det også viktig
at det etableres en strategi for oppfølging og kon-
troll med disse midlene. Barne- og familiedeparte-
mentet (BFD) har merket seg Riksrevisjonens syns-
punkter og vil følge dette opp i det videre arbeidet
med ordningen.

1.2 Drifts- og stimuleringstilskudd til barnehager –
kapittel 856 post 60 og 61

Mht. drifts- og stimuleringstilskudd til barnehager
har Riksrevisjonen bemerkninger angående målfor-
muleringer i styringsdokumentene, rapportering og
tilsyn med barnehagene. BFD vil understreke at det
arbeides kontinuerlig med å forbedre tilskuddsfor-
valtningen og styringsdialogen på barnehageområ-
det, og Riksrevisjonens bemerkninger vil bli brakt
inn i dette arbeidet. Forholdene vil også bli tatt opp
med Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(AAD) og i Departementenes fylkesmannsutvalg
(DFU), jf. i denne forbindelse AADs omtale av ar-
beidet med elektronisk embetsoppdrag og rapporte-
ring.

Departementet har ikke ytterligere merknader til
de forhold Riksrevisjonen tar opp, utover det som
fremkommer av vårt tidligere brev til Riksrevisjonen
og korrespondanse mellom AAD og Riksrevisjonen,
og departementet tar derfor bemerkningene til etter-
retning.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen ser positivt på at departementet
vil følge opp de svakhetene som Riksrevisjonen har
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påpekt når det gjelder forvaltningen av tilskuddet til
frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Når det gjelder barnehagetilskuddet, er det Riks-
revisjonens oppfatning at det må skje en forbedring
når det gjelder klargjøring av mål, koordinering av
rapporteringskrav, kvalitetssikring av innrapporterte
data og oppfølging av tilsynsaktivitetene. Riksrevi-
sjonen har merket seg at departementet vil bruke
Riksrevisjonens bemerkninger i sitt arbeid med å
forbedre tilskuddsforvaltningen og styringsdialogen
på området, og at departementet også vil involvere
Moderniseringsdepartementet og Departementenes
fylkesmannsutvalg i arbeidet.

2 Forbrukerombudet – regnskapet for 2003

I antegnelsene til Statsregnskapet for 2002 ble regn-
skapet for Forbrukerombudet ikke godkjent på
grunn av gjennomgående svakheter ved den interne
kontrollen, sviktende registrering og oppfølging av
tvangsgebyrer samt bruk av øremerkede midler til
andre formål enn forutsatt, jf. Dokument nr. 1
(2003–2004) og Innst. S. nr. 143 (2003–2004). Av
Barne- og familiedepartementets (BFDs) svar til an-
tegnelsen, framgikk det at Forbrukerombudet har ut-
arbeidet en plan med frister for å rette opp de påpek-
te forholdene. Forbrukerombudet har i løpet av 2003
nedlagt et betydelig arbeid med å forbedre rutinene
for intern kontroll og styring. Revisjonen av 2003-
regnskapet viser at det fortsatt gjenstår utfordringer.

En oppfølging av inntektsområdet viser at For-
brukerombudet ikke fullt ut har tatt i bruk rutiner
som er fastsatt for oppfølging og kontroll av ileggel-
se av tvangsgebyr og forelegg. Rutinebeskrivelsen
mangler en tydelig spesifikasjon av kontrollhandlin-
ger, og krav til dokumentasjon av kontroll er ikke
fulgt. Oversikten over forelegg som ble ført inn i
kundereskontro i løpet av 2003, var ikke korrekt, og
måtte korrigeres i 2004 etter initiativ fra virksomhe-
ten.

Regnskapet for 2003 viser at Forbrukerombudet
har foretatt kjøp av varer og tjenester der det, etter
Riksrevisjonens vurdering, er påvist brudd på regel-
verket om offentlige anskaffelser. Dette gjelder
mangler knyttet blant annet til beregning av anskaf-
felsens samlede verdi, kunngjøring av konkurranse
og innhenting av nødvendige attester og erklæringer
som påkrevd i regelverket.

Gjennom revisjonen av 2003-regnskapet for For-
brukerombudet har det kommet fram en del uheldige
forhold vedrørende reiseregninger. Dette gjelder
blant annet manglende underbilag som dokumenta-
sjon for utgiftene, oppsplitting av reiseregninger og
forhåndsrefusjon av flybilletter. Svakhetene som er
avdekket, medfører at kontrollmulighetene reduse-
res, og at muligheter for feil og misligheter øker.
Svakheter i forbindelse med rutiner for refusjon av
reiseutgifter ble også omtalt i forbindelse med revi-

sjonen av regnskapet for 2002, hvor viktigheten av å
få på plass gode rutiner på området ble presisert.

I brev av 20. juli 2004 slutter BFD seg til Riks-
revisjonens vurdering av at det er grunn til å kritisere
Forbrukerombudets håndtering av enkelte avtaler
knyttet til anskaffelsesområdet. Departementet vil
følge opp i forhold til Forbrukerombudet at framtidi-
ge avtaler i nødvendig grad tar hensyn til bestem-
melsene i anskaffelsesregelverket.

Departementet er enig i Riksrevisjonens vurde-
ring av at det er uheldig når interne rutiner for kon-
troll og ajourhold for oppfølging av tvangsgebyr og
forelegg ikke blir fulgt opp i praksis. Departementet
ga i brev av 29. september 2003 til Riksrevisjonen
uttrykk for at det var behov for tett oppfølging og
grunnlag for å skjerpe inn gjeldende regnskapsruti-
ner hos Forbrukerombudet. Departementet konklu-
derer med at dette behovet fortsatt synes å være til
stede, og vil følge dette forholdet opp med Forbru-
kerombudet i framtiden.

Departementet bemerker at alle reiser som For-
brukerombudet blir belastet for, skal dokumenteres
med underbilag for å sikre kontroll av virksomhe-
tens utgifter. Forbrukerombudet er nå innforstått
med at dette skal være regelen ved håndtering av
fakturaer. Departementet ser imidlertid også her at
det kan være nødvendig å foreta en oppfølging av
virksomheten. Når det gjelder oppsplitting av reise-
regninger, vil departementet ta saken opp med For-
brukerombudet med sikte på å bringe rutinene i sam-
svar med bestemmelsene i Statens personalhåndbok.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen kunne ikke godkjenne Forbruker-
ombudets regnskap for 2002, blant annet fordi det
var tvil om regnskapet ga et fullstendig og riktig bil-
de av gebyrinntektene. Riksrevisjonen har godkjent
ombudets regnskap for 2003, selv om det gjenstår
områder i regnskapet der kvaliteten ikke er tilfreds-
stillende. Riksrevisjonen understreket ved fjorårets
revisjon betydningen av gode rutiner på gebyrområ-
det av hensyn til rettssikkerhet og forebyggelse av
misligheter. Det er derfor kritikkverdig at Forbruker-
ombudet fortsatt ikke har klart å etablere tilfredsstil-
lende rutiner for fastsetting og innkreving av geby-
rer.

Barne- og familiedepartementet har svart:

«BFD tar til etterretning at Riksrevisjonen har
godkjent Forbrukerombudets regnskap for 2003.
Departementet er tilfreds med at Forbrukerombudet
har gått gjennom sine interne rutiner på en systema-
tisk måte, med sikte på å forbedre rutinene for intern
kontroll og økonomistyring.

Riksrevisjonen påpeker imidlertid at det fortsatt
gjenstår områder i regnskapet der kvaliteten ikke er
tilfredsstillende. BFD har spesielt merket seg at
Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Forbruker-
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ombudet ikke har etablert tilfredsstillende rutiner
for fastsetting og innkreving av tvangsgebyrer.

Departementet finner grunn til å beklage at det
gjenstår viktig arbeid før kvaliteten på Forbruker-
ombudets regnskap har nådd et tilfredsstillende ni-
vå. Departementet vil derfor legge avgjørende vekt
på å følge opp at Forbrukerombudet bringer de
gjenstående forholdene i orden i løpet av inneværen-
de regnskapsår.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen konstaterer at departementet slut-
ter seg til de bemerkningene som har kommet fram
vedrørende Forbrukerombudets regnskap for 2003.
Riksrevisjonen vil understreke alvoret i at Forbru-
kerområdet to år på rad har fått antegnelser på grunn
av svakheter ved regnskapet.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
vil ha en aktiv rolle i å følge opp at forholdene brin-
ges i orden i løpet av inneværende regnskapsår.

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Jens Gunvaldsen



Finansdepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Målstyring og resultatrapportering

Innledning

Riksrevisjonen har ved revisjonen av regnskapene
for 2003 gjennomført en kontroll av hvordan Finans-
departementet styrer underliggende virksomheter.
Revisjonen var avgrenset til å kontrollere om depar-
tementet har fulgt bestemmelser om mål- og resul-
tatstyring slik disse framgår av regelverket som
gjaldt for budsjettåret 2003. Kontrollen var videre
avgrenset til forholdet mellom departementet og de
direkte underliggende virksomhetene Kredittilsynet,
Statistisk sentralbyrå, Toll- og avgiftsdirektoratet,
Statens innkrevingssentral og Skattedirektoratet.
Innholdet i blant annet budsjettproposisjon, tilde-
lingsbrev, virksomhetsplan og årsrapport ble vur-
dert.

Utgangspunktet for revisjonen var bevilgnings-
reglementet §2 tredje ledd hvor det framgår at de re-
sultatene som tilsiktes oppnådd, skal beskrives i
budsjettforslaget, og §13 fjerde ledd som sier at
opplysninger om oppnådde resultater for siste regn-
skapsår skal gis i vedkommende budsjettproposisjon
sammen med annen regnskapsinformasjon av betyd-
ning for vurderingen av budsjettforslaget for kom-
mende år. I St.prp. nr. 52 (1984–85) Om reformer i
statens budsjettsystem og endringer i bevilgnings-
reglementet, hvor de nevnte endringene i §§2 og 13
ble foreslått, uttalte Finansdepartementet blant annet
at dersom endringene skal ha den ønskede effekten,
er det nødvendig at departementene blir mer mål- og
resultatorientert i styringen av underliggende virk-
somheter. De praktiske konsekvensene av disse kra-
vene overfor forvaltningen ble fastsatt i økonomire-
gelverket som trådte i kraft 10. januar 1997 og gjaldt
ut 2003.

Resultatbegrepets definisjon og innhold er blant
annet beskrevet i forarbeidene til budsjettreformen
av 1985 og i kommentarene til økonomireglementet
av 1997. Til økonomireglementet §3 uttales det
blant annet at resultatbegrepet vil inneholde en
kvantifisering av virksomhetens ytelser, belyst ved

plantall. Det omfatter også en vurdering av den nyt-
tevirkningen – den effekten – disse ytelsene har for
brukerne og for samfunnet. Det må inngå en vurde-
ring av forholdet mellom ytelsene og ressursforbru-
ket, og dette i forhold til formålet med ordningen.
Dessuten kan det være nødvendig å belyse eventuel-
le endringer i ytelsenes kvalitetsnivå.

St.prp. nr. 1 (2002–2003) Finansdepartementet

Budsjettproposisjonen inneholder formål og over-
ordnede mål for samtlige av de kontrollerte virksom-
hetene, og departementet legger føringer ved å peke
på sentrale utfordringer og prioriteringer framover.
Departementet synes ikke å ha presisert resultatmål
knyttet til foreslått bevilgning for alle underliggende
virksomheter. Rapporteringen i budsjettproposisjo-
nen synes hovedsakelig å være oppgave- og aktivi-
tetsorientert og gir begrenset informasjon for å vur-
dere måloppnåelse i forhold til den gitte bevilgnin-
gen. I én virksomhet er det imidlertid rapportert om
oppnådde resultater ved bruk av fastsatte resultatin-
dikatorer.

Tildelingsbrev

Finansdepartementet har utarbeidet tildelingsbrev til
samtlige virksomheter hvor hovedmålene fra bud-
sjettproposisjonen er utdypet i form av strategiske
utfordringer og satsingsområder. Tildelingsbrevene
mangler imidlertid konkrete resultatkrav og angivel-
se av hvilke resultatindikatorer som skal brukes for å
måle og rapportere resultatoppnåelse. Ifølge gjelden-
de økonomiregelverk skal tildelingsbrevene i tillegg
til å fordele bevilgede midler til underliggende virk-
somheter også inneholde presiseringer av overord-
nede mål, konkretisering av målene i form av hen-
siktsmessige resultatkrav, angivelse av hvilke indi-
katorer som skal brukes for å vurdere oppnådde re-
sultater, og krav om hensiktsmessig rapportering av
årlige resultater.
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Virksomhetsplaner

Kontrollen viste at det var varierende praksis ved ut-
arbeidelsen av virksomhetsplaner. I henhold til gjel-
dende økonomiregelverk skal virksomhetsplanene i
hovedsak konkretisere de resultatkravene som stilles
i tildelingsbrevet, og skal utdype hvordan virksom-
heten skal realisere de resultatkravene som er stilt.
Den gjennomgående mangelen på konkrete resultat-
krav i tildelingsbrevene fra departementet medfører
at virksomhetene vanskelig kan tilfredsstille regel-
verkets krav på dette området.

Årsrapporter

Fire av de fem kontrollerte virksomhetene har utar-
beidet en årsrapport slik regelverket krever. Tre av
rapportene har gjennomgående mangler i rapporte-
ringen av resultater i forhold til krav fastsatt i tilde-
lingsbrevene. Årsrapportene er i hovedsak oppgave-
og aktivitetsorienterte, og det redegjøres i begrenset
grad for resultatoppnåelse og til hvilke kostnader det
har skjedd. Én virksomhet har imidlertid rapportert
tilfredsstillende om resultatoppnåelse basert på fast-
satte resultatindikatorer. Ifølge gjeldende økonomi-
regelverk skal alle virksomheter etter budsjettårets
slutt avgi en årsrapport til overordnet departement.
Den skal utarbeides i overensstemmelse med de kra-
vene som er stilt i tildelingsbrevet, og det skal bely-
ses hva aktiviteten har ført til av resultater, og til
hvilke kostnader. Den gjennomgående mangelen på
konkrete resultatkrav i tildelingsbrevene medfører at
virksomhetene vanskelig kan tilfredsstille regelver-
kets krav på dette området.

Forholdene ble tatt opp med Finansdepartementet i
brev av 4. juni 2004. I brev av 28. juni 2004 til Riks-
revisjonen uttaler departementet at det de senere åre-
ne har tilpasset styringen av underliggende virksom-
heter i retning av det som er gjeldende regelverk fra
1. januar 2004, og at enkelte av Riksrevisjonens re-
gistrerte avvik fra gammelt regelverk derfor er tilsik-
tet. Departementet legger blant annet vekt på at sty-
ringen av underliggende virksomheter skal tilpasses
virksomhetens egenart og baseres på ramme- og re-
sultatstyring. Departementet viser til Riksrevisjo-
nens uttalelse om at budsjettproposisjonen framstår
som oppgaveorientert og lite resultatorientert, og be-
grunner dette med at det etter departementets vurde-
ring vil være liten forskjell mellom utførte oppgaver
og oppnådde resultater. Det framgår videre at depar-
tementet har et løpende arbeid for å forbedre bud-
sjettproposisjonen. For tre av de kontrollerte virk-
somhetene opplyser departementet at det ikke gir
styringssignaler i tildelingsbrevet gjennom opplis-
ting av resultatindikatorer og -krav, men på et mer
aggregert nivå. I disse tildelingsbrevene formuleres
en målstruktur med hovedmål og delmål, og denne
målstrukturen danner grunnlag for virksomhetenes

resultatrapportering. Måloppnåelse belyses av en
rekke resultatindikatorer og nøkkeltall, som etter de-
partementets vurdering samlet gir solid styringsin-
formasjon for departementet. For den fjerde virk-
somheten har departementet blant annet funnet det
vanskelig å angi hensiktsmessige, kvantitative resul-
tatmål, men understreker at det fortsatt arbeides med
å finne hensiktsmessige resultatkrav og indikatorer
for å vurdere resultatoppnåelsen for virksomheten.
For den siste av de kontrollerte virksomhetene utta-
ler departementet blant annet at rapportering av re-
sultater for virksomheten i tillegg til resultatmål og
resultatindikatorer, i større grad må basere seg på en
beskrivelse av utførte oppgaver. Departementet utta-
ler avslutningsvis at det i tildelingsbrevene for 2004
har lagt økt vekt på måling av produktivitet i under-
liggende etater.

Riksrevisjonen bemerker:

Revisjonen har vist at de fleste styringsdoku-
mentene foreligger, og at Finansdepartementet har et
system for styring av underliggende virksomheter.
Bevilgningsreglementet og økonomiregelverkets
krav til innhold i departementets styring er imidler-
tid ikke oppfylt i sin helhet. Det er svakheter innen
alle de kontrollerte områdene, spesielt i forhold til
formulering av resultatkrav, angivelse av resultatin-
dikatorer, rapportering av resultater og vurdering av
resultatoppnåelse. Mangler ved oppfyllelsen av dis-
se kravene begrenser grunnlaget for virksomhetenes
interne styring.

Riksrevisjonen vurderer resultatrapporteringen
fra de fleste av de kontrollerte virksomhetene som
oppgave- og aktivitetsorientert, og den gir begrenset
informasjon om virksomhetenes resultatoppnåelse.
Etter Riksrevisjonens vurdering er ikke en opplisting
av utførte oppgaver og leverte produkter uten en
vurdering av effekter, kvalitet og produktivitet en til-
fredsstillende resultatrapportering ut fra gjeldende
regelverk.

Riksrevisjonen har merket seg at enkelte av av-
vikene fra gjeldende regelverk er tilsiktet fra depar-
tementets side. Riksrevisjonen viser i denne sam-
menheng til bevilgningsreglementet §1 hvor det
framgår at reglementet skal følges inntil videre hvis
ikke Stortinget uttrykkelig vedtar noe annet. Mål- og
resultatstyring har vært det bærende styringsprinsip-
pet for statlige virksomheter siden budsjettreformen
trådte i kraft 1. januar 1986. De praktiske konse-
kvensene av disse kravene overfor forvaltningen ble
fastsatt i økonomiregelverket som trådte i kraft 10.
januar 1997. I det nye reglementet for økonomisty-
ring i staten, som trådte i kraft 1. januar 2004, vide-
reføres prinsippet om at alle virksomheter skal fast-
sette mål og resultatkrav og sikre at fastsatte mål og
resultatkrav oppnås.
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Finansdepartementet har svart:

«Riksrevisjonen bemerker bl.a. at:
– Bevilgningsreglementets og økonomiregelver-

kets krav til innhold i departementets styring er
ikke oppfylt i sin helhet. Det vises spesielt til
svakheter i forhold til formulering av resultat-
krav, angivelse av resultatindikatorer, rapporte-
ring av resultater og vurdering av resultatopp-
nåelse. Mangler ved oppfyllelse av disse kravene
begrenser grunnlaget for virksomhetenes interne
styring.

– Resultatrapporteringen fra de fleste av de kon-
trollerte virksomhetene vurderes som oppgave-
og aktivitetsorientert, og den gir begrenset infor-
masjon om virksomhetenes resultatoppnåelse.
En opplisting av utførte oppgaver og leverte pro-
dukter uten en vurdering av effekter, kvalitet og
produktivitet er ikke en tilfredsstillende resultat-
rapportering ut fra gjeldende regelverk.

– Bevilgningsreglementet skal følges inntil Stortin-
get uttrykkelig vedtar noe annet.

Finansdepartementet viser til sitt brev av 28. ju-
ni 2004. I det følgende utdypes departementets kom-
mentarer til Riksrevisjonens antegnelse:

1 Formålet med Riksrevisjonen kontroll/forholdet
mellom Bevilgningsreglementet og
økonomiregelverket

Riksrevisjonen har i brev av 4. juni 2004 gitt uttrykk
for at formålet med kontrollen har vært å vurdere
hvordan Finansdepartementet gjennomfører styrin-
gen av underliggende virksomheter. Riksrevisjonen
uttaler at utgangspunktet for revisjonen er Bevilg-
ningsreglementet §§2, tredje ledd og 13, fjerde
ledd. Finansdepartementet registrerer at Riksrevi-
sjonen i stor grad har basert sin vurdering også på
annet regelverk, hovedsakelig økonomireglementet
av 1996 med tilhørende funksjonelle krav.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte i for-
bindelse med behandlingen av ny lov om Riksrevi-
sjonen (jf. Ot. prp. nr. 54 (2003–2004), pkt 2.2.1) at
«det er viktig å opprettholde et prinsipielt skille mel-
lom målsettinger, regelverk og instrukser som kan
utledes fra Stortingets vedtak og forutsetninger og
de målsettinger eller instrukser som er fastsatt av
forvaltningen selv». Finansdepartementet vil på den
bakgrunn påpeke at det ikke nødvendigvis er rele-
vant å analysere avvik fra økonomiregelverkets be-
stemmelser om mål- og resultatstyring for å revidere
i hvilken grad regjeringen har oppfylt Stortingets
pålegg om å beskrive tilsiktede resultater og rappor-
tere om oppnådde resultater.

Finansdepartementet legger til grunn at Bevilg-
ningsreglementets bestemmelser er utgangspunkt for
Riksrevisjonens kontroll av tilsiktede og oppnådde
resultater. Økonomiregelverket inneholder målset-
tinger og krav fastsatt av forvaltningen selv. For-

valtningens egne bestemmelser om økonomistyring i
staten skal ligge innenfor de bestemmelser som er
vedtatt i Bevilgningsreglementet. Samtidig vil for-
valtningens eget økonomiregelverk omfatte flere for-
hold og gi detaljerte krav som går utover bestem-
melsene i Bevilgningsreglementet.

Riksrevisjonen viser til at enkelte av avvikene fra
gjeldende regelverk er tilsiktet fra departementets
side. Departementet antar at det må bero på en mis-
forståelse at tilsiktet avvik gjelder i forhold til Be-
vilgningsreglementet. Bevilgningsreglementets krav
til resultatbeskrivelser i budsjettdokumentene ligger
fast.

Statlige virksomheter er i tillegg til økonomire-
gelverket underlagt andre lover og regler samt and-
re virkemidler som brukes i styringen. En helhetlig
vurdering av etatsstyringen bør derfor etter Finans-
departementets syn, ikke ensidig konsentreres om
analyse av avvik innenfor enkeltområder i forvalt-
ningens eget regelverk for styringsdialogen.

Departementet fastsetter i samråd med underlig-
gende virksomheter styringsdialogens form og inn-
hold, blant annet ut fra den enkelte virksomhets
egenart, og styringsdialogen baseres på en felles re-
feranseramme. Det siste er en betydelig utfordring
og innebærer krav til enighet mellom departementet
og den enkelte etat om sentrale elementer i dialogen
som mål og styringsparametre, ansvars- og oppga-
vefordeling, rolleforståelse, type dokumenter, type
møter mv., noe som igjen skaper forutsigbarhet i sty-
ringsprosessen. Finansdepartementet mener at en
slik modell for etatsstyring ikke begrenser grunnla-
get for virksomhetenes internstyring. Ingen av de-
partementets underliggende virksomheter har heller
gitt uttrykk for det.

Ulike juridiske, økonomiske og organisatoriske
rammer medfører at etatsstyringen må tilpasses den
virksomheten som skal styres og den sektoren den
skal fungere i. Dersom virksomheten for eksempel er
regulert gjennom lov, vil lovens bestemmelser være
retningsgivende for departementets styring av virk-
somheten. Både Kredittilsynet og Statistisk sentral-
byrå er regulert av særlover. Viktige styringsram-
mer og -parametre for Kredittilsynet og Statistisk
sentralbyrå er således fastsatt av Stortinget selv
gjennom lovvedtak. Dette bør, etter departementets
syn, få konsekvenser for bruken av andre styringspa-
rametre. Departementet finner også grunn til å nev-
ne at internasjonale standarder som «the Basel Core
Principles for Effective Banking Supervision» og
«the IAIS Insurance Supervisory Principles» krever
at det nasjonale finanstilsynet er «operationally in-
dependent» i utøvelsen av sine oppgaver. Forholdet
til slike internasjonale standarder vil også måtte tas
hensyn til ved departementets styring av Kredittilsy-
net.

Statskonsult foretok i 2002 en evaluering av Fi-
nansdepartementets styring av underliggende virk-
somheter og konklusjonen var at departementet er
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kommet langt i å utvikle gode modeller for etatssty-
ringen. Statskonsult pekte samtidig på områder som
kunne forbedres. Finansdepartementet søker til en-
hver tid å utvikle departementets styringsdialog med
underliggende virksomheter, bl.a. bør det legges økt
vekt på måling av produktivitet i underliggende virk-
somheter. I tildelingsbrevene for 2004 har Finans-
departementet lagt økt vekt på dette aspektet av
etatsstyringen.

2 Målkrav i budsjettdokumentene

Krav til mål- og resultatbeskrivelser i budsjettdoku-
mentene er gitt i bevilgningsreglementet. Det ble i
St.prp. nr. 52 (1984–85) Om reformer i statens bud-
sjettsystem og endringer i bevilgningsreglementet,
vist til at det vil variere fra område til område hvor
langt det i praksis er mulig å gå i retning av å kon-
kretisere planlagte resultater. Det framgår videre at
utvikling av målesystemene må skje under hensyn til
at virksomhetene ofte skal ivareta oppgaver med
vanskelig kvantifiserbare kvaliteter som det kan væ-
re vanskelig å fange opp i målesystemene. Arbeidet
vil nødvendigvis måtte foregå over en lengre perio-
de, og en skrittvis framgangsmåte bør benyttes.

Riksrevisjonens undersøkelse tar i begrenset
grad hensyn til virksomhetenes mangeartede karak-
ter, og mulighetene for hensiktsmessige resultatbe-
skrivelser. Etter departementets oppfatning vil det i
mange tilfeller være liten forskjell mellom utførte
oppgaver og oppnådde resultater. Hvilke oppgaver
som utføres vil, slik det også framgår av St.prp. nr.
52 (1984–85), være en viktig del av en hensiktsmes-
sig resultatbeskrivelse. Finansdepartementet vil
imidlertid som uttalt i ovennevnte brev av 28. juni
2004, fortsatt arbeide for å utvikle omtalen om re-
sultatbeskrivelser i fagproposisjonen.

3 Krav til mål- og resultatstyring i statlig
regelverk

Økonomiregelverket er nylig revidert med bred med-
virkning fra alle departementene. Riksrevisjonen
har også deltatt i prosessen som observatør og har
gitt høringsuttalelse til det reviderte forslaget. Det
reviderte regelverket trådte i kraft 1.1.2004.

Revidert økonomiregelverks innretning

Bakgrunnen for justeringen av bestemmelsene om
styringsdialogen og om resultatbegrepet er flere om-
fattende undersøkelser om forvaltningens erfaringer
med det tidligere regelverket. Både Statskonsults
rapport 1999:19 om erfaringer med mål- og resul-
tatstyring i statsforvaltningen og Erfaringsprosjektet
i Finansdepartementet avdekket at forvaltningen
hadde tilpasset seg regelverket noe forskjellig, og at
dette var begrunnet i ulike styringsbehov. Erfarings-
prosjektet avdekket at det er stor variasjonsbredde i
hvilke dokumenter som vies plass i styringsdialogen.

Det er også stor variasjon mht. organisering, inten-
sitet og innhold i styringsdialogen mellom departe-
ment og virksomhet. Finansdepartementet som re-
gelforvalter har arbeidet videre med disse problem-
stillingene i dialog med forvaltningen, og har bl.a.
dokumentert gode eksempler på styringspraksis på
Finansdepartementets hjemmeside.

Basert på erfaringene legger det reviderte regel-
verket til rette for mindre detaljregulering og større
grad av tilpasning til virksomhetens egenart og til
risiko og vesentlighet når det gjelder etatsstyrings-
dialogen.

Kravene til departementets styring av underlig-
gende virksomheter har fått en mer generell utfor-
ming i det reviderte regelverket som gir større rom
for tilpasninger i forhold til den enkelte virksomhets
egenart. Det heter i pkt 1.3 i Bestemmelser om øko-
nomistyring i staten at styring og oppfølging av un-
derliggende virksomheter «skal tilpasses virksomhe-
tens egenart samt risiko og vesentlighet». I §4 i
Reglement for økonomistyring i staten kreves det at
departementene skal «fastsette overordnede mål og
styringsparametere for underliggende virksomhe-
ter».

Resultatbegrepet er også endret i det reviderte
økonomiregelverket. Det uttrykkes bl.a. i bestemmel-
sene, pkt 1.5.1, at «rapportering om resultater kan
omfatte innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter og tje-
nester samt effekter i forhold til brukere og sam-
funn».

Finansdepartementet vil påpeke at Riksrevisjo-
nens kontroll har lagt til grunn et økonomiregelverk
som på kontrolltidspunktet var under revidering.
Basert på egne og etatenes erfaringer og faglige
vurderinger, har Finansdepartementet tilpasset sin
styring av underliggende virksomheter i retning av
det som f o m. 1. januar 2004 er gjeldende (revidert)
økonomiregelverk. Registrerte avvik fra gammelt
økonomiregelverk er derfor tilsiktet.

Et eksempel på tilsiktet avvik i forhold til tidlige-
re økonomiregelverk er det bevisste valg av ansvars-
fordeling mellom Finansdepartementet og skatteeta-
ten, der departementet i tildelingsbrevet ikke gir sine
styringssignaler gjennom opplisting av konkrete re-
sultatindikatorer/-krav, men på et mer aggregert ni-
vå. En felles referanseramme innebærer bl.a. en om-
forent forståelse av departementets styringssignaler
som utvikles over tid gjennom syklusen: rapporte-
ring – tilbakemelding – styringssignaler, samt inn-
sikt i virksomhetsinterne resultatkrav. En slik refe-
ranseramme gir også mulighet for mindre detalj-
eringsgrad i tildelingsbrevet. Dette oppleves som
mest meningsfullt av begge partene i styringsdialo-
gen, og er ikke til hinder for en bred resultatrappor-
tering fra etaten.

Riksrevisjonen konstaterer avslutningsvis i sine
bemerkninger at det nye økonomiregelverket videre-
fører prinsippet om at alle virksomheter skal fastset-
te mål og resultatkrav. Hovedpoenget i denne for-
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bindelse er imidlertid at departementenes styring av
underliggende virksomheter er mindre regulert og
detaljert i det nye regelverket.

Definisjon av resultatbegrepet/evalueringer

Det reviderte regelverket uttrykker at rapportering
om resultater kan gjøres på alle leddene i resultat-
kjeden. Dette har sin bakgrunn i at mulighetene for å
beskrive produkter, kvalitet og virkninger varierer
betydelig på de forskjellige samfunnsområdene. I
mange statlige virksomheter er det mest interessant
å fokusere på aktiviteter og oppgaver i den årlige re-
sultatrapporteringen, mens det vil kreve dypere an-
alyse og evaluering for å si noe om kvalitet og effek-
tivitet.

Finansdepartementet vil påpeke at Riksrevisjo-
nens kontroll har lagt til grunn en definisjon av re-
sultatbegrepet som ikke er i henhold til det nye re-
gelverket. Begrepsforståelsen vil rimeligvis påvirke i
hvilken grad en finner mangler knyttet til formule-
ring av resultatkrav og rapportering av resultater.
Riksrevisjonen anvender en tilnærmet idealdefini-
sjon med vekt på kvalitet og effekter, bl.a. basert på
definisjoner i det gamle økonomiregelverket. Dette
innebærer en meget krevende resultatdefinisjon, der
for eksempel «utførte oppgaver og leverte produk-
ter» ikke inngår. Finansdepartementet mener at in-
formasjon om kvalitet og effekter er interessant re-
sultatinformasjon, men som best skaffes til veie gjen-
nom periodiske evalueringer framfor en løpende
mål- og resultatrapportering.

Departementet vil samtidig understreke at det
fortsatt arbeides med å finne hensiktsmessige resul-
tatkrav og indikatorer for å måle resultatoppnåelse.
Eksempelvis ble det i St.prp. nr. 1 (2003–2004) og i
tildelingsbrevet for 2004 uttalt at Kredittilsynet skal
følge de internasjonale standarder som er utviklet
på de aktuelle områder.

Kredittilsynets årlige rapportering gir for øvrig
etter departementets vurdering en god oversikt over
ressursbruken i Kredittilsynet, og mulighet for de-
partementet til å kontrollere at ressursbruken er i
samsvar med departementets prioriteringer. Det kan
i denne sammenheng også vises til at Kredittilsynet
er i tildelingsbrevet for 2004 bedt om å undersøke
hvordan tilsynsorganer i andre land, som for eksem-
pel i Sverige og Danmark, forholder seg til spørsmål
omkring måling og synliggjøring av effektivitet. Hit-
til har imidlertid departementet funnet det vanskelig
å angi mer konkrete hensiktsmessige kvalitative re-
sultatmål for Kredittilsynets arbeid. Kvantitative re-
sultatmål, uavhengig av kvalitetsvurdering, har hittil
vært vurdert som uegnet i forhold til de oppgaver
Kredittilsynet er pålagt å utføre.

Samtidig som regelverket har redusert de gene-
relle kravene til løpende rapportering, legger be-
stemmelsene mer vekt på evalueringer enn tidligere.
Det heter i pkt 1.5.3 at «departementet skal sørge for

at det gjennomføres evalueringer for å få informa-
sjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater».
Evalueringer har i det nye regelverket fokus både på
innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter og tjenester,
samt effekter for brukere og samfunn. Finansdepar-
tementet som regelforvalter arbeider for tiden med
en veileder om bruk av evaluering i styringssam-
menheng. Det tas sikte på å utgi en veileder ved års-
skiftet 2004/2005.

Det er viktig at de enkelte elementene i styrings-
opplegget i kapittel 1 i bestemmelsene ses i sammen-
heng slik at det gir en helhetlig ramme for styringen.
Dette er klargjort i det reviderte regelverket, jf pkt
1.3.

4 Avsluttende kommentar

Både Bevilgningsreglementet og det reviderte Reg-
lement for økonomistyring i staten slår fast at mål-
og resultatstyring fortsatt skal være et bærende prin-
sipp i økonomistyringen i staten. Bestemmelsene om
økonomistyring i staten legger vekt på at styring og
oppfølging av underliggende virksomheter skal til-
passes virksomhetens egenart samt risiko og vesent-
lighet. Innenfor departementenes områder er det
stor variasjon i størrelse, kompleksitet og funksjon
på de underliggende virksomhetene. Det medfører at
styringsdialogen vil utvikles forskjellig, og de enkel-
te elementene i styringsdialogen kan betones ulikt
overfor de forskjellige virksomhetene, innenfor den
helhetlige rammen for styringsdialogen som trekkes
opp i bestemmelsene. Departementet legger vekt på
at resultatrapporteringen tilpasses etablerte refe-
ranserammer for virksomhetene og mulighetene for
å beskrive aktiviteter, produkter, kvalitet og effekter
på de ulike områdene. Dette er i tråd med økonomi-
regelverkets bestemmelser om at rapportering om
resultater kan omfatte både innsatsfaktorer, aktivite-
ter, produkter og tjenester samt effekter for brukere
og samfunn. I samsvar med regelverket vil departe-
mentet når det anses nødvendig, ta i bruk evaluerin-
ger for å få informasjon om effektivitet, måloppnåel-
se og resultater. Finansdepartementet vil som over-
ordnet regelverksforvalter følge utviklingen på dette
området og vurdere behov for eventuelle tiltak.

Finansdepartementet vil stå til disposisjon der-
som Riksrevisjonen ønsker et møte om departemen-
tets styring av underliggende virksomheter.»

Riksrevisjonen uttaler:

Etter Riksrevisjonens vurdering er det mangler
og svakheter ved Finansdepartementets beskrivelse
av resultater som tilsiktes oppnådd, og opplysninger
om oppnådde resultater, jf. bevilgningsreglementets
bestemmelser.

Riksrevisjonen er enig med Finansdepartementet
i at det er viktig at departementets styring og kon-
troll av underliggende virksomheter tilpasses virk-
somhetenes egenart. Etter Riksrevisjonens vurdering
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er det viktig at styringsdokumentene utformes slik at
målsettinger og resultatkrav kan tas ned i virksom-
hetens planer og nyttes i styringsdialogen med de-
partementet. Riksrevisjonen vil også understreke be-
tydningen av at rapporteringen tilbake til Stortinget
synliggjør de resultatene som er oppnådd.

Riksrevisjonen har merket seg Finansdeparte-
mentets arbeid med å forbedre fagproposisjonen og
tildelingsbrevene for å gi bedre resultatbeskrivelser,
grunnlag for å måle produktivitet og utvikling av
styringsdialogen.

Riksrevisjonen vil for øvrig bemerke at som
Stortingets kontrollorgan skal Riksrevisjonen i hen-
hold til lov og instruks selv klargjøre det nærmere
innholdet i og gjennomføringen av revisjonsoppga-
vene. Ved oppfølging av Stortingets vedtak og forut-
setninger vil Riksrevisjonen normalt ta utgangs-
punkt i forvaltningens egen oppfølging av vedtake-
ne, slik den er nedfelt i forvaltningens instrukser og
retningslinjer. Siden Reglementet for økonomisty-
ring i staten er forvaltningens viktigste verktøy for
blant annet å ivareta bevilgningsreglementets krav
til økonomistyring, vil dette regelverket selvsagt væ-
re et sentralt revisjonskriterium for Riksrevisjonens
kontroll.

2 Toll- og avgiftsetatens bruk av Autosys som
grunnlag for avgiftsfastsettelse

Toll- og avgiftsetaten bruker Vegdirektoratets data
som registreres i informasjonssystemet for motor-
vogner og førerkort (Autosys) som grunnlag for å
fastsette motorvognavgiftene i avgiftsfastsettelses-
systemet (AFS). Dette omfatter årsavgift, engangs-
avgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift som
ifølge statsregnskapet for 2003 utgjorde ca. 20 mrd.
kroner.

Svakheter og mangler ved virksomhetens regn-
skapsføring og interne kontroll har over lengre tid
medført usikkerhet knyttet til regnskapets inntektssi-
de, jf. blant annet Dokument nr. 1 (2000–2001) om
svakheter og mangler ved Toll- og avgiftsdirektora-
tets regnskap. Det framgår blant annet av saken at
Finansdepartementet ser alvorlig på at systemer og
rutiner som er forutsatt tilpasset økonomiregelver-
ket, ikke fungerer som forventet, og departementet
vil i oppfølgingen av Toll- og avgiftsdirektoratet ha
økt fokus på at etablerte systemer og rutiner etterle-
ves. Videre framgår det at Finansdepartementet høs-
ten 2000 ba Samferdselsdepartementet om at vei-
myndighetene bidrar til å løse problemene med feil i
avgiftsfastsettelsesgrunnlaget som skyldes uriktig
informasjon i Autosys.

Revisjonen av toll- og avgiftsetatens regnskap
for 2002 viste en rekke svakheter knyttet til overfø-
ring av data fra Autosys i Vegdirektoratet til AFS i
tolletaten. Svakhetene øker risikoen for feil og
mangler i regnskapet og gjelder manglende nøyak-

tighet og korrekthet i registrering av data og mang-
lende fullstendighet og gyldighet ved overføring av
data samt mangler ved revisjonsspor. Det var ikke
gjennomført en overordnet risikovurdering av Auto-
sys som inkluderte vurdering av sårbarhet i systeme-
ne og risiko knyttet til om data som overføres til
AFS, er korrekte.

Forholdene ble tatt opp med Finansdepartemen-
tet i 2003. Departementet opplyste i denne sammen-
heng at det var inngått en bred samarbeidsavtale
mellom Toll- og avgiftsdirektoratet og Vegdirekto-
ratet for å håndtere spørsmål vedrørende Autosys
som berører forvaltningen av motorvognavgiftene.
Det framgår blant annet at Autosys opprinnelig ikke
var tiltenkt oppgaven som et forsystem til toll- og
avgiftsetatens regnskapssystem. Departementet opp-
lyste videre at utviklingen av et Autosys 2 vil starte
opp ved årsskiftet 2004–2005 og forventes å ta tre til
fire år. Som en del av samarbeidsavtalen har Toll- og
avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet i fellesskap
utarbeidet en overordnet risikovurdering av Auto-
sys. Riksrevisjonen fikk ved brev av 19. mai 2004
oversendt den overordnede risikovurderingen som
omtaler i alt 24 risikoforhold.

I tilknytning til revisjonen av regnskapet for
2003 har Riksrevisjonen i brev av 7. juni 2004 til Fi-
nansdepartementet på nytt tatt opp forholdene ved-
rørende toll- og avgiftsetatens bruk av Autosys som
grunnlag for avgiftsfastsettelser. Finansdepartemen-
tet uttaler i brev av 25. juni 2004 blant annet at det i
den overordnede risikovurderingen er identifisert fi-
re forhold som klassifiseres som «uakseptabel høy
risiko», og fire som «grenser mot uakseptabel». De
uakseptable forholdene er ifølge departementet
mangler ved revisjonsspor, differanse i avgifts-
grunnlag i toll- og avgiftsetatens systemer og Auto-
sys, manglende opplysninger på salgsmeldinger og
mangelfull oppfølging av feilmeldinger ved innle-
sing av data fra Autosys. Forhold som «grenser mot
det uakseptable» kan ifølge departementet i hoved-
sak bedres ved kompetansehevende tiltak og bedret
etterlevelse av interne rutiner på trafikkstasjonene
og i toll- og avgiftsetaten.

Finansdepartementet uttaler blant annet at det er
viktig at Autosys som kildesystem for opplysninger
for forvaltningen av motorvognavgiftene, har til-
fredsstillende revisjonsspor. Departementet uttryk-
ker imidlertid forståelse for at vegmyndighetene
ønsker å prioritere arbeidet med å utvikle et nytt sy-
stem framfor å foreta ressurskrevende tilpasninger i
dagens Autosys. Det er ifølge departementet likevel
nødvendig å vurdere mulighetene for å iverksette av-
bøtende tiltak fram til nytt system er etablert. Fi-
nansdepartementet vil ta dette opp med Samferdsels-
departementet for å få vurdert hva som er mulig å
gjennomføre innenfor akseptable rammer, og om det
er mulig å splitte opp arbeidet med ny løsning med
sikte på en forsering av særlig presserende behov.
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Ifølge Finansdepartementet er det videre iverk-
satt tiltak for å
– bedre opplæringen i og etterlevelsen av interne

rutiner samt harmonisere rutinebeskrivelser og
veiledninger på trafikkstasjonene og i toll- og
avgiftsetaten

– redusere risikoen for mangelfulle salgsmeldinger
– følge opp feilmeldinger
– sikre at grunnlagsdata i avgiftsfastsettelsen er

kontrollert mot andre registre

Departementet framhever videre behovet for at
Toll- og avgiftsdirektoratet prioriterer og i løpet av
2004 gjennomfører
– manuelle kontroller for å sikre samsvar mellom

data i Autosys og AFS
– kontroller av gyldighet av data i kilderegisteret

I tillegg opplyser departementet at det vil bli vur-
dert om etterskuddsvis betaling av krav knyttet til
førstegangsregistrering og påregistrering av avregi-
strerte kjøretøy kan redusere risikoen for feil.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har fra 1999 tatt opp svakheter
ved bruken av Autosys som forsystem til regnskaps-
systemet i tolletaten. Det er derfor lenge siden for-
holdene ble tatt opp første gang. Motorvognavgifte-
ne utgjør betydelige beløp, og svakhetene kan med-
føre uriktig avgiftsberegning. Det er derfor kritikk-
verdig at departementet ikke har forsikret seg om at
nødvendige tiltak for å sikre korrekt informasjon og
avgiftsfastsettelse har vært iverksatt.

Riksrevisjonen har merket seg at Autosys vil bli
erstattet av et nytt system i løpet av tre til fire år, og
departementet opplyser at det skal vurdere mulighe-
ten for å iverksette tiltak for å redusere identifiserte
risikofaktorer inntil nytt system er etablert.

Finansdepartementet har svart:

«I sine bemerkninger peker Riksrevisjonen på at
den fra 1999 har tatt opp svakheter ved bruk av Au-
tosys som forsystem til regnskapssystemet i toll- og
avgiftsetaten. Videre bemerker Riksrevisjonen at det
er kritikkverdig at departementet ikke har forsikret
seg om at nødvendige tiltak for å sikre korrekt infor-
masjon og avgiftsfastsettelse har vært iverksatt.

Finansdepartementet vil vise til at departementet
har hatt betydelig oppmerksomhet rettet mot å bedre
svakheter i toll- og avgiftsetatens regnskapsføring,
blant annet forhold som Riksrevisjonen tok opp i
Dokument nr. 1 (2000–2001). Etter departementets
vurdering har toll- og avgiftsetaten gjennomført om-
fattende tiltak som har ført til en vesentlig bedre
kvalitet på regnskapsføringen i toll- og avgiftsetaten
de senere årene.

Når det gjelder bruk av Autosys som grunnlag
for avgiftsfastsettelse, har det vært en dialog mellom
toll- og avgiftsetaten og vegmyndighetene gjennom
flere år. Problemene har vært knyttet dels til forhold
som berører kvalitet på data som registreres i Auto-
sys og dels til at Autosys er et gammelt system som
ikke har tilfredsstillende funksjonalitet som forsy-
stem for toll- og avgiftsetatens økonomisystem.

På bakgrunn av de forhold som Riksrevisjonen
tok opp med Finansdepartementet i 2003, ble det
høsten 2003 iverksatt arbeid med en risikoanalyse
for å foreta en nærmere kartlegging av problemene
som Riksrevisjonen hadde pekt på. Finansdeparte-
mentet tok også opp forholdene med Samferdselsde-
partementet, og henstilte til Samferdselsdeparte-
mentet om å bistå slik at nødvendige tiltak for å bed-
re de påpekte forholdene ble iverksatt. Arbeidet med
risikoanalysen ble sluttført våren 2004, og toll- og
avgiftsetaten og vegmyndighetene har nå utformet
en handlingsplan med målrettede tiltak.

Tiltakene retter seg både mot å sikre bedre kvali-
tet i opplysningene som registreres og tekniske til-
pasninger. Som Finansdepartementet tok opp i brev
av 25. juni 2004 til Riksrevisjonen er det imidlertid
begrensede muligheter for tilpasninger i dagens Au-
tosys. Fra vegmyndighetenes side anses det videre
som lite formålstjenlig å foreta omfattende endrin-
ger i dagens system, fremfor å benytte ressurser i ut-
forming av nytt Autosys. Finansdepartementet har
tatt denne vurderingen til etterretning.

Finansdepartementet har hatt en dialog med
Samferdselsdepartementet for å avklare mulighetene
for å iverksette enkelte avbøtende tiltak innen nytt
system innføres. Samferdselsdepartementet har i
brev av 7. september 2004 vist til at det er iverksatt
omfattende tiltak for å bedre kvaliteten på opplys-
ninger som registreres i Autosys. Det er for eksem-
pel foretatt forskriftsendringer for å definere tydeli-
gere krav til opplysninger som skal framkomme av
salgsmeldinger, og det har vært foretatt informa-
sjons- og opplæringstiltak på den enkelte trafikksta-
sjon om krav til data som skal registreres. Det vil
også foretas tekniske tilpasninger i Autosys for å sik-
re at obligatoriske opplysninger om personer og or-
ganisasjoner blir registrert. Finansdepartementet
legger til grunn at disse tiltakene vil medføre at risi-
ko for feil som følge av manglende eller feil opplys-
ninger ved registrering i Autosys vil reduseres be-
traktelig.

Samferdselsdepartementet viser videre til at for-
hold som er tatt opp knyttet til bruken av Autosys
som et forsystem til toll- og avgiftsetatens regn-
skapssystem, vil bli vurdert forsert i arbeidet med
nytt system. Det er lagt opp til at forprosjekt for nytt
Autosys vil starte opp høsten 2004 og fullføres i lø-
pet av våren 2005. For å følge opp framdriften i ar-
beidet med utvikling av nytt system, vil Finansdepar-
tementet ha en dialog med Samferdselsdepartemen-
tet.»
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Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen viser til at svakheter ved bruk av
Autosys som forsystem til regnskapssystemet i toll-
og avgiftsetaten ble tatt opp med Finansdepartemen-
tet i antegnelsen til statsregnskapet for regnskapsåret
1999 og i tilknytning til revisjonen av regnskapet for
2002. I antegnelsen framgår det blant annet at depar-
tementet ser alvorlig på at systemer og rutiner som
er forutsatt tilpasset økonomiregelverket, ikke fun-
gerer som forventet, og vil ha økt fokus på at etab-
lerte systemer og rutiner etterleves i oppfølgingen av
Toll- og avgiftsdirektoratet.

Riksrevisjonen konstaterer at de begrensede mu-

lighetene for tilpasninger i dagens system medfører
at Autosys fremdeles er beheftet med klare svakhe-
ter, selv etter at avbøtende tiltak er iverksatt. Det an-
ses for kritikkverdig at motorvognavgiftene fortsatt i
flere år må fastsettes med grunnlag i et system som
ikke er tilfredsstillende.

Riksrevisjonen har for øvrig merket seg at det er
iverksatt omfattende tiltak for å bedre kvaliteten på
opplysningene som registreres i dagens Autosys.
Riksrevisjonen forutsetter at departementet følger
opp utviklingen av et nytt system og ytterligere risi-
koreduserende tiltak i dagens system.

Til orientering

3 Skattedirektoratets forvaltningssystem for
merverdiavgift – MVA3

I Dokument nr. 1 (2002–2003) tok Riksrevisjonen
opp forhold i tilknytning til utviklingen av nytt sy-
stem for behandling av merverdiavgift (MVA-sy-
stem). Det går blant annet fram av saken at systemet
etter departementets mening tilfredstilte grunnleg-
gende krav til en forsvarlig og betryggende merver-
diavgiftsbehandling da det ble innført.

Riksrevisjonen har revidert utvalgte områder av
MVA-systemet, og kontrollen har bl.a. vist
– at det ikke foreligger en oversiktlig og fullsten-

dig beskrivelse av revisjonssporet
– manglende oversikt over rapporter og mangelful-

le muligheter for rapportuttak til internkontroll-
formål

– manglende evalueringer av MVA-prosjektet

Forholdene er tatt opp i brev av 17. juni til Fi-
nansdepartementet. I departements svar av 7. juli
2004 henvises det til Skattedirektoratets brev av 30.
januar 2004 til departementet. Direktoratet har i bre-
vet konkludert med at MVA3-systemet oppfyller de
kravene som stilles til statlig regnskapsføring og
økonomiforvaltning. Departementet mener direkto-
ratet har dokumentert at utkvitteringen av MVA3-
systemet mot kravene i økonomiregelverket er gjen-
nomført på en forsvarlig måte, men har merket seg at
direktoratet vil styrke områdene der Riksrevisjonen
mener det er svakheter. Direktoratet vil i løpet av
høsten 2004 igangsette et arbeid for å utarbeide en
utfyllende beskrivelse av revisjonssporet, og opply-
ser at utviklingen av rapportmuligheter fortsatt vil
være en prioritert oppgave. En samlet oversikt over
tilgjengelige rapporter med opplysninger om bruken
av rapportene vil bli utarbeidet innen 1. august 2004.

Det går videre fram av departementets svar at direk-
toratets utarbeidelse av en prosessevaluering av
MVA3-systemet er forsinket, men er under sluttbe-
handling i direktoratet. Departementet vil oversende
evalueringsrapporten til Riksrevisjonen så snart den
foreligger. En effektevaluering av MVA3-systemet
vil dessuten bli påbegynt i 2. halvår 2004.

Riksrevisjonen er tilfreds med at Skattedirekto-
ratet i løpet av høsten 2004 vil iverksette flere tiltak
som vil styrke de områdene hvor det er svakheter.
De omtalte evalueringene av MVA3-systemet vil
også gi et godt grunnlag for å vurdere behov for jus-
teringer i prosesser og systemer som sikrer en effek-
tiv kontroll og revisjon.

4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi –
vurdering og håndtering av risiko i
Skattedirektoratet og Toll- og
avgiftsdirektoratet

Riksrevisjonen har revidert utvalgte områder knyttet
til informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT) i Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirekto-
ratet. Riksrevisjonen har tatt opp enkelte forhold ved
disse virksomhetenes risiko- og sårbarhetsanalyser
og katastrofe- og beredskapsplaner i brev av 26. mai
2004 til Finansdepartementet.

Det framgår av departementets brev av 18. juni
2004 til Riksrevisjonen, at Skattedirektoratet arbei-
der systematisk med å videreutvikle etatens kvali-
tetssikringssystem. Departementet anser det som
viktig å videreutvikle etatens kvalitetssikringssy-
stem i forhold til eksisterende plan fra november
1999 og også generelt oppdatere IKT-strategien. For
øvrig er departementet enig i at det er hensiktsmes-
sig å få en helhetlig risikovurdering dokumentert.

Finansdepartementet opplyser videre at det fore-
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ligger en grundig oversikt over systemer og bered-
skapstiltak som ble innført og iverksatt av Skattedi-
rektoratet i forbindelse med overgangen til år 2000.
Departementet viser dessuten til et prosjekt som ut-
arbeider en detaljert katastrofe- og beredskapsplan
for sentrale systemer i Skattedirektoratet. Det er iføl-
ge departementet behov for at Toll- og avgiftsdirek-
toratet utbedrer rammeverket for systematisk vurde-
ring av risiko ved IKT-systemene og for risikohånd-
tering ved gjennomføring av IKT-prosjekter knyttet
opp mot virksomhetens IKT-strategier og budsjett-
oppfølging. Ifølge departementet har Toll- og av-
giftsdirektoratet satt i gang et arbeid med en mer sy-
stematisk risikovurdering, og tar sikte på å få på

plass en helhetlig katastrofe- og beredskapsplan in-
nen utgangen av 2004.

Riksrevisjonen er tilfreds med at virksomhetene
har iverksatt flere tiltak for å oppnå forbedringer, og
det legges til grunn at departementet vil følge opp
det videre arbeidet for å sikre tilfredsstillende sik-
kerhetsnivå i virksomhetene.

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Thor Kr. Svendsen
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Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Per Anders Engeseth





Forsvarsdepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Forsvarets regnskap for 2003

Ved revisjonen av regnskapet for 2002 for Forsva-
rets militære organisasjon (FMO), ble det avdekket
vesentlige mangler innen områdene lønn, anskaffel-
ser, kjøp av konsulenttjenester og lager. Tilsvarende
anmerkninger ble også tatt opp i antegnelsene til
statsregnskapet for 2000 og 2001, jf. Dokument nr. 1
(2001–2002) og (2002–2003).

Ved behandlingen av Dokument nr. 1 (2003–
2004) understreket kontroll- og konstitusjonskomi-
teen i innstillingen det uheldige i at Riksrevisjonens
påpekninger fra tidligere år ikke var fulgt tilstrekke-
lig opp, jf. Innst. S. nr. 143 (2003–2004).

Forsvarets økonomisystem

Forsvaret hadde i flere år arbeidet med valg av et
nytt økonomisystem før det ble valgt et system med
full integrasjon mellom lønn og regnskap. Forsvaret
forventer en betydelig gevinst som følge av innførin-
gen av et nytt felles system for lønns- og regnskaps-
funksjonen som ble innført fra 1. november 2003.

Riksrevisjonens kontroller og observasjoner har
avdekket en del generelle svakheter og manglende
interne kontrolltiltak ved implementeringen av nytt
system. Det kan stilles spørsmål ved om kravet til
kompetanse om bruken av nytt system og ny regn-
skapsorganisasjon med nye rutiner var tilstrekkelig
utredet før implementeringen. Ved avslutningen av
2003 ble det blant annet registrert mangler eller
sviktende rutiner på følgende områder:
– uklare rutiner ved nedleggelse av kasser
– nedbemanning synes foretatt i en for tidlig fase
– mangelfull opplæring
– brukerterskelen i det nye økonomisystemet synes

å være undervurdert
– perioden fra innføring av nytt system til avleg-

gelse av årsregnskapet ble for kort
– konsekvensene ved implementering av ny konto-

plan i forhold til gammel var ikke tilstrekkelig
utredet

– testingen av systemene synes ikke å ha vært til-
strekkelig

– undervurdering av stamdatas kvalitet og kvalite-
ten på datavaskingen/kvalitetssikring av dataene

– mangel på en del logiske kontroller i systemet i
oppstartfasen

– koordineringen mellom Forsvarets lønnsadmini-
strasjon og Forsvarets regnskapsadministrasjon
synes ikke å ha vært god nok

Generelt om regnskapet

Forsvarets militære organisasjon har satset betydeli-
ge ressurser på å få avlagt et regnskap som skulle til-
fredsstille økonomireglementet for staten. Imidlertid
er det betydelige mangler knyttet til sporbarhet i det
konsoliderte regnskapet. Eksempelvis kan det nev-
nes at det ikke finnes dokumentasjon for omposte-
ring av to bilag på henholdsvis 120 mill. kroner og
57 mill. kroner.

Regnskapsførende enheter (underregnskaper)
som i første omgang ikke omfattes av nytt økonomi-
system, har per 31. desember 2003 postert alle sine
balanseposter i regnskapet. Dette fører blant annet til
at regnskapet ikke viser et riktig bilde av Forsvarets
tilgodehavende og gjeld.

Videre er det betydelige saldoer på Forsvarets
balansekontoer inkludert åpne poster i mellomregn-
skapet. Posten «Forskudd» viser eksempelvis en sal-
do på 691 mill. kroner i 2003, tilsvarende saldo i
2002 var 159 mill. kroner. På grunn av manglende
balansespesifikasjoner er det ikke mulig for revisjo-
nen å uttale seg om hvor mange av de åpne postene
som burde ha vært inntekts- eller utgiftsført i bevilg-
ningsregnskapet for 2003, jf. bevilgningsreglemen-
tet §14.

Riksrevisjonens kontroller viser at det er foretatt
en rekke avskrivninger både i lønnssystemet og i
regnskapet. Forsvaret har ikke kunnet legge fram do-
kumentasjon eller oversikt over de avskrivningene
som er foretatt av avdelingene. Årsaken oppgis å
være manglende kontoer i kontoplanen til å identifi-
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sere avskrivninger, og at avdelingene ikke har for-
holdt seg til gjeldende retningslinjer.

Problemer i forbindelse med omorganiseringen
av kasse- og regnskapsfunksjonen i Forsvaret med
nye rutiner, har ført til at fakturaer ikke er betalt til
rett tid. Det er registrert over 600 inkassosaker, over
2000 inkassovarsler og mellom 7500 og 10000 pur-
ringer som per ultimo mars 2004 ikke var behandlet.
Årsakene til problemene skyldes, etter det Riksrevi-
sjonen er kjent med, systemfeil og manglende opp-
læring.

Lønn

Etter at nytt lønnssystem ble tatt i bruk fra 1. novem-
ber 2003, er det foretatt svært få kontroller med om
riktig lønn er utbetalt i november og desember. Det
er foretatt sporadiske kontroller av store beløp og
negativ lønn, det vil si beløp som Forsvaret har til
gode som følge av feilutbetalinger, systemfeil med
mer, men kontrollistene er ikke signert og arkivert.
Forsvarets lønnsadministrasjon kan ikke bekrefte at
det for periodene november og desember er utbetalt
korrekt lønn til alle ansatte i Forsvaret. Kontrollen
skal dokumenteres ved attestasjon og anvisning av
utbetalingsgrunnlaget, og det skal etableres rutiner
for hvordan kontrollen skal gjennomføres i samsvar
med kravene til økonomiforvaltningen i staten.

Ved konvertering av faste data fra kildesysteme-
ne og inn i nytt lønnssystem oppsto en rekke feil. År-
saken var at dataene i kildesystemene ikke var opp-
datert på konverteringstidspunktet. Et betydelig an-
tall feil ble avdekket etter at konverteringen var fore-
tatt. Personinformasjonen med blant annet plasse-
ring i riktig stilling var ikke oppdatert. Det er per 31.
desember 2003 ikke gjennomført kontroll med om
de faste registrerte dataene i lønnssystemet er kor-
rekte.

Rollen «personalmedarbeider» har et betydelig
antall tilganger i lønnssystemet. Det er mulig for
«personalmedarbeider» å endre alle opplysninger
om alle lønnsmottakerne, eksempelvis endre lønns-
trinn, rapportere ekstra tillegg osv. Riksrevisjonen
etterlyser rutiner hvor logg over alle endringer av
faste data kan bli listet av systemet, slik at kontroll
kan foretas.

I november og desember ble det utbetalt et stort
antall lønns- og reiseforskudd, henholdsvis 12,2
mill. kroner og 3,2 mill. kroner. Det er ikke mulig å
kontrollere om forskuddene er trukket inn, fordi
trekkartene som skulle benyttes ved oppgjør, ikke er
blitt ført mot balansekontoene.

Rettmessige krav om refusjoner er ikke blitt
sendt til trygdekontorene i tide, og kravene har blitt
foreldet. Det har ikke vært opprettet egen konto for
registrering av refusjoner i regnskapet. Innbetalinge-
ne har blitt postert på konto for uidentifiserte innbe-
talinger som ved årets slutt viser en saldo på ca. 33
mill. kroner. Beløpet gjelder refusjoner fra forskjel-

lige trygdekontorer og er ikke godskrevet de aktuelle
avdelingene.

For å sikre at det ikke oppstår avvik mellom
lønnssystem, reskontro og hovedbok, skal det jevn-
lig foretas avstemming mellom lønnssystem, res-
kontro og hovedbok. Det kan per 31. desember 2003
ikke bekreftes at hovedbok og data fra lønnssyste-
met er avstemt.

Inntekter

Revisjonen av inntekter i 2003 viser at det ikke er
mulig å bekrefte at alle inntektene er blitt postert i
regnskapet. Det er heller ikke tilfredsstillende spor-
barhet mellom hjelpesystemene og regnskapssyste-
mene. Ved utgående faktura er det for eksempel
mangelfull sporbarhet mellom det fakturagrunnlaget
som Forsvarets regnskapsadministrasjon mottar fra
avdelingene, og den fakturaen regnskapsadministra-
sjonen sender ut. Det skal være en toveis sporbarhet
mellom fakturagrunnlag registrert i lokalt hjelpesys-
tem og faktura produsert i nytt økonomisystem.
Manglende sporbarhet gjør det vanskelig for avde-
lingene å koble innbetalinger mot opprinnelig faktu-
ragrunnlag. Det er opplyst at kravet til sporbarhet ik-
ke vil bli ivaretatt før ved neste prosjektleveranse til
økonomisystemet.

Horisontal samhandel (internfakturering)

Revisjonen har avdekket at regnskapsføringen av
horisontal samhandel mellom forsvarets enheter
praktiseres svært ulikt i forsvarsgrenene. Dette på-
virker regnskapet. Transaksjoner for horisontal sam-
handel føres i ulike systemer, noe som har ført til
manglende sporbarhet. Retningslinjer som har vært
utgitt av Forsvaret, har også vært i strid med bevilg-
ningsreglementets kontantprinsipp.

Anskaffelser

Et flertall av driftsanskaffelsene lyses ikke ut på an-
bud. Det forekommer utstrakt bruk av direkte kjøp
som er begrunnet med eneleverandørsituasjon eller
hastesak uten tilfredsstillende dokumentasjon. Loka-
le leverandører benyttes framfor rammeavtaler som
Forsvaret har inngått. Ved enkelte enheter i FMO er
registreringsprotokollene fremdeles mangelfulle,
slik at det ikke kan kontrolleres om gjeldende regel-
verk er etterlevd. Regelverkets krav om skatteattes-
ter og HMS-egenerklæringer er heller ikke tilfreds-
stillende oppfylt.

Forsvaret kan ikke legge fram samlet oversikt
over gjennomførte anskaffelser i 2003 med fordeling
mellom de ulike anskaffelsesprosedyrene. Det er
dessuten store variasjoner i kvaliteten på merkantile
rutiner ved de ulike enhetene. Iverksetting av nye
retningslinjer har blitt utsatt i flere år i påvente av
nytt anskaffelsesregelverk for Forsvaret.

Det har ikke vært mulig for Riksrevisjonen å
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gjennomføre en tilfredsstillende revisjon av investe-
ringsanskaffelsene. Årsaken er feil og mangler i da-
tagrunnlaget i Forsvarets investeringsdatabase. For-
svaret har heller ikke avstemt tallene i investerings-
databasen mot regnskapet i 2003.

I henhold til økonomireglementet er det forutsatt
at prosjektenes totalkostnader skal komme fram av
regnskapet. Dette inkluderer gjennomføringskostna-
dene. Av regnskapet for FMO kommer det ikke fram
opplysninger om totalkostnader per prosjekt, med to
unntak.

I St.prp. nr. 1 (2002–2003) opplyses det at inves-
teringsprosjektene vil bli videreført i den grad de bi-
drar positivt til den vedtatte strukturen. Ved bevilg-
ningen i 2003 fikk Forsvaret redusert investerings-
rammen noe, og i tillegg reduserte Stortinget inves-
teringene med ca. 1 mrd. kroner i løpet av året. Etter
det Riksrevisjonen er kjent med er det ikke terminert
noen prosjekter i 2003 ut fra endrede forutsetninger.
Forsvaret har i 2003 kun foretatt en tilpasning av ek-
sisterende ramme til årets budsjett, med andre ord er
prosjekter kun frosset i tid.

I henhold til St.prp. nr. 45 (2000–2001) Omleg-
gingen av Forsvaret i perioden 2002–2005 er det en
målsetting å redusere driftskostnadene og øke inves-
teringene. Stikkprøver viser at anskaffelser av drifts-
messig karakter belastes bevilgningene for investe-
ringer, post 45.

Det ble i St.prp. nr. 1 (1999–2000) foreslått å be-
vilge 50 mill. kroner til investeringer for grenseover-
våkning som følge av den ratifiserte Schengen-
avtalen, noe Stortinget sluttet seg til. Av St.prp. nr. 1
(2002–2003) går det fram at anskaffelsen av radarer
er gjennomført og levert. Revisjonen av 2003 viste
at anskaffet observasjonsutrustning fremdeles ikke
var satt i drift grunnet tekniske problemer, og over-
våkningsbehovet ble løst med det materiellet som
var i drift i 1999.

Lager

Revisjonen av lagerområdet i 2003 har avdekket at
det ikke har skjedd vesentlige endringer vedrørende
oppfølgingen av Egenkontrolldirektivets intensjo-
ner. Egenkontrollplaner og dokumentasjon av even-
tuelle tellinger manglet, eller de viste ikke omfanget
av tellingene. Visitasjonsprotokollen som skal fun-
gere som sjefens styringsverktøy, var i mange tilfel-
ler ikke opprettet eller ført etter intensjonene. For-
holdene rundt direktivet er tatt opp med Forsvaret en
rekke ganger de senere årene. Forsvarsdepartemen-
tet opplyste blant annet som svar på antegnelsene i
2002, at Forsvarets logistikkorganisasjon ville få i
oppdrag å gjennomgå de sidene av materiellforvalt-
ningen som ble funnet mindre tilfredsstillende.

Revisjon av materiellbeholdningene ved Forsva-
rets hurtig reaksjonsstyrke og dens underavdelinger,
enhetene i Irak og Afghanistan, var ikke gjennom-
førbar da materiellister ikke var mulig å frambringe.

Riksrevisjonen har heller ikke kunnet gjennom-
føre en tilfredsstillende revisjon av materiellavhen-
ding grunnet manglende sporbarhet mellom penge-
og materiellregnskapet.

Ovennevnte forhold er tatt opp med Forsvarsdepar-
tementet i brev av 5. mai 2004, 27. mai 2004 og 16.
juni 2004. Forsvarsdepartementet har ved brev av
11. juni 2004, 25. juni 2004 og 8. juli 2004 blant an-
net svart:

Forsvarets økonomisystem

Departementet bekrefter at det ved innføringen av
nytt økonomisystem i FMO og tilhørende organisa-
toriske endringer fra 1. november 2003 oppsto flere
feil som førte til mangler i regnskapet for 2003. De-
partementet er ikke tilfreds med denne situasjonen
og vil følge opp Riksrevisjonens merknader og på-
pekninger. Forsvaret vil og skal iverksette tiltak for å
utbedre de feil og mangler som er anvist. For å møte
utfordringene som ble skapt av systemskiftet, opply-
ses det at forsvarssjefen har gitt ut en egen ordre til
avdelingene i FMO med oppdrag om konkrete tiltak
med klare tidsfrister.

Generelt om regnskapet

Forsvarsdepartementet bekrefter de problemene
Riksrevisjonen har påpekt ved regnskaps- og årsav-
slutningen for 2003. Dette omfatter manglende spor-
barhet og avstemming av underliggende regnskap,
mangelfull dokumentasjon av posteringer som er fo-
retatt direkte i det avlagte regnskapet, inn- og utbe-
talinger som ikke er belastet bevilgningsregnskapet,
og manglende dokumentasjon av avskrivninger.

Problemene ved betaling av fakturaer skyldes at
Forsvaret i forbindelse med planleggingen for om-
leggingen av regnskapssystemet, har undervurdert
utfordringene ved omleggingen. Avdelingene lokalt
og Forsvarets regnskapsorganisasjon sentralt var ik-
ke godt nok forberedt på rutinene for samvirke. For å
redusere antallet ubetalte fakturaer som er forfalt til
betaling, og for å sikre en bedre praksis, har Forsva-
ret iverksatt en rekke tiltak.

Lønn

Departementet oppgir at manglende metode og ruti-
ner for å avdekke feilberegnet eller feilbehandlet
lønn skyldes uklare ansvarsforhold, manglende for-
ståelse av roller og systemtekniske svakheter. Det
oppgis at de systemtekniske svakhetene nå er utbed-
ret, og at det er iverksatt tiltak for å utarbeide og do-
kumentere rutinene for intern kontroll i Forsvarets
lønnsadministrasjon.

Ved kildesystemene med påfølgende overføring
av dataene til økonomisystemet, oppsto det proble-
mer da datakvaliteten på leveringstidspunktet var for
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dårlig. Forsvaret arbeider kontinuerlig med å bedre
kvaliteten på dataene som legges inn.

Departementet opplyser at økonomisystemet har
en rapport som gjør det mulig å ta ut en oversikt over
endringer som er foretatt i de ulike informasjonsty-
pene.

Inntekter

Forsvarsdepartementet opplyser at fakturagrunnla-
get til transaksjonene dannes utenfor økonomisyste-
met, og det skaper problemer for sporbarheten. Sy-
stemunderstøttelse for dette vil bli løst ved neste
prosjektleveranse. For å ivareta kravet til sporbarhet
er det iverksatt en midlertidig løsning med manuelle
rutiner på lokalt nivå.

Horisontal samhandel (internfakturering)

Departementet bekrefter de utfordringene og mang-
lene Riksrevisjonen beskriver, og vil understreke
viktigheten av at Forsvaret så snart som mulig får på
plass nødvendige løsninger. Som følge av probleme-
ne har forsvarssjefen iverksatt nye faktureringsruti-
ner for horisontal samhandel i FMO. Det skal videre
utvikles og realiseres en datavareløsning for fakture-
ring av horisontale transaksjoner i god tid før avslut-
ningen av regnskapsåret 2004.

Departementet mener at den midlertidige ordnin-
gen forsvarssjefen iverksatte medio mai 2004, er ak-
septabel i påvente av neste prosjektleveranse til øko-
nomisystemet.

Anskaffelser

Både i regelverk, i rutinene og i malene er det lagt
inn krav om at anskaffelsesregelverket skal følges.
Det bemerkes videre at Forsvarets logistikkorganisa-
sjon i løpet av ett budsjettår inngår et stort antall
kontrakter, og det er således ikke til å unngå at noen
brudd på regelverket oppstår. Departementet ser
imidlertid alvoret i situasjonen ved at dette er for-
hold Riksrevisjonen har påpekt i flere år, og vil over-
for den militære organisasjonen, og forsyningsorga-
nisasjonen spesielt, presisere viktigheten av et klart
regelverk, en enhetlig systemstøtte og kontroll med
gjennomføringen.

Departementet innrømmer at forsvarets investe-
ringsdatabase ikke er avstemt i 2003. Årsaken er at
forsvarets logistikkorganisasjon ikke har fått tilgang
til et detaljert, bekreftet, offisielt regnskap. Logi-
stikkorganisasjonen har opplyst at de kan gjennom-
føre denne avstemmingen kort tid etter at de har fått
tilgang til det offisielle regnskapet. Arbeidet med å
få oppdatert investeringsdatabasen vil bli gitt høy
prioritet.

Departementet viser til de regnskapsmessige ut-
fordringene ved innføring av nytt regnskapssystem,
blant annet overføring av data fra randsystemer. For
tiden har Forsvarets logistikkorganisasjon ikke et
enhetlig produksjonssystem som fanger opp og for-

deler gjennomføringskostnadene på de enkelte pro-
sjektene. Det arbeides med løsninger som vil gi rap-
porter med nødvendig regnskapsmessig informasjon
om det enkelte prosjekt.

I forbindelse med de årlige budsjettbehandlinge-
ne og Stortingets behandling av budsjettene utarbei-
des det «fryslister». Dette er lister som tilpasser ma-
teriellporteføljen i de årlige budsjettene, og i mindre
grad terminering av prosjekter for tilpasning til end-
ret struktur. En oppdatert materiellportefølje for til-
pasning av strukturen utarbeides som en del av
iverksettingsbrevet for perioden 2005–2008.

Departementet framholder at det ofte vil være
rom for skjønnsmessige vurderinger hvor kostnader
i prosjekter skal belastes. Det er iverksatt et arbeid
for å utarbeide klarere retningslinjer for å differensi-
ere gjennomføringskostnader og investeringskostna-
der.

Vedrørende prosjekt 5103 Observasjonsutrust-
ning opplyses det at det er gjennomført en rekke mø-
ter med leverandør og underleverandører i uke 20 i
2004. En ser at mesteparten kan bli rettet om kort
tid. Leverandøren har imidlertid ikke tatt stilling til
dette da det ikke er mottatt endringssøknader etc.
Det gjenstår ca. 2 mill. kroner på kontrakten som le-
verandøren ikke har fakturert. Forsvarets logistikk-
organisasjon har meddelt at sluttoppgjør først vil fin-
ne sted etter at leveransen er ferdigstilt og godkjent.

Lager

Forsvarsdepartementet opplyser at Forsvarets logi-
stikkorganisasjon gjennomgår området egenkontroll
for lagerområdet. Målet med arbeidet er å etablere
felles prosedyrer som sikrer at regelverket overhol-
des. Det vurderes blant annet om egenkontroller skal
inkluderes som en del av avdelingenes virksomhets-
plan.

Det opplyses at Forsvarets innsatsstyrke Hæren
på kontrolltidspunktet hadde ca. 2000 transaksjoner
som ikke var regnskapsmessig mottatt. Årsaken var
manglende kontroll på materielltilførsel og udoku-
menterte leveranser av materiell. Det opplyses at en-
hetene i Irak og Afghanistan ikke har hatt tilgang til
tilfredsstillende materiellregnskapssystemer.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har ikke tilstrekkelig grunnlag til
å kunne ta stilling til om regnskapet for 2003 er full-
stendig, nøyaktig og pålitelig. Regnskapet for For-
svarets militære organisasjon kan derfor ikke god-
kjennes for 2003.

Selv om det de senere årene har vært flere merk-
nader til forsvarets regnskap, stiller Riksrevisjonen
spørsmål ved om ikke FMO burde hatt noe lengre
frist for implementeringen av de omfattende endrin-
gene i forbindelse med nytt økonomisystem. En del
av manglene og rutinesvikten ved systemet kunne
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derved vært unngått, eller rettet opp før regnskaps-
avslutningen. Manglene ved systemet og rutinene
har ført til at regnskapet, lønnssystemet, inntektene
og den horisontale samhandelen til Forsvaret mang-
ler sporbarhet og dokumentasjon.

Forsvaret er en betydelig aktør på anskaffelses-
markedet. Det er derfor kritikkverdig at ikke regel-
verket på området følges bedre. Riksrevisjonen har, i
likhet med tidligere år, flere merknader til anskaffel-
sesvirksomheten. Dette gjelder mangelfull doku-
mentasjon av anskaffelsene, manglende oppdatering
av rutiner i forhold til nytt regelverk, eksempel på
anskaffelse som ikke er tatt i bruk etter forutsetnin-
gene og manglende tilpasning av prosjektporteføljen
til ny struktur.

Forsvaret forvalter betydelige lagerverdier, og
Riksrevisjonen har gjennom flere år påpekt mang-
lende kontroll av beholdningene. Egenkontrollene
som skal fortelle den operative virksomheten om
materiellets tilstand, er ikke dokumentert slik be-
stemmelsene tilsier. Det kan også stilles spørsmål
ved om kontrollene er gjennomført.

Forsvarsdepartementet har svart:

«Bakgrunn

Forsvarets militære organisasjon (FMO) innførte i
november 2003 nytt lønns- og regnskapssystem. I til-
legg ble Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA)
i Bergen og Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) i
Harstad opprettet samme år. Som Rr har påpekt
oppstod det problemer med å få avlagt korrekt regn-
skap for 2003. Departementet ser alvorlig på de for-
hold som Rr har påpekt og registrerer at det gjelder
forhold knyttet til både systemet som sådant og selve
iverksettingen, organiseringen samt kompetanseut-
viklingen forut for selve innføringen.

Hensikten med innføringen av det nye lønns- og
regnskapssystemet var at Forsvaret snarest mulig
skulle kunne innfri minimumskravene i Reglement
for økonomistyring i staten. Dette har ikke tidligere
vært mulig, og Forsvaret fikk i 1998, på bakgrunn av
svakheter ved eksisterende systemer, forlenget over-
gangsordning for tilpasning til økonomiregelverket
med ny frist til 31. desember 2002. Målet om å innfri
kravene i regelverket, og derigjennom forbedre sty-
ringen av Forsvaret, har derfor hatt høy prioritet.
Selv om det oppsto overgangsproblemer vil det nye
systemet – i tillegg til å tilfredsstille økonomiregel-
verket – være et funksjonelt system som bidrar til en
kvalitativt god og effektiv lønns- og regnskapsfor-
valtning.

De mangler Rr har påpekt er nå enten rettet opp,
eller det er gitt tidsfrister for oppfølging. Det er
etablert et tett samarbeid mellom departementet og
forsvarssjefen (FSJ) i denne forbindelse, og det er
utarbeidet en egen detaljert liste med konkrete tiltak.
Denne vil være gjenstand for kontinuerlig oppføl-

ging, oppdatering og justering i forhold til tidsfris-
ter, oppnådd fremdrift og eventuelt nye tiltak. I sum
skal tiltakene rette opp forhold som fremkommer av
Rrs antegnelser.

Kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne
utøve tilfredsstillende forvaltning. Forsvaret skal
preges av en sunn og helhetlig forvaltningskompe-
tanse og -kultur. Departementet har derfor satt fokus
på dette i alle deler av forsvarssektoren. Flere av de
iverksatte tiltakene er rettet inn mot å nå denne mål-
settingen.

Forsvarets økonomisystem

Forsvarets økonomisystem har tidligere ikke til-
fredsstilt minimumskravene i Reglement for økono-
mistyring i staten. I tillegg har Forsvarets samlede
regnskap, som pr. 1. august 2003 omfattet mer enn
80 regnskapsførende enheter, ikke tidligere vært do-
kumentert avstemt. Det har derfor vært et overord-
net mål å tilfredsstille kravene i økonomiregelverket,
og derigjennom forbedre styringen av Forsvaret
raskest mulig.

Regjeringen Stoltenberg besluttet i 2001 å etab-
lere Program Golf for nettopp å styrke økonomisty-
ringen i Forsvaret, og tilfredsstille økonomiregel-
verket. Dette arbeidet er videreført av denne regje-
ringen, med støtte fra et flertall på Stortinget. Tids-
punktet for innføringen av Program Golf Leveranse-
prosjekt 1 (LP-1) ble fastsatt for å kunne ha en av-
stemt åpningsbalanse for 2004. Innføringen av LP-1
medfører en betydelig forbedring og effektivisering
av Forsvarets lønns- og regnskapsfunksjon.

Departementet er ikke tilfreds med at det oppsto
omfattende problemer i forbindelse med innføringen
av nytt lønns- og regnskapssystem, og etableringen
av FRA og FLA. Det er derfor iverksatt tiltak for å
rette opp dette. Selv om det oppsto overgangsproble-
mer, vil det nye systemet – i tillegg til å tilfredsstille
økonomiregelverket – være et funksjonelt system
som bidrar til en kvalitativt god og effektiv lønns- og
regnskapsforvaltning.

Rr påpeker at konsekvensene ved implementerin-
gen av ny kontoplan ikke var tilstrekkelig utredet. Ny
kontoplan ble innført 1. november 2003. Departe-
mentet er ikke tilfreds med at det oppsto problemer i
overgangen mellom ny og gammel kontoplan. Imid-
lertid vil dette ikke representere et tilsvarende pro-
blem i 2004, fordi skiftet av regnskapssystem er
gjennomført slik at man nå tar utgangspunkt i den
samme kontoplanen gjennom hele året.

Det har i 2004 pågått et omfattende arbeid med
å rette opp feil i grunnlagsdata (stamdata), som
f. eks. personellopplysninger. Det legges vekt på at
denne typen data i fremtiden skal være løpende opp-
datert. Forsvaret vil i løpet av høsten 2004 etablere
rutiner som skal sikre dette. Den løpende oppdate-
ringen er svært omfattende, med opptil 20000 end-
ringer i enkelte måneder.
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Som omtalt ovenfor er det iverksatt en rekke til-
tak for å rette opp påpekte feil og mangler. Noen av
de viktigste er:
– Håndbøker med retningslinjer for virksomheten i

FLA og FRA og instrukser for respektive sjefer
vil foreligge innen 1. november 2004.

– FLA ble i september 2004 besluttet styrket med 3
nye stillinger som besettes raskest mulig.

– FMOs Retningslinjer for økonomiforvaltning i
Forsvaret og FDs Økonomiinstruks for etatene
vil bli oppdatert innen utgangen av 2004.

– Det gjennomføres forvaltningskurs for sjefer ved
Forsvarets driftsenheter i november 2004.

– Det er opprettet controllerfunksjon ved alle
driftsenheter som omfattes av det nye lønns- og
regnskapssystemet.

– Kursene innenfor lønn, regnskap og dataløsnin-
gen SAP (Systems Analysis and Program Deve-
lopment) er blitt videreutviklet og kvalitetssikret
opp mot kravene FMO skal tilfredsstille.

– Økonomiforvaltningen på alle nivåer vil bli gjen-
nomgått og kvalitetssikret innen 1. august 2005.

Generelt om regnskapet

Det har vært mangler knyttet til sporbarhet i det
konsoliderte regnskapet for 2003. Departementet
ser alvorlig på at regnskapet ikke viser et riktig bilde
av Forsvarets tilgodehavende. Problemene rundt
mangelfulle balansespesifikasjoner og dokumenta-
sjon, er viktig å rette opp. FRA har nå inntatt/regn-
skapsført de aktuelle balansepostene slik at de frem-
kommer i Forsvarets regnskap og derigjennom kan
gis den nødvendige oppfølging. I tillegg vil de etab-
lerte rutinebeskrivelsene bli fulgt opp gjennom opp-
læring og inspeksjoner høsten 2004, samt gjennom
utgivelse av Reglement for økonomistyring i Forsva-
ret. Dette skal sikre at posteringer i regnskapet un-
derstøttes av tilstrekkelig dokumentasjon. Dette må
også ses i sammenheng med etableringen av hånd-
bøker for FRA og FLA. Videre arbeides det med å
identifisere og avstemme samtlige balanseposter
som kan henføres til FLA og FRA innen 1. oktober
2004.

Holdninger til og kompetanse innen økonomifor-
valtning i FMO må forbedres, bl. a. gjennom omtalte
opplæringstiltak. For ytterligere å bevisstgjøre an-
svarlige sjefer, vil sjef for Forsvarsstaben besøke og
kontrollere samtlige driftsenheter i Forsvaret i løpet
av 2004.

For å redusere antallet ubetalte fakturaer ned-
satte for øvrig FSJ en egen «inkassogruppe» i FRA i
mars/april 2004. Resultatet av dette var en betydelig
nedgang i antallet forfalte fakturaer fra 12000 til
3 500 pr. 13. september 2004. Denne aktiviteten vi-
dereføres nå i linjen, ved at FRA to ganger i måne-
den utarbeider en samlet liste over uoppgjorte fak-
turaer. Listen sendes fra FRA til FMOs virksomhets-
controllere ved den enkelte driftsenhet for lokal opp-

følging. Dersom det ikke registreres klare forbedrin-
ger, iverksettes enkelttiltak umiddelbart overfor de
aktuelle avdelinger og deres ledelse.

Lønn

Rett etter innføringen av nytt lønns- og regnskapssy-
stem 1. november 2003, ble det foretatt svært få kon-
troller av lønnsutbetalingene for november og de-
sember, og kontrollistene ble ikke signert og arki-
vert. Videre oppstod det, som følge av dårlig data-
kvalitet, en rekke problemer knyttet til konverterin-
gen fra de gamle kildesystemene til nytt lønnssystem.

I de første måneders drift av lønns- og regn-
skapssystemet var det, på grunn av tidligere nevnte
feil i grunnlagsdata, nødvendig å slå av flere auto-
matiske kontrollrutiner for verifisering av dataene
(valideringsregler) for at FMOs personell skulle få
utbetalt lønn i desember 2003. Dette var et akutt
problem som måtte løses manuelt før jul, av hensyn
til Forsvarets ansatte. Disse valideringsreglene er
gjennomgått på nytt og brukes nå i systemet.

En rekke tiltak er igangsatt og gjennomført for å
utbedre de påpekte mangler. Tekniske systemfeil
knyttet til lønnsfunksjonene rettes fortløpende. Sy-
stemet understøtter nå loggføring av endringer i fas-
te personaldata. Dette gjør det mulig å kontrollere
og følge opp endringene. FLA overtok ansvaret for
lønnsforskudd 1. april 2004 og vil identifisere og av-
stemme utestående forskudd innen 1. oktober 2004.
FLA har ansvaret for refusjoner og har identifisert,
avstemt og inntektsført de utestående trygderefusjo-
ner fra 2003. Teknisk løsning for å ivareta dette sy-
stemmessig, er under utarbeidelse. Håndbøkene for
FLA og FRA vil ivareta rutinebeskrivelser knyttet til
kontroll og avstemming av regnskapet, håndtering
av lønnsforskudd og håndtering av refusjoner.

For å sikre at felles rutiner blir etablert og fulgt
opp, ble det 1. september 2004 ansatt en egen koor-
dinator i Forsvarsstaben/Personell Operasjoner
Drift (POD) for å sikre en tilstrekkelig koordinering
mellom FRA, FLA og Program Golfs Drifts- og vi-
dereutviklingsorganisasjon (DVU). Videre er det
etablert en fast møtestruktur med møter en gang pr.
måned mellom FLA, FRA og DVU. Det foretas også
en gjennomgang av ulike brukerroller, for å sikre at
hver bruker har riktige tilganger i systemet. Det fo-
regår i tillegg løpende korreksjoner av feilposterin-
ger innenfor regnskap og rekalkulering av lønn.
Dette bidrar til at kostnadene føres på rett ansvars-
sted, og at problemene med feilposteringer rettes
opp.

Inntekter

For å kunne dokumentere at inntektene i regnskapet
er fullstendig, ble det i 1. kvartal 2004 iverksatt ma-
nuelle rutiner som skal sikre sporbarheten på utgå-
ende faktura. Dette planlegges ivaretatt elektronisk i
Program Golf Leveranseprosjekt 2 (LP-2). Ny funk-
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sjonalitet som planlegges implementert i LP-2, skal
være avklart før prosjektet igangsettes. Sporbarhet,
også når det gjelder inntektssiden, er en viktig del av
dette, og helt nødvendig for å kunne avlegge riktig
regnskap.

Horisontal samhandel

FSJ iverksatte i brev av 5. mai 2004 nye fakture-
ringsrutiner for horisontal samhandel (HS) for å sik-
re lik og enhetlig regnskapsføring av slike transak-
sjoner. Innen avslutningen av regnskapsåret 2004
vil det bli etablert en egen dataløsning for fakture-
ring av HS-transaksjoner. Elektronisk faktura er un-
der utarbeidelse, og system for å håndtere sporbar-
heten i horisontal samhandel, vil bli implementert
innen 31. desember 2004.

Anskaffelser

Departementet ser det som svært viktig at Forsvaret
følger de lover og retningslinjer som gjelder for of-
fentlige anskaffelser. Det presiseres likevel at For-
svarets investeringer, i motsetning til øvrige offent-
lige anskaffelser, i stor grad er unntatt fra EØS-re-
gelverket om anbud. Dette er et unntak som Stortin-
get har understreket betydningen av, bl. a. av hensyn
til norsk forsvarsindustri. Flere av Forsvarets an-
skaffelser, og spesielt de store, vil fortsatt måtte væ-
re såkalte direkte kjøp, på grunn av eneleverandør-
situasjonen eller som konsekvens av tidligere løs-
ningsvalg. Alle anskaffelser skal uansett tilfredsstille
de krav som stilles til dokumentasjon.

Direkte kjøp kan kun gjennomføres i de tilfeller
der departementets vilkår for dette er innfridd, jf.
nytt Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (ARF), som
ble iverksatt 1. september 2004. Alle anskaffelser
der det kan være tvil om hvorvidt vilkårene er opp-
fylt, skal forelegges departementet for vurdering. De
anskaffelser som kommer inn under lover og regel-
verket om offentlige anskaffelser, skal følges opp iht.
Rrs anførsler.

I ARF klargjøres mange av de problemstillinger
Rr tar opp. Dette regelverket skal sikre at anskaffel-
sesprosedyrene følges i tråd med gjeldende lovverk
for offentlige anskaffelser. Det er i denne sammen-
heng også grunn til å nevne at FMO høsten 2004
gjennomfører kurs i det nye anskaffelsesregelverket
for alt relevant personell.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er om-
organisert bl. a. for å styrke innkjøpskompetansen,
noe som medfører at all kompetanse knyttet til ma-
teriellanskaffelsesprosesser nå er samlet i en egen
FLO/Materielldivisjon.

Rr har anmerket at investeringsprosjekter ikke er
terminert i 2003 når endrede forutsetninger har inn-
truffet. Dette skyldes at reduserte investeringsram-
mer kan håndteres ved at anskaffelser enten utsettes
eller termineres. Terminering av anskaffelser med
strukturmessige konsekvenser håndteres imidlertid

normalt gjennom langtidsplanprosessene. Dette er
konsekvenser som Stortinget konkret tar stilling til
gjennom behandling av langtidsproposisjonene. I
mange tilfeller utsettes derfor prosjekter i påvente
av ny langtidsproposisjon og vedtak i Stortinget om
reduserte strukturer. I 2003 var St.prp. nr. 42
(2003–2004) om Den videre moderniseringen av
Forsvaret 2005–2008, under forberedelse. I tilknyt-
ning til utarbeidelsen av proposisjonen, og i etter-
kant av Stortingets behandling av denne i juni 2004,
er det nedlagt et betydelig arbeid med å tilpasse ma-
teriellinvesteringsporteføljen.

Rr har påpekt at Forsvarets investeringsdataba-
se (FID) ikke er avstemt mot regnskapet. Departe-
mentet understreker at FID er et fleksibelt planleg-
gingsverktøy, for strategisk og dynamisk styring av
materiellinvesteringene i Forsvaret. Basen endres
kontinuerlig ved at prioriteringen mellom prosjekter
endres fortløpende. FID brukes også til å vurdere
nye alternative løsninger og ulike veivalg, og er på
ingen måte en statisk oversikt over vedtatte prosjek-
ter. FID inneholder både vedtatte, planlagte, mulige
og ønskede prosjekter. FID er således ikke et regn-
skapssystem som bør nyttes i revisjon av Forsvarets
regnskap, men FID må, for å ha korrekte grunnlags-
data, oppdateres med nødvendig regnskapsinforma-
sjon.

Det er videre, som oppfølging av det nylig utvik-
lede Konsept for fremskaffelse av materielle kapasi-
teter i forsvarssektoren, nedsatt en egen arbeids-
gruppe for å vurdere videreutvikling av FID til et
enda bedre og mer fleksibelt porteføljestyringssy-
stem. Konseptet gjelder fra 15. juli 2004. I tillegg til
bedret prosjektstyring skal dette sikre at også porte-
føljeperspektivet blir mer effektivt ivaretatt i den
strategiske styringen av materiellinvesteringene i
Forsvaret.

Det vurderes, etter anmodning fra Stortinget, å
opprette en ny etat under FD med et helhetlig ansvar
for den utøvende delen av Forsvarets investerings-
og innkjøpsvirksomhet. Dette er ytterligere et tiltak
som vil kunne sikre departementet bedre strategisk
styring over anskaffelsesprosessene.

Departementet ser det som uheldig at Prosjekt
5103 Observasjonsutrustning GSV ennå ikke var
satt i drift, jf. brev av 11. juni 2004. Utstyret er nå
tatt i bruk, men fortsatt mangler noe funksjonalitet
på utstyret.

Lager

Departementet ser alvorlig på Rrs påpekning av at
det ikke har skjedd vesentlige endringer vedrørende
oppfølging av Egenkontrolldirektivets intensjoner. I
2003 var visitasjonsprotokollen som skal fungere
som sjefens styringsverktøy, i mange tilfeller ikke
opprettet, eller ført etter intensjonene. Her har ho-
vedutfordringen i første rekke vært oppfølging av
gjeldende direktiver, ikke mangel på retningslinjer.
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Fokuset på intern- og egenkontroll vil derfor bli in-
tensivert. FLO/Konsernstab gjennomgår nå området
egenkontroll for å etablere felles prosedyrer som
skal sikre at regelverket overholdes. FLO/Driftsdivi-
sjonens avdelinger skal redegjøre for plan og status
ift. egenkontroll innen 30. september 2004. I tillegg
vil det bli foretatt hyppigere kontroller i forhold til
hvorvidt felles prosedyrer faktisk blir fulgt.

FD vil innen 1. januar 2005 utgi et Overordnet
direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret. Basert
på dette arbeides det parallelt med revisjon av Tje-
nestereglement for Forsvaret TfF kl 7 – Materiell-
forvaltning. Arbeidet med revisjonen, som er foran-
kret i FLO/Materielldivisjonens ledelse, er godt i
gang og skal etter planen ferdigstilles innen utløpet
av 2004. Samtidig har FD igangsatt et arbeid med å
gjennomgå Forsvarssjefens logistikkdirektiv.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har i forbindelse med antegnelse-
ne til statsregnskapet for 2000, 2001 og 2002 tatt
opp flere kritikkverdige forhold vedrørende Forsva-
rets regnskap. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
understreket i behandlingen av Dokument nr. 1
(2003–2004) at de ser alvorlig på de forholdene revi-
sjonen har avdekket. Komiteen finner det også uhel-
dig at Riksrevisjonens påpekninger fra tidligere år
ikke er fulgt tilstrekkelig opp, jf. Innst. S. nr. 143
(2003–2004).

Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at svak-
hetene og manglene ved Forsvarets regnskap er så
omfattende og gjennomgående at regnskapet for
2003 ikke kan godkjennes. Dette omfatter mangel-
full intern kontroll, mangelfulle avstemminger, man-
gel på revisjonsspor og brudd på gjeldende regel-
verk. Det er også kritikkverdig at Program Golf Le-
veranseprosjekt 1 ikke har levert et system som til-
fredsstiller kravene til økonomiregelverket i staten.
En del av manglene kunne vært unngått hvis imple-
menteringen hadde vært planlagt og gjennomført på
en bedre måte.

Riksrevisjonen har merket seg at Forsvarsdepar-
tementet ser alvorlig på de forholdene som er på-
pekt, og at flere forhold er rettet opp eller det er gitt
tidsfrister for konkrete tiltak på områdene regnskap,
lønn, inntekter, horisontal samhandel, anskaffelser
og lager. Departementet understreker at i sum skal
tiltakene bidra til å tilfredsstille kravene i økonomi-
regelverket og være et funksjonelt system som skal
sikre en kvalitativt god og effektiv lønns- og regn-
skapsforvaltning.

2 Forsvarsbyggs regnskap for 2003

Ved revisjonen av regnskapet til Forsvarsbygg (FB)
for 2003 er det avdekket flere forhold som er i strid
med gjeldende regleverk.

Regnskap og årsavslutning

I likhet med i 2002 ferdigstilte FB sitt endelige regn-
skap for 2003 for sent. FB framsendte et foreløpig
internregnskap innen utgangen av februar, hvor det
senere ble foretatt endringer. Dette gjelder også kon-
tantregnskapet, hvor endelig overføring av utgående
balanse 2003 til inngående balanse 2004 skjedde så
sent som i begynnelsen av mai 2004.

Driftsanskaffelser

Revisjonen viste gjennomgående brudd på regelver-
ket for offentlige anskaffelser ved kjøp av driftsrela-
terte tjenester. Avtalene med leverandør var for ek-
sempel ikke basert på konkurranse. I flere tilfeller
var det innhentet uformelle tilbud. Store kjøp var
gjennomført uten at enkeltavtaler eller rammeavtaler
med leverandørene kunne legges fram. Denne prak-
sisen medfører brudd på prinsippet om åpen konkur-
ranse i lov om offentlige anskaffelser og likebehand-
ling av leverandører.

Inntekter

Ved årsskiftet forelå det ikke signerte husleieavtaler
for ca. 15 % av utleid Eiendom, Bygg og Anlegg
(EBA). Blant annet medførte dette forholdet at FB
hadde utestående forfalte husleier på 263,8 mill. kro-
ner for årene 2002 og 2003. FB innfridde ikke bud-
sjettvedtakets resultatkrav på kapittel 1710 post 24 i
2003.

Forholdene er tatt opp med Forsvarsdepartementet i
brev av 15. juni 2004. Departementet opplyser i
svarbrev av 8. juli 2004 at FB har iverksatt et «inn-
kjøpsprosjekt» for å kvalitetssikre innkjøpsprosedy-
rene. Det vil føre til at det etableres en sentral inn-
kjøpsfunksjon med høy kompetanse, en bedre in-
ternkontroll og et tverrfaglig anskaffelsesteam for å
sikre at anskaffelsesregelverket etterleves.

Videre opplyser departementet at problemet med
utestående husleie blant annet skyldes manglende
samsvar mellom leiebevilgninger til lokal bruker i
Forsvarets Militære Organisasjon (FMO) og faktu-
rert leie. I tillegg er det problemer rundt avtaleinngå-
elsene. Blant annet har det i enkelte tilfeller vært
problemer med å finne rett avtalepart på lokalt plan
som følge av de store organisasjonsendringene i
FMO. Departementet vil se nærmere på hva som bør
gjøres for å forbedre situasjonen.

Departementet opplyser at det er iverksatt tiltak
for å korte ned tidsbruken i kommende årsavslutning
slik at fristene for regnskapsavleggelse blir over-
holdt.

Avslutningsvis skriver departementet at FB er
pålagt å opprette en handlingsplan for riksrevisjons-
saker. Gjennomføringen av tiltakene vil gjennom re-
sultatkontrollrapporter og etatsstyringsmøter bli
fulgt opp.
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Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har godkjent Forsvarbyggs regn-
skap, men finner det uheldig at FB på flere områder i
sin forvaltning ikke følger gjeldende regelverk.

Forsvarsdepartementet har svart:

«For å styrke oppfølgingen av riksrevisjonsan-
tegnelser vedrørende Forsvarsbygg (FB), har etaten
etter oppdrag fra departementet utarbeidet FBs
handlingsplan for oppfølging av riksrevisjonssaker.
FB har i tillegg inngått avtale om kjøp av revisjons-
tjenester for å kvalitetssikre regnskapsrapportering,
økonomirapportering og internregnskapet. Ordnin-
gen er innført i forståelse med Rr og er nødvendig
for at Forsvarsbygg også skal kunne utvikle en for-
retningmessig innretning av sin økonomistyring og
regnskapsrapportering.

Regnskap og årsavslutning

Rr har påpekt forsinket avslutning av endelig regn-
skap for 2003. For å sikre at forholdet ikke gjentar
seg, vil det bli foretatt full periodeavslutning med re-
visjonsteknisk gjennomgang pr. 30. september 2004.
Videre vil FB for utvalgte poster foreta tidligere
oppstart av regnskapsavslutningen.

Driftsanskaffelser

Rr har vist til gjennomgående brudd på regleverket
ved driftsrelaterte anskaffelser, ved at hensynet til
konkurranse ikke er ivaretatt. Som en følge av an-
merkningene har FB vedtatt ny organisering av inn-
kjøpsfunksjonen med en sentralisert landsdekkende
innkjøpstjeneste. Denne vil være på plass 1. januar
2005. Videre har etaten påbegynt utvikling av en in-
tegrasjonsløsning mellom innkjøpsmodulen og
drifts- og vedlikeholdsmodulen, med implementering
i januar 2005. I tillegg er det startet et arbeid med
utvikling av test og pilot av rekvisisjonsmodul og in-
tegrasjonsløsning, som skal testes i oktober 2004.
Det er igangsatt et arbeid knyttet til tilrettelegging
for forpliktelsesregnskap i 2005. FB har også startet
arbeidet med å gjennomgå anskaffelsesprosedyrene.
Det er videre iverksatt et arbeid med utvikling av
metode og verktøy for kvalitetssikring av innkjøps-
prosedyrer.

Inntekter

Rr har påpekt at manglende inngåelse av husleie- og
driftsavtaler har medført at FB har hatt store utestå-
ende krav for 2002 og 2003. For å bringe de påpekte
forhold i orden, har FBs ledelse pålagt de tre mar-
kedsdistriktene (Markedsdistrikt Nord, Vest og Øst)
å formalisere forholdet til kundene ved at det inngås
leveransekontrakter. Videre foretas planmessig kun-
deoppfølging for å redusere usikkerheten. Det vil
også bli fremmet forslag til forenklet fakturerings-
opplegg ultimo september 2004. I tillegg er det

igangsatt et arbeid med å utforme forslag til endring
av gjeldende rammeavtale for 2004 og 2005.

Rr har påpekt inntektssvikt forårsaket av man-
gelfulle fakturerings- og innfordringsrutiner. I opp-
følgingen av Rrs anmerkninger har FB foretatt full
gjennomgang av de berørte rutiner, samt utarbeidet
nye. Dette inkluderer ansvarsavklaring og krav om
jevnlig fakturering. Ansvaret for kundeoppfølgingen
er plassert på laveste ledernivå i organisasjonen.
Dersom betaling uteblir, løftes oppfølgingen opp-
over i organisasjonen. Det er gjennomført aktivite-
ter for å inndrive gamle fordringer med utarbeidet
grunnlagsmateriale, avholdt møter med kunder og
gjort avtaler om den videre oppfølging. Det er vide-
re tatt i bruk nye rapporteringsverktøy for oppføl-
ging av utestående fordringer som en del av den må-
nedlige rapporteringen.

Departementet har merket seg at det har vært en
positiv utvikling og kvalitetshevning når det gjelder
FBs regnskap det siste året. Innholdet i FBs hand-
lingsplan viser at etaten har som målsetting å bringe
i orden de forhold som er påpekt av Rr. Departe-
mentet vil følge opp etatens handlingsplan, slik at de
foreliggende feil og mangler rettes opp så snart som
mulig.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen presiserer at de frister som er satt
for å avlevere endelig regnskap til statsregnskapet
skal overholdes. En rettidig avlevering av endelig
regnskap med forklaringer og årsrapport er en forut-
setning for at Riksrevisjonen skal kunne gjennomfø-
re revisjonen av statsregnskapet, og avslutte revisjo-
nen av virksomhetens regnskaper mot et konkret
grunnlag. Riksrevisjonen har merket seg at Forsvars-
bygg (FB) har iverksatt tiltak for å sikre rettidig inn-
rapportering. Det er igangsatt flere tiltak for å for-
bedre innkjøpsrutinene slik at gjeldende regelverk
blir overholdt. Riksrevisjonen har videre merket seg
at FB har utarbeidet nye fakturerings- og innfor-
dringsrutiner for å unngå inntektssvikt. Riksrevisjo-
nen forutsetter at departementet vil følger opp de til-
tak departementet og Forsvarsbygg har iverksatt.

Forsvarsdepartementet har følgende avsluttende
merknader til de samlede antegnelsene:

«Departementet vil understreke at en ser alvorlig på
at Forsvarets regnskap for 2003 ikke er blitt god-
kjent. Det er iverksatt og blir nå gjennomført en rek-
ke tiltak som i sum skal rette opp de påpekte forhol-
dene. Alle tiltak som er beskrevet, er blitt eller vil bli
gjenstand for oppfølging gjennom den løpende sty-
ringsdialogen, og handlingsplanene for FMO og FB
vil bli løpende oppdatert og fulgt opp gjennom iverk-
settingsbrevene og de formelle etatsstyringsmøtene.
Departementet vil formalisere handlingsplanene ved
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at disse oppdateres og utgis som en del av det årlige
iverksettingsbrevet til etatene.

I tillegg til de pålegg departementet har iverksatt
gjennom etatenes handlingsplaner for å påse at til-
takene følges opp, har vi også besluttet å iverksette
følgende:
1. Det iverksettes en ekstern gjennomgangav alle

rutinene for forvaltning i Forsvarets militære or-
ganisasjon. Hensikten er å konkretisere forbed-
ringsmuligheter innenfor etablert praksis i øko-
nomiforvaltningen, herunder hvordan internkon-
trollen på området fungerer.

2. Det inngås avtale om kjøp av revisjonstjenes-
ter med den hensikt å kvalitetssikre regnskaps-
førselen og regnskapet med tilhørende rapporte-
ring. Ordningen innføres i forståelse med Riks-
revisjonen.

3. Forsvarsdepartementets arbeid med oppfølging
av riksrevisjonssaker er fra 1. august 2004 styr-
ket ved intern overføring av stillinger i FD.

4. Det avsettes 10 mill. kroner i St.prp. nr. 1 (2004–
2005) til ekstraordinær kompetanseheving in-
nenfor forvaltning, økonomi og regnskapsfunk-
sjoner i FMO.

5. Evne til økonomistyring og evt. anmerkninger
fra Riksrevisjonen får betydning for fremtidig
karriereutvikling. En vurdering av forvaltnings-
kompetanse og økonomistyring, inkludert evt.
anmerkninger fra Riksrevisjonen, skal fremgå av

tjenesteuttalelser til personell med forvaltnings-
ansvar.

6. Det etableres en stilling som økonomidirektør i
Forsvarsstaben. Stillingen skal styrke FSJs øko-
nomistyringsfunksjon, og sikre at økonomian-
svar ivaretas på en god nok måte på alle nivå i
organisasjonen.

7. Tiltakslisten for oppfølging av antegnelser fra Rr
(vedlagt) blir ytterligere formalisert ved måned-
lig skriftlig rapportering og møter mellom FD
og etatene, for å påse at pålagte tiltak er iverk-
satt i henhold til plan. Dette kommer i tillegg til
en formalisert oppfølging av riksrevisjonsanteg-
nelser i de årlige iverksettingsbrevene til etatene
og i styringsdialogene.»

(Tiltaksliste for Forsvarets militære organisa-
sjon og Forsvarsbyggs handlingsplan for riksrevi-
sjonssaker er vedlagt departementets svar, men ikke
trykket i dette dokumentet – Riksrevisjonens anmerk-
ning)

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen ser positivt på de tiltak som er,
eller som vil bli iverksatt. Riksrevisjonen vil følge
opp de varslede tiltakene i revisjonen av 2004-regn-
skapet.

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Hans Conrad Hansen
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Statsregnskapet 2003

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen





Justis- og politidepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og be-
redskap – regnskapet for 2003

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) ble etablert 1. september 2003, og utgår fra
tidligere Direktoratet for sivilt beredskap og Direk-
toratet for brann- og elsikkerhet.

I forbindelse med revisjonen av DSBs regnskap
for 2003, har Riksrevisjonen merknader til praktise-
ringen av regelverket for henholdsvis offentlige an-
skaffelser og merverdiavgift.

Anskaffelser

Revisjonen av anskaffelser har vist at det er tilfeller
hvor konkurranseprinsippet i regelverket for offent-
lige anskaffelser ikke har vært fulgt. Det har i vari-
erende grad vært ført anskaffelsesprotokoll eller lagt
fram annen dokumentasjon som viser at konkurran-
seprinsippet er overholdt eller hjemler unntak fra re-
gelverket.

I forbindelse med Riksrevisjonens kontroll ble
det foretatt uttrekk av data fra DSB Oslos leveran-
dørreskontro. Uttrekket viste at det var registrert be-
løp over kr 250000 (inklusive mva.) for til sammen
ca. 60 leverandører. På forespørsel hadde Riksrevi-
sjonen mottatt 28 anskaffelsesprotokoller hvorav 13
protokoller gjaldt ulike leverandører. DSB har i brev
av 25. juni 2004 blant annet uttalt at det for de res-
terende leverandørene i hovedsak gjelder faste
driftsutgifter.

Riksrevisjonen stilte i brev av 1. juli 2004 til Jus-
tisdepartementet spørsmål ved om ikke flere av leve-
ransene burde vært ute på anbudskonkurranse.

For øvrig ba Riksrevisjonen om departementets
vurdering av følgende tre anskaffelser:
– Det er ikke lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon

som begrunner hvorfor begrenset anbudskonkur-
ranse ble valgt ved rehabilitering av kjøkken ved
Østfold sivilforsvarsleir.

– Det er inngått seks kontrakter på til sammen ca.
1,1 mill. kroner i forbindelse med byggetekniske

arbeider angående nye garderober ved Sivilfor-
svarets skole Starum. Ifølge DSB gjaldt dette ut-
bedringer innenfor fagområder som bygg, elek-
tro, ventilasjon osv. Innen de enkelte områdene
er ingen av de inngåtte kontraktene over kr
250000 (inklusive mva.). Riksrevisjonen stilte
spørsmål ved om ikke denne anskaffelsen burde
vært sett under ett og vært ute på åpen anbuds-
konkurranse.

– Det er inngått en kontrakt om konsulenttjenester
i forbindelse med en øvelse. Kontrakten har ver-
ken totalpris eller sluttdato, og det er ikke utar-
beidet anskaffelsesprotokoll for disse tjenestene.

Justisdepartementet uttaler i brev av 20. juli
2004 til Riksrevisjonen blant annet at DSB har en
ytre etat med flere mindre driftsenheter som har fått
delegert fullmakt til å drive sine egne innkjøp, og de-
partementet mener at den enkelte driftsenhet under
DSB har adgang til å praktisere terskelverdiene for
anskaffelser. Videre er det, etter departementets
oppfatning, for enkelte leveransekategorier tale om
enkeltanskaffelser i de ytre enhetene, hvor hvert inn-
kjøp ligger under terskelverdien. Ifølge departemen-
tet er det likevel klart at flere av innkjøpene i over-
sikten ligger over terskelverdien og burde derfor ha
vært lagt ut på åpen anbudskonkurranse.

Videre opplyser departementet at DSB nå vil
vurdere om det er hensiktsmessig å inngå rammeav-
taler for hele ytre etat for en del av vare- og tjeneste-
leveransene hvor de enkelte innkjøpene formelt sett
ligger under terskelverdiene. Det opplyses også at
det har kommet fram ytterligere to anskaffelsespro-
tokoller.

Når det gjelder rehabilitering av kjøkken ved
Østfold sivilforsvarsleir, uttaler departementet blant
annet at det skulle ha vært holdt åpen anbudskonkur-
ranse, og at det skulle ha vært utarbeidet en anskaf-
felsesprotokoll. Departementet uttaler videre at om-
byggingen av Sivilforsvarets skole Starum skulle ha
vært behandlet som ett samlet prosjekt i forhold til
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innkjøpsreglene, og det skulle ha vært lagt ut på an-
bud. Det er også departementets oppfatning at kon-
traktinngåelsen vedrørende konsulenttjenester i for-
bindelse med en øvelse ikke er i overensstemmelse
med regelverket.

Avslutningsvis viser departementet til de svak-
hetene Riksrevisjonen har avdekket på anskaffelses-
området, og uttaler blant annet at dette forholdet vil
bli tatt opp med DSB som egen sak, og at departe-
mentet vil innarbeide oppfølgingen på dette området
som en del av tildelingsbrevene. I dette ligger det at
det for framtiden skal foreligge anskaffelsesproto-
koll eller annen dokumentasjon som viser at regel-
verket er fulgt.

Merverdiavgift

Riksrevisjonen tok i brev av 1. juli 2004 til Justisde-
partementet opp manglende merverdiavgiftsregistre-
ring og innbetaling fra Sivilforsvarets skoler. Sivil-
forsvarets skole i Trondheim har fakturert med mer-
verdiavgift uten at DSB har gitt klarsignal til dette.
Dette har medført at merverdiavgiften ikke har blitt
lagt inn i regnskapssystemet og vidererapportert til
fylkesskattekontoret. For sivilforsvarets øvrige sko-
ler er det ikke beregnet merverdiavgift i perioden fra
avgiftsplikten ble fastsatt 1. januar 2001. DSB har i
brev av 25. juni 2004 til Riksrevisjonen opplyst at
utregningen av omsetningen fra 1. januar 2001 og
fram til i dag for etterbetaling av merverdiavgift vil
bli foretatt så snart som mulig, men at direktoratet
ikke per i dag kan anslå noe beløp før en nærmere
utregning er foretatt.

Justisdepartementet har i brev av 20. juli 2004 til
Riksrevisjonen blant annet uttalt at det er på det rene
at DSB har brukt lang tid på å få på plass rutiner for
beregning og rapportering av merverdiavgiften. De-
partementet viser imidlertid til at direktoratet har
møtt både organisatoriske og tekniske utfordringer
på veien mot en løsning.

Ifølge departementet gjenstår det fortsatt enkelte
problemstillinger i saken, og Justisdepartementet har
bedt DSB ta initiativ til å utarbeide en konkret fram-
driftsplan i samarbeid med skattefogden i løpet av
august 2004.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen finner det uheldig at Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap har foretatt an-
skaffelser i strid med gjeldende regelverk.

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at direk-
toratet ikke har fulgt merverdiavgiftslovgivningen
og fått på plass rutiner for beregning og rapportering
av merverdiavgift etter så lang tid.

Riksrevisjonen har merket seg at Justisdeparte-
mentet vil følge opp de svakhetene som er påvist på
anskaffelsesområdet.

Når det gjelder merverdiavgiften, har Riksrevi-
sjonen merket seg at det fortsatt gjenstår enkelte pro-
blemstillinger, og at det konkret skal utarbeides en
framdriftsplan i løpet av august 2004.

Justisdepartementet har svart:

«Justisdepartementet har mottatt en oversikt fra
DSB over iverksatte og planlagte tiltak for å bedre
rutinene i tilknytning til praktiseringen for hhv. of-
fentlige anskaffelser og merverdiavgift. Det er bl.a.
utarbeidet en fremdriftsplan for gjenstående pro-
blemstillinger knyttet til merverdiavgift. Beregnin-
ger for manglende innbetaling av merverdiavgift
sendes Vestfold Fylkesskattekontor ultimo septem-
ber 2004. Departementet vil i samarbeid med DSB
gjennomgå øvrige tiltak og fremdrift for å rette opp
de svakheter som er påvist, og om nødvendig utar-
beide ytterligere tiltak for å sikre gode rutiner og at
regelverket blir fulgt. Departementet vil følge frem-
driften i dette arbeidet meget nøye.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke har
fulgt gjeldende lover og regler når det gjelder an-
skaffelser og beregning og rapportering av merver-
diavgift.

Riksrevisjonen har merket seg at direktoratet har
iverksatt og planlagt tiltak for å bedre rutinene knyt-
tet til anskaffelser og behandling av merverdiavgift.
Videre har Riksrevisjonen merket seg at Justisdepar-
tementet vil følge opp framdriften i dette arbeidet
meget nøye, og om nødvendig utarbeide ytterligere
tiltak. Riksrevisjonen forutsetter at det etableres ruti-
ner som sikrer at regelverket for offentlige anskaf-
felser og merverdiavgift blir fulgt for framtiden.
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Til orientering

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Per Anders Engeseth

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.





Kommunal- og regionaldepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Tilbakevending for flyktninger

I antegnelsene til statsregnskapet for 2000, jf. Doku-
ment nr. 1 (2001–2002), Innst. S. nr. 101 (2001–
2002), tok Riksrevisjonen opp forhold knyttet til
ordningen med tilbakevendingsstøtte for flyktninger
som hadde oppholdstillatelse i Norge, og som frivil-
lig vendte tilbake til hjemlandet. Antegnelsen ble be-
handlet i Stortinget 21. mars 2002. Det var blant an-
net avdekket at det ikke var gode rutiner for registre-
ring av gjeninnvandring av flyktinger til Norge.
Krav om tilbakebetaling av støtten ved gjeninnvan-
dring ble i liten grad innfridd. Registrering av krav i
reskontro ble ikke foretatt.

Som svar på antegnelsen opplyste Kommunal-
og regionaldepartementet at rutiner for registrering
av gjeninnvandring skulle forbedres. Det ville bli
innført rutinemessig sammenligning mellom Det
sentrale folkeregister og data om personer som har
mottatt tilbakevendingsstøtte. Departementet ville
videre vurdere om det er kostnadsmessig forsvarlig å
innføre flere kontrollordninger rundt gjeninnvan-
dring. Dessuten skulle hele ordningen vurderes etter
en evaluering i 2002.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som forval-
ter ordningen med tilbakevendingsstøtte. Formålet
er å legge til rette for og motivere flyktningene for
tilbakevending når forholdene i hjemlandet tilsier
det. Målsettingen er blant annet å gi flyktningene et
økonomisk bidrag på kr 15000 per person ved tilba-
kevending til og reetablering i hjemlandet. Dersom
søkeren ikke vender tilbake til hjemlandet, eller
gjeninnvandrer til Norge, skal støtten betales tilbake
etter nærmere fastsatte regler.

Det ble bevilget 36,8 mill. kroner på kapittel 521
post 72 Tilbakevending for flyktninger for 2003. I
tillegg til individuell tilbakevendingsstøtte kan mid-
lene brukes til prosjekter som skal motivere og for-
berede flyktninger til å vende tilbake til hjemlandet.

I forbindelse med revisjonen av regnskapet for
2003 har Riksrevisjonen gjennomgått tilskuddsord-
ningen på nytt. Formålet med revisjonen var å kon-

trollere om forbedringstiltak var gjennomført som
forutsatt. Undersøkelsen viste at det ikke er satt i
gang rutinemessige sammenligninger mellom UDIs
dataregistre og folkeregisteret for å fange opp gjen-
innvandrede flyktninger. Det kom også fram at kra-
vene om tilbakebetaling av tilbakevendingsstøtte
fortsatt ikke blir regnskapsført i reskontro som forut-
satt.

Departementet opplyste at nye kontrollordninger
er vurdert, men ikke gjennomført, fordi ressursinn-
satsen vil være langt større enn gevinsten. Sluttrap-
port fra evalueringen av ordningen forelå i januar
2003. Rapporten konkluderte med at tilbakeven-
dingsstøtten bør differensieres og suppleres med mer
varige ordninger. Videre ble det frarådet å fjerne ret-
ten til gjeninnvandring. Rutinene med tilbakebeta-
ling av støtte ved gjeninnvandring ble anbefalt for-
bedret. I St.prp. nr. 1 (2003–2004) har Kommunal-
og regionaldepartementet varslet at departementet
vil vurdere den individuelle tilbakevendingsstøtten
på bakgrunn av evalueringen. Dessuten vil departe-
mentet vurdere om det kan finnes en ny og bedre
ordning for tilbakebetaling ved gjeninnvandring.

I brev av 19. mai 2004 til Kommunal- og regio-
naldepartementet understreket Riksrevisjonen alvo-
ret i at tiltak som var varslet i forbindelse med anteg-
nelsen for regnskapsåret 2000, ikke er gjennomført
og fulgt opp av departementet. Riksrevisjonen ba om
uttalelse til blant annet disse forholdene:
– Tilbakebetaling av individuell tilbakevendings-

støtte ved gjeninnvandring er avhengig av at
UDI får kunnskap om gjeninnvandringen. Fordi
rutinemessige sammenligninger mot folkeregis-
teret og ytterligere kontrolltiltak for flyktninger
som gjeninnvandrer ikke er gjennomført, kan det
se ut som om det ikke er gjort noen forbedringer
i rutinene siden saken ble tatt opp i antegnelsene
til statsregnskapet for 2000.

– Krav om tilbakebetaling av tilbakevendingsstøt-
ten ved gjeninnvandring blir ikke regnskapsført
når kravet oppstår, slik det var varslet. Når mer
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enn 60 prosent av kravene er avskrevet, og bare
10 prosent av utsendte krav, dvs. ca. 3 mill. kro-
ner, er tilbakebetalt, kan det stilles spørsmål ved
om det er grunn til å forbedre reglene for krav
om tilbakebetaling og avskrivninger, og om ruti-
nene for inndrivelse av kravene er tilfredstillen-
de.

– Rapporten etter gjennomført evaluering forelå i
januar 2003. Ut fra de opplysningene departe-
mentet ga i St.prp. nr. 1 (2003–2004) og Kom-
munal- og regionaldepartementets brev av 9. fe-
bruar 2004 til Riksrevisjonen kan det se ut som
om vurderingen av ordningen ennå ikke er påbe-
gynt.

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i
brev til Riksrevisjonen av 10. juni 2004 blant annet
at det ble gjennomført en sammenligning mot folke-
registeret i 2001, og at omlag 350 personer hadde
gjeninnvandret siden 1990. Departementet opplyser
videre at UDI nå har startet en ny halvautomatisk
gjennomgang med både maskinelle og manuelle
kontroller for å avdekke tidligere gjeninnvandring.
Den maskinelle kontrollen er fullført og viser at det
er 962 mulig gjeninnvandrede personer som ikke er
registrert gjeninnvandret i UDIs datasystem for be-
handling av utlendings- og flyktningsaker. Dette tal-
let antas å være for høyt av flere årsaker. En manuell
kontroll vil være ferdig i august 2004. UDI arbeider
med å kvalitetssikre resultatene og utarbeide praktis-
ke arbeidsrutiner. Departementet opplyser at UDI
heretter vil gjennomføre årlige halvautomatiske kon-
troller for å avdekke gjeninnvandring. Det arbeides
med å utrede et system for helautomatiske kontrol-
ler. Departementet har i tillegg bedt UDI om å kreve
at flyttemelding skal være sendt personregisteret før
tilbakevendingsstøtte blir utbetalt.

Departementet har vurdert ulike kontrollordnin-
ger i forbindelse med gjeninnvandring, men ikke
funnet det kostnadsmessig forsvarlig å innføre flere
kontroller. Behovet for nye kontrollordninger vil lø-
pende bli vurdert ut fra endringer i ordningen og
ordningens omfang.

Videre uttaler departementet på spørsmålet om
hvor langt arbeidet med å vurdere tilskuddsordnin-
gen er kommet, at ordningen ble drøftet i møte mel-
lom Kommunal- og regionaldepartementet og UDI i
februar 2004. UDI kom med forslag til en omlegging
av ordningen i mai 2004. Forslagene blir nå gjen-
nomgått i departementet. I denne sammenheng vil
Kommunal- og regionaldepartementet se på mulig-
heten for å fjerne retten til gjeninnvandring for per-
soner som får tilbakevendingsstøtte. Behov for lov-
endring blir vurdert.

Departementet opplyser i brevet at når det gjel-
der regnskapsføringen av utestående krav, holder
UDI oversikt ved hjelp av et regneark. Departemen-
tet er av den oppfatning at dagens løsning ikke er
god nok. UDI vil i juni 2004 iverksette tiltak for å

reskontroføre alle åpne krav. Videre vil alle krav
heretter bli reskontroført så snart det er klart at staten
har et krav på den gjeninnvandrede. Departementet
gir dessuten opplysninger om innfridde, avskrevne
og utestående krav. Det totale registrerte kravet per
1. juni 2004 er ca. 30,9 mill. kroner. Av dette er ca.
14 mill. kroner ikke lenger aktuelt krav fordi motta-
ker er registrert utmeldt fra Norge og reist tilbake til
hjemlandet, eller har forlatt mottaket uten å oppgi ny
adresse. Omtrent 4,5 mill. kroner er foreldet og vil
bli søkt avskrevet. I overkant av 2,5 mill. kroner
gjelder avsluttede saker, inkludert tilfeller der motta-
ker har fått sosialhjelp i mer enn fire år, dødsfall, el-
ler at kravet er innfridd. Gjenstående beløp på ca. 9,6
mill. kroner er reelle krav eller aktive saker.

Videre opplyser departementet at det og UDI har
satt i gang flere tiltak for å følge opp Riksrevisjo-
nens merknader. En del av tiltakene har vist seg å ik-
ke være gjennomførbare. Oppfølgingen av ordnin-
gen er problematisk også av andre grunner. Norsk
flyktningpolitikk legger til grunn at tilbakevending
til hjemlandet er det beste. Utlendingsloven åpner
imidlertid for gjeninnvandring i en toårsperiode. Det
antas å bidra til å motivere for gjeninnvandring. Det
finnes dessuten ikke generell innreisekontroll til
Norge for de som har oppholdstillatelse. De som re-
turnerer til Norge, blir som regel kun fanget opp der-
som de søker sosialhjelp eller kommer til et flykt-
ningmottak. Det er også vanskelig å få inn uteståen-
de fordringer som er registrert, da mange gjeninn-
vandrede har lav betalingsevne.

Departementet uttaler at det tar merknader fra
Riksrevisjonen alvorlig og legger stor vekt på å føl-
ge opp slike saker. I denne saken ser Kommunal- og
regionaldepartementet at oppfølgingen på flere av
punktene burde vært bedre. Departementet viser til
at saken er problematisk, at ordningen er evaluert,
og at det vil bli foreslått endringer. Kommunal- og
regionaldepartementet vil dessuten også snarlig utre-
de om måloppnåelsen for ordningen er god nok i for-
hold til ressursbruken, eller om en større omlegging
er nødvendig.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen konstaterer at rutinemessige sam-
menligninger mot folkeregisteret ikke er gjennom-
ført som forutsatt i antegnelsen til statsregnskapet
for 2000. Riksrevisjonen har merket seg at UDI her-
etter vil gjennomføre årlige halvautomatiske kon-
troller for å avdekke gjeninnvandring, og at det ar-
beides med å utrede en helautomatisk løsning.

Videre konstaterer Riksrevisjonen at ytterligere
kontrollordninger i forbindelse med gjeninnvandring
ikke er innført. Riksrevisjonen har merket seg at be-
hovet for nye kontrollordninger vil bli vurdert ut fra
endringer i ordningen og ordningens omfang.

Det er nå over ett år siden evalueringsrapporten
forelå. Departementet har ikke uttalt når arbeidet
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med å vurdere ordningen vil være ferdig, og når
eventuelle endringer vil bli iverksatt. Riksrevisjonen
har imidlertid merket seg at Kommunal- og regio-
naldepartementet vil se på muligheten for å fjerne
retten til gjeninnvandring for personer som får tilba-
kevendingsstøtte, og at departementet dessuten vil
utrede om måloppnåelsen for ordingen er god nok i
forhold til ressursbruken, eller om en større omleg-
ging er nødvendig.

Riksrevisjonen finner det uheldig at utestående
krav ennå ikke er regnskapsført som forutsatt. De-
partementet har ikke redegjort for hvilke forbedrin-
ger i regler og rutiner for tilbakebetaling det eventu-
elt har tenkt å gjennomføre.

Kommunal- og regionaldepartementet har
svart:

«Riksrevisjonen påpeker at departementet ikke
har hatt en tilfredstillende oppfølging av antegnelse-
ne til statsregnskapet for 2000, jf. Dokument nr. 1
(2001–2002), vedrørende kap. 521, post 72 Tilbake-
vending for flyktninger. Selv om det er blitt gjennom-
ført enkelte tiltak, og en evaluering av ordningen,
samt at det vil bli foreslått endringer, ser departe-
mentet at oppfølgingen på flere av punktene burde
ha vært bedre.

Rutinemessige sammenligninger mot folkeregisteret
og ytterligere kontrollordninger i forbindelse med
gjeninnvandring.

Riksrevisjonen konstaterer at rutinemessige sam-
menligninger mot folkeregisteret ikke er gjennom-
ført som forutsatt i antegnelsene til statsregnskapet
for 2000. Videre konstaterer Riksrevisjonen at ytter-
ligere kontrollordninger ikke er innført, men Riksre-
visjonen har merket seg at UDI heretter skal gjen-
nomføre kontroller for å avdekke gjeninnvandring.

For å oppnå formålet med ordningen, er det vik-
tig at en får oversikt over personer som gjeninnvan-
drer. Departementet mener at en halvautomatisk lø-
pende sammenligning av data fra DSP og DUF er
en god kontrollrutine, samt at den gir det beste re-
sultat med de dataverktøy vi i dag har. En halvauto-
matisk gjennomgang består av en maskinell og en
manuell del. Den tekniske løsningen for en halvauto-
matisk gjennomgang er utviklet. En slik løsning er
basert på samme prinsipper som en helautomatisk
metode (kun maskinell). Dersom løsningen viser seg
å være økonomisk forsvarlig tar departementet sikte
på å gjennomføre helautomatisk sammenligning.
UDI vil heretter gjennomføre en halvautomatisk
gjennomgang for å avdekke gjeninnvandring må-
nedlig.

Det er sommeren 2004 gjennomført en halvauto-
matisk sammenlikning mellom DSP og DUF. Den
maskinelle gjennomgangen av DSP og UDIs regi-
stre som ble gjennomført i juni 2004, viste 962 (regi-
streringer siden ca. 1990) mulig gjeninnvandrede

personer som ikke er registrert som gjeninnvandret i
DUF. Dette tallet ble antatt å være altfor høyt. En
manuell gjennomgang som nå er sluttført, har be-
kreftet antakelsen om at dette tallet var for høyt. Den
manuelle gjennomgangen viser at det har vært 202
personer som UDI vurderer som gjeninnvandret i
tillegg til de som tidligere har vært registrert. Dette
gir et totalt antall gjeninnvandrede personer på om
lag 3100 personer siden 1985.

De gjennomganger som har vært gjennomført
(2001 og 2004) har vist at mange tilbakevendte ikke
har vært registrert som utvandret i folkeregisteret
(DSP). En bedre registrering her vil gjøre den fram-
tidige sammenligningen av data mellom de to regi-
strene betydelig enklere. UDI har vært i kontakt med
Skattedirektoratet og vil følge opp denne problem-
stillingen videre. Som et tiltak for å få bedre regi-
strering i DSP vil det videre bli innført en rutine som
krever at flyttemelding skal være sendt til DSP før
tilbakevendingsstøtte utbetales.

Innføringen av et felles datasystem (DUF) gir
UDI mulighet til å holde bedre oversikt over gjen-
innvandrede, ved at alle saksbehandlere nå har lese-
tilgang til informasjon på tvers av avdelingene. Med
innføring av DUF har også politiet lesetilgang til in-
formasjon som er registrert i UDI og som kan sam-
menholdes med politiets egen informasjon. UDI vil
derfor ta et initiativ til dialog med politiet med sikte
på å få til et økt fokus på problemstillingen med
gjeninnvandring i politiets arbeid.

I tillegg vil det i løpet av kort tid bli utviklet løs-
ninger som gjør det mulig å ta ut lister fra DUF over
personer som er registrert tilbakevendt til hjemlan-
det, og hvor det også nylig er startet saksbehandling
om ny oppholdstillatelse, fornyelse av oppholdstilla-
telse eller søknad om familiegjenforening. Dette vil
bidra til at personer som gjeninnvandrer til Norge
blir fanget opp.

Departementet anser at tiltakene vil bedre situa-
sjonen med hensyn til oversikten på gjeninnvandrin-
gen til Norge, men vil følge situasjonen nøye frem-
over.

Oppfølging av evalueringsrapport og forbedring av
rutiner for tilbakebetaling

Riksrevisjonen viser til at det er over ett år siden
evalueringsrapporten forelå, og departementet har
ikke uttalt når arbeidet med vurdering av ordningen
vil være ferdig og når eventuelle endringer vil bli
iverksatt. Videre har ikke departementet redegjort
for hvilke forbedringer mht. regler og rutiner for til-
bakebetaling som eventuelt er tenkt gjennomført.

Tilskuddsordningen for tilbakevending er blitt
drøftet mellom departementet og UDI, og UDI har
18.05.04 foreslått en omlegging av ordningen, delvis
i tråd med anbefalingene i den eksterne evaluerin-
gen. Forslagene til endring blir nå gjennomgått i de-
partementet. Departementet vil snarlig utrede om
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måloppnåelsen for ordningen er god nok i forhold til
ressursbruken eller om en større omlegging er nød-
vendig. I forbindelse med dette vil også reglene og
rutinene for tilbakebetaling bli vurdert.

Regnskapsføring av krav

Riksrevisjonen oppgir at de finner det uheldig at
regnskapsføring av utestående krav ennå ikke er
gjennomført som forutsatt.

UDI har i brev av 16.09.04 meddelt departemen-
tet at det har oppstått tekniske problemer i forbin-
delse med reskontroføring av krav. UDI jobber med
å få en snarlig løsning på problemene. Departemen-
tet vil umiddelbart følge dette opp.

I forbindelse med at UDI skal gå over til SSØ
som regnskapsfører vil departementet kreve at UDI
får et tilfredsstillende system for regnskapsføring og
oppfølging av krav om tilbakebetaling av tilbakeven-
dingsstøtten. Overgangen til SSØ avhenger av når
SSØ har kapasitet til å overta. Dette vil tidligst kun-
ne skje våren 2005.

SSØ benytter Agresso som har en egen oppføl-
gingsmodul for inkasso, som er integrert med hoved-
boken og reskontroen. Det vil bl.a. være mulig å de-
finere antall purringer, purregebyr og lage en fil for
eksport av saksinformasjon til inkassoselskap for vi-
dere inndriving av kravet. Dette er standard filfor-
mat som UDIs nåværende inkassofirma (Kredinor)
håndterer. Det finnes også en funksjonalitet for å le-
se inn informasjon på saken fra inkassofirmaet.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Kom-
munal- og regionaldepartementet ikke på et tidligere
tidspunkt har hatt en tilfredsstillende oppfølging av
forhold knyttet til ordningen med tilbakevendings-
støtte for flyktninger som hadde oppholdstillatelse i
Norge og som frivillig vendte tilbake til hjemlandet.

Riksrevisjonen har merket seg at UDI heretter vil
gjennomføre en månedlig halvautomatisk gjennom-
gang for å avdekke gjeninnvandring, og at en helau-
tomatisk sammenligning vurderes hvis den viser seg
å være økonomisk forsvarlig. Kommunal- og regio-
naldepartementet opplyser at de nevnte tiltakene vil
bedre situasjonen med hensyn til oversikten over
gjeninnvandringen til Norge, og at departementet vil
følge situasjonen nøye framover.

Videre har Riksrevisjonen merket seg at UDI har
foreslått en omlegging av ordningen som delvis er i
tråd med anbefalingene i den eksterne evalueringen,
og at departementet snarlig vil utrede om måloppnå-
elsen for ordningen er god nok i forhold til ressurs-
bruken, eller om en større omlegging er nødvendig.
Riksrevisjonen ser positivt på at departementet i den
forbindelse vil vurdere regler og rutiner for tilbake-
betaling.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
nå vil kreve at UDI får et tilfredsstillende system for

regnskapsføring og oppfølging av krav om tilbake-
betaling av tilbakevendingsstøtte, og at UDI vil ta
initiativet til dialog med politiet med sikte på å få til
et økt fokus på problemstillingen med gjeninnvan-
dring i politiets arbeid.

2 Økonomisk og administrativ oppfølging av
statlige mottak

I antegnelsene til statsregnskapet for 1999, jf. Doku-
ment nr. 1 (2000–2001), Innst. S. nr. 138 (2000–
2001), tok Riksrevisjonen opp forhold knyttet til Ut-
lendingsdirektoratets (UDIs) oppfølging av statlige
flyktningmottak. Antegnelsen ble behandlet i Stor-
tinget den 22. februar 2001. Av de forholdene som
ble tatt opp, var det spesielt det at de økonomiske og
administrative forholdene ble lite vektlagt ved UDIs
tilsynsbesøk på mottakene. Kommunal- og regional-
departementet opplyste i den forbindelse at det had-
de bedt UDI om å etablere tilfredstillende rutiner for
oppfølging, og at departementet løpende ville følge
UDIs oppfølging av disse forholdene.

På kapittel 520 Utlendingsdirektoratet post 21
Spesielle driftsutgifter, statlige mottak er det utgifts-
ført nær 1,8 mrd. kroner i 2003. Midlene benyttes
blant annet til kontraktsfestede ytelser til mottakenes
driftsoperatører og ytelser til asylsøkere og flyktnin-
ger som bor i mottakene.

I forbindelse med revisjonen av regnskapet for
2003 har Riksrevisjonen gjennomført en ny undersø-
kelse som blant annet omfattet rutiner i forbindelse
med UDIs kontroll av økonomiske og administrative
forhold ved statlige mottak. UDIs rutinemessige
kontroll av de økonomiske forholdene ved mottake-
ne begrenser seg etter det Riksrevisjonen kan se til
kontroll av innsendte regnskapsskjemaer. Riksrevi-
sjonens undersøkelse viste manglende og for sen
innsendelse av regnskapsskjemaer og at det var
manglende underskrift av revisor på de samme skje-
maene. Ved tilsyn av statlige mottak foretas det in-
gen rutinemessig kontroll av økonomiske og admini-
strative rutiner.

Etter at saken var tatt opp med UDI, ba Riksrevi-
sjonen i brev av 1. juni 2004 om Kommunal- og re-
gionaldepartementets syn på det forhold at UDI me-
ner at direktoratets økonomiske ansvar er begrenset
til å overføre avtalte beløp i henhold til driftsavtale
med driftsoperatører, og at ordningen med driftsav-
taler er etablert og utviklet nettopp for å plassere det
økonomiske ansvaret entydig på driftsoperatør. Det
som da gjenstår av ansvar for UDI, er å kontrollere
at driftsoperatørene leverer en tjeneste av en kvalitet
og av det omfang som er bestilt og avtalt. Riksrevi-
sjonen ba også Kommunal- og regionaldepartemen-
tet redegjøre for om det også var departementets syn
at det ikke er UDIs oppgave å følge opp de økono-
miske og administrative forholdene på de statlige
mottakene. Med bakgrunn i den undersøkelsen Riks-
revisjonen nå har gjennomført, hvor det ser ut som
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om det ikke har skjedd tilfredsstillende forbedringer
i UDIs oppfølging av de økonomiske og administra-
tive forholdene siden Riksrevisjonens antegnelse for
1999, ba Riksrevisjonen om å få opplyst hvilken lø-
pende oppfølging departementet har hatt på disse
forholdene.

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev
av 18. juni 2004 til Riksrevisjonen blant annet svart
at departementet er av den oppfatning at oppfølgin-
gen av midler overført til driftsoperatør i forhold til
en kontrakt, først og fremst går på å kontrollere at
kvaliteten på tjenestetilbudet, som et minimum, er i
samsvar med inngått kontrakt. Departementet uttaler
også at det er viktig at UDI rutinemessig følger opp
økonomiske og administrative forhold ved mottake-
ne, ved blant annet rutinemessige kontroller av refu-
sjonskrav og utbetalinger av ytelser til beboerne og
mottakenes rutiner i forhold til dette, og at budsjett
og regnskap leveres i tråd med UDIs krav.

Departementet opplyser at det som en oppføl-
ging av forhold påpekt av Riksrevisjonen i antegnel-
sene til statsregnskapet for 1999 og 2000, engasjerte
PriceWaterhouseCoopers til å vurdere utvalgte sider
ved UDIs drift, blant annet å gjennomgå årsavslut-
ningen for regnskapsåret 2001. På grunnlag av gjen-
nomgåelsen kom konsulentfirmaet med en anbefa-
ling om krav til revisorattestasjon. Kommunal- og
regionaldepartementet opplyser at dette nå er spesi-
fisert i UDIs kravspesifikasjon til driftsreglementet,
og at departementet har lagt til grunn at UDI har
fulgt opp dette. UDI har informert departementet om
at hvert regionkontor gjennomgår og ser til at revi-
sorattesterte refusjonskrav er utarbeidet i henhold til
kravspesifikasjonen og Reglementet for ytelser til
beboerne (pengereglementet), og at korrekte vedlegg
følger kravene.

Departementet opplyser at i forholdet til refu-
sjonskrav for bruk av stykkprisplasser skal region-
kontorene se til at krav kommer innen fristen, og at
utbetalingen skjer i forhold til korrekt antall bruk av
plasser. Departementet har imidlertid merket seg at
UDI uttaler at de har hatt begrensede muligheter for
å kontrollere disse kravene, og at dette henger sam-
men med nødvendigheten av å ha en dataløsning for
den daglige bevegelsen inn og ut av mottakene, da
manuelle kontroller vil kreve en annen bemanning
enn den UDI har i dag. Departementet opplyser at
UDI i 2004 har engasjert konsulentfirmaet KPMG til
å se på problemstillinger spesielt knyttet til krav om
stykkprisplasser. Departementet påpeker videre i sitt
svar at det er viktig å få på plass en egen modul i Da-
tasystemet for utlendingsforvaltning som åpner for
økte kontrollmuligheter.

I forhold til generell oppfølging av mottakene
har UDI, etter at Riksrevisjonen tok opp forholdet,
igangsatt et arbeid for å utvikle en database som gjør
det mulig å systematisere innsendte regnskapsdata.
Dette vil ifølge departementet gi økt mulighet for å
sammenligne og analysere driftsøkonomien i motta-

kene, og å følge opp driftsoperatørene som leverer
skjemaene for sent. Departementet opplyser at UDI
har avsatt noe ressurser til dette, og at departementet
mener dette er et godt tiltak.

Departementet uttaler til slutt at kravspesifika-
sjonen og UDIs rutiner til nå har vært vurdert av de-
partementet som tilstrekkelig kontroll i forhold til
refusjonskrav og kontroll av driftsoverføringer til
driftsoperatører for mottak. Som en følge av Riksre-
visjonens gjennomgang ser departementet at rutine-
ne kan være mangelfulle i forhold til denne kontrol-
len. Departementet vil kreve at UDI får på plass ruti-
ner som sikrer at tilsyn med mottakene også innebæ-
rer en bedre oppfølging av de økonomiske og admi-
nistrative rutinene.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
vil kreve at UDI får på plass rutiner som sikrer at til-
syn med mottakene også innebærer en bedre oppføl-
ging av de økonomiske og administrative rutinene.

Videre har Riksrevisjonen merket seg at departe-
mentet påpeker viktigheten av at UDI må få på plass
en egen modul i Datasystemet for utlendingsforvalt-
ning som åpner for økte kontrollmuligheter i forbin-
delse med refusjonskrav for bruk av stykkprisplas-
ser.

Riksrevisjonen har også merket seg at det er
igangsatt et arbeid med å utvikle en database for å
kunne systematisere de innsendte regnskapene, slik
at man bedre kan sammenligne og analysere drifts-
økonomien i mottakene og følge opp driftsoperatø-
rene som leverer skjemaene for sent.

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at for-
hold tatt opp i antegnelsene til statsregnskapet for
tidligere år ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp, og
at nødvendige tiltak ikke er iverksatt.

Kommunal- og regionaldepartementet har
svart:

«I Riksrevisjonens antegnelser til statsregnska-
pet 1999, jf. Dok. nr. 1 (2000–2001) ble det i tillegg
til at de økonomiske og administrative forholdene i
for liten grad ble vektlagt ved tilsynsbesøk, pekt på
at regelverket for statens anskaffelsesvirksomhet ik-
ke var benyttet ved kjøp av tjenester for etablering
og drift av nye statlige mottak. Departementet ba på
denne bakgrunn UDI etablere rutiner for opprettelse
av mottak i tråd med regelverket. Alle nye mottak
skal nå bli etablert i tråd med dette.

2.1 Oppfølging av antegnelsene til statsregnskapet
fra 1999.

Etter Riksrevisjonens antegnelser til statsregnskapet
for 1999, er det gjennomført følgende endringer i ru-
tiner mv. for økonomikontroll i statlige mottak:
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– UDI utarbeidet i 2000 rutinebeskrivelsen «Øko-
nomikontroll i statlig mottak», som senere er
delvis innarbeidet i dokumentet «UDIs kvalitets-
arbeid med statlige mottak» og i UDIs kravspesi-
fikasjon til driftsreglementet. Krav til driftsope-
ratørene er også spesifisert i UDIs kravspesifi-
kasjon til driftsreglementet.

– PriceWaterhouseCoopers (PwC) har på opp-
drag fra departementet vurdert utvalgte sider
ved UDIs drift, herunder en gjennomgåelse av
årsavslutningen for regnskapsåret 2001. PwC
fant at refusjonsskjema fra mottak i flere tilfeller
ikke var attestert av revisor, og således anbefalte
at revisor enten kan attestere på selve refusjons-
skjemaet eller avgi en separat erklæring. Dette
er i ettertid spesifisert i UDIs kravspesifikasjon
til driftsreglementet.

– UDI skal følge opp økonomiske forhold ved mot-
taksdriften ved at driftsoperatørene må levere ut-
drag av budsjett og regnskap i form av et skjema
som må fylles ut og leveres innen gitte frister.
Regnskapsskjemaet skal være attestert av revi-
sor. UDI kan videre be om å få innsyn i det full-
stendige regnskapet, noe som gjøres og har vært
gjort dersom det oppdages avvik.

– UDIs regionkontor skal ved oppstart av et mot-
tak påse at budsjett er mottatt innen to måneder
etter oppstart. Videre skal regionkontorene påse
at de korrekte dokumentene er mottatt i henhold
til fristene, og at innsendt regnskap er attestert
av revisor. En ordning der UDI gir en tidsfrist til
mottakene for når mangler skal være utbedret,
og at mottakene skal gi skriftlig tilbakemelding
til UDI om hva som er gjort, er ment å tydelig-
gjøre forpliktelsene for mottakene.

– UDI har utarbeidet et nytt tilsynskonsept som
bl.a. innebærer at en kontroll av mottakene gjen-
nom hele året, fremfor at hovedvekten legges på
et tilsynsbesøk til avtalt tidspunkt. Som et ledd i
tilsynet med det enkelte mottak gjennomgår re-
gionkontoret rutinemessig mottakets budsjett og
regnskap.

– Kontroll av beboerøkonomien, dvs. kontroll av
refunderte utgifter knyttet til ytelser til beboerne
etter reglementet for økonomisk hjelp til perso-
ner i mottak (pengereglementet), foregår ved
oppstart av et mottak og løpende (månedlig), i
tillegg til stikkprøver.

– I forhold til refusjonskrav for bruk av stykkpris-
plasser, skal regionkontorene påse at krav kom-
mer innen fristen, og at utbetaling skjer i forhold
til korrekt antall bruk av plasser. Departementet
har merket seg at UDI sier at de har hatt begren-
sede muligheter for å kontrollere disse kravene.
UDI har i 2004 engasjert konsulentfirmaet
KPMG til å se på problemstillinger spesielt knyt-
tet til krav om stykkprisplasser. En egen modul i
Datasystemet for utlendingsforvaltningen (DUF)
vil åpne for økte kontrollmuligheter, men må iflg.

UDI vurderes opp mot ressursbruken. Departe-
mentet mener det er viktig å få slike kontrollruti-
ner på plass og vil følge dette opp.

2.2 Departementets videre oppfølging

Kommunal- og regionaldepartementet er av den
oppfatning at oppfølging av midler overført til
driftsoperatør ift. kontrakt, først og fremst går på
kontroll av at kvaliteten på tjenestetilbudet, som et
minimum, er i samsvar med inngått kontrakt. Driften
av statlige mottak for asylsøkere er videre regulert
gjennom UDIs styringsdokumenter. Styringsdoku-
mentene omfatter:
– Driftsreglementet – Reglement for drift av statli-

ge mottak, som angir overordnede målsettinger,
rammer og ansvarsfordeling.

– Kravspesifikasjonen – Kravspesifikasjon til
Driftsreglementet som angir hvilke kvalitetskrav
det stilles til driften.

– Pengereglementet – Reglement for økonomisk
hjelp til personer i statlig mottak.

– Føringsbrev – Gjeldende føringsbrev for inne-
værende år som angir krav til planlegging av ut-
valgte satsingsområder ved mottaksdriften og
rapportering til UDI.

I tillegg reguleres driften av de til enhver tid
gjeldende rundskriv, rutinebeskrivelser, skjemaer og
veiledere. Kravspesifikasjonen og UDIs rutiner har
til nå vært vurdert av departementet som tilstrekke-
lig kontroll i forhold til refusjonskrav og kontroll av
driftsoverføringer til driftsoperatører for mottak.

Departementet ser imidlertid at rutinene kan væ-
re mangelfulle i forhold til rutinemessig kontroll av
refusjonskrav, utbetalinger av ytelser til beboerne
og til «ryddighet» i mottakenes rutiner i forhold det-
te, og til at budsjett og regnskap leveres i samsvar
med de krav som er fastsatt. Etter departementets
oppfatning er det viktig at UDI rutinemessig følger
opp disse forholdene ved mottakene.

Departementet vil kreve at UDI får på plass ruti-
ner som sikrer at tilsyn med mottakene også innebæ-
rer en bedre oppfølging av de økonomiske og admi-
nistrative rutinene. Dette innebærer bl.a. å få på
plass bedre kontrollrutiner, bl.a. gjennom en modul
i Datasystemet for utlendingsforvaltningen (DUF)
som inneholder detaljerte data om inn og utflytting
av mottak og et system for kontroll med bruk av
stykkprisplasser som UDI tar sikte på skal være på
plass fra årsskiftet. De økonomiske rutinene i forbin-
delse med utbetaling av pengereglementets ytelser
til beboerne i mottak er under revidering. Departe-
mentet vurderer om man ved fremtidige kontrakter
skal kreve separate konti mellom pengereglements-
ytelser og driftsmidler ved mottak. For å forbedre
UDIs oppfølging av mottakenes rapportering er en
egen database som gjør det mulig å systematisere
innsendte regnskapsdata, og følge opp de driftsope-
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ratører som leverer skjema for sent, under utvikling.
Regnskap for 2003 er nå i ferd med å bli registrert i
basen, mens analysedelen foreløpig ikke er helt fer-
dig.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at UDIs
oppfølging av statlige mottak ikke synes å være sær-
lig forbedret etter at flere mangler ble påvist i anteg-
nelsene til statsregnskapet for 1999.

Riksrevisjonen har merket seg at Kommunal- og
regionaldepartementet nå vil kreve at UDI etablerer
rutiner som sikrer at tilsyn med mottakene innebærer
bedre oppfølging av økonomiske og administrative
rutiner. Videre at UDI tar sikte på at modulen i Data-
system for utlendingsforvaltning, som blant annet
øker kontrollmuligheten i forbindelse med refu-
sjonskrav for bruk av stykkprisplasser, skal være på
plass fra årsskiftet.

Riksrevisjonen har også merket seg at utviklin-
gen av en database for å kunne systematisere de inn-
sendte regnskapene er under utvikling, og at regn-
skapene for 2003 nå er i ferd med å bli registrert i
basen, men at analysedelen ikke er helt ferdig.

Riksrevisjonen forutsetter at de omtalte tiltakene
blir tilstrekkelig prioritert og løpende fulgt opp av
Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet har føl-
gende avsluttende merknad til de samlede anteg-
nelsene:

«Kommunal- og regionaldepartementet tar anteg-
nelsene fra Riksrevisjonen alvorlig og legger stor
vekt på oppfølgingen av slike saker. Vi ser at oppføl-
gingen burde vært bedre på flere punkter.»

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Per Anders Engeseth





Kultur- og kirkedepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Norsk Tipping AS

Innledning

Norsk Tipping AS ervervet i 2000 datterselskapet
Fabelaktiv AS. Fabelaktiv AS produserer fjernsyns-
sendte trekninger fra spill i Norsk Tipping AS, og
driver generell TV-produksjon.

I 2001 opprettet Norsk Tipping AS datterselska-
pet Spillverden AS. Spillverden AS har fått overført
en rekke rettigheter fra Norsk Tipping AS i tilknyt-
ning til spill og betalingsløsninger. Spillverden AS
har som siktemål å delta i opprettelse og drift av nye
spillorganisasjoner internasjonalt. Spillverden AS
har på kort sikt som mål å få On Line National Lot-
tery på Sri Lanka i funksjon med minimum tre spill i
produksjon. Det er vurdert engasjementer i flere
land, blant andre Hviterussland, Palestina, Mexico,
Tyrkia og Korea.

Spillverden AS eier 50 % av Buypass AS. Ergo-
Group AS eier de øvrige aksjene i selskapet. Spill-
verden AS har blant annet til formål å levere varer
og tjenester knyttet til bruk av informasjonsteknolo-
gi ved å utvikle tjenester og produkter knyttet til
bruk av smartkort.

Norsk Tippings styring av datterselskapene

Fabelaktiv AS og Spillverden AS har etter at de hen-
holdsvis ble ervervet og opprettet av Norsk Tipping
AS, hatt behov for tilførsel av kapital på mer enn 40
mill. kroner. Kapitalen har vært tilført ved å konver-
tere gjeld til egenkapital, nye langsiktige lån og ved
kontantoverføringer fra morselskapet. Overføringe-
ne har vært en forutsetning for videre drift. Denne
tilførselen av kapital har redusert overskuddet i
Norsk Tipping AS både i 2002 og 2003.

I forbindelse med Riksrevisjonens revisjon av
Norsk Tippings regnskaper for 2003 kom det fram at
Fabelaktiv AS per 31. desember 2003 hadde en ne-
gativ egenkapital på 13,7 mill. kroner. Revisjonen
viste samtidig at Norsk Tipping AS den 9. oktober

2003 inngikk en låneavtale med Fabelaktiv AS på 14
mill. kroner til gunstige betingelser. I januar 2004 et-
terga styret for Norsk Tipping AS lånet gjennom
konvertering til egenkapital. Det ble også ytt et kon-
tanttilskudd på 2,5 mill. kroner.

I brev av 16. mars 2004 til Norsk Tipping AS tok
Riksrevisjonen opp flere forhold knyttet til tilførse-
len av kapital til datterselskapene. Riksrevisjonen ba
blant annet om en redegjørelse for hvilke vurderin-
ger Norsk Tipping AS har lagt til grunn med hensyn
til den finansielle risikoen og de konsekvensene som
Norsk Tipping AS er eksponert for ved de engasje-
mentene som er inngått gjennom datterselskapene.

Aksjeloven (AL) stiller krav om at alle transak-
sjoner mellom mor- og datterselskap skal baseres på
forretningsmessige prinsipper, jf. AL §3-9. Aksjelo-
ven stiller videre krav om at styret i et selskap straks
skal foreslå tiltak og innkalle til generalforsamling
dersom egenkapitalen i selskapet er tapt eller er la-
vere enn forsvarlig, jf. AL §3-5 (styrets handlings-
plikt).

Ut fra dette stilte Riksrevisjonen spørsmål om
hvordan Norsk Tipping AS kunne yte et lån til Fabe-
laktiv AS med gunstige betingelser på et tidspunkt
hvor egenkapitalen måtte anses som tapt. Riksrevi-
sjonen ønsket også å få redegjort for om styret for
Fabelaktiv AS hadde fulgt aksjelovens krav til hand-
lingsplikt da aksjekapitalen i selskapet ikke lenger
var forsvarlig.

I brev fra Norsk Tipping AS av 22. mars 2004,
som ble sendt via Kultur- og kirkedepartementet, he-
ter det at datterselskapene leverer tjenester som an-
ses som sentrale i selskapets framtidige verdikjede.
For å sikre best mulig fornyelsesevne er det viktig at
disse selskapene opererer i et marked som gir impul-
ser til slik fornyelse. Selskapet framholder at det så-
ledes har vært nødvendig å tillate prosjekter som ik-
ke nødvendigvis gir kortsiktig avkastning, men som
har det mål for øyet å sikre en best mulig langsiktig
kompetanse og forretningsmessig posisjon.
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Ifølge Norsk Tipping AS var det høsten 2003 ik-
ke grunnlag for å hevde at egenkapitalen i Fabelak-
tiv AS var tapt. Fabelaktivs økonomiske problemer
knyttet seg ifølge Norsk Tipping AS til en større sat-
sing på å utvikle et barne-TV-program (GNOTTE-
NE). Helt fram til utgangen av 2003 var det ifølge
Norsk Tipping AS usikkerhet rundt inntektsmulig-
hetene fra salg av dette programmet. Det er derfor
ikke riktig å hevde at egenkapitalen var tapt, og det
inntrådte heller ikke noen handlingsplikt fra styrets
side. At styret for Norsk Tipping AS i januar 2004
valgte å avskrive kostnadene til GNOTTE-prosjektet
ut fra et forsiktighetsprinsipp, forandrer ifølge Norsk
Tipping AS ikke denne vurderingen.

Ifølge Norsk Tipping AS kunne rapporteringsru-
tinene rundt den økonomiske utviklingen i Fabelak-
tiv AS vært bedre overfor morselskapets styre, og
det ble gjort oppmerksom på at slike rutiner nå er
innført ved at det regelmessig blir rapportert om dat-
terselskapenes stilling i styremøtene i Norsk Tipping
AS.

I brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 25.
mars 2004 svarer departementet at man vanskelig
kan se at det foreligger kritikkverdige forhold ved
driften av datterselskapene eller ved morselskapets
disposisjoner overfor dem. Departementet mener
imidlertid at de problemstillingene som er beskrevet,
illustrerer behovet for klare retningslinjer for Norsk
Tipping AS og styret i Norsk Tipping AS i forhold
til premissene for driften av datterselskapene. De-
partementet opplyser at de i løpet av 2003 har inn-
ledet en nærmere dialog med Norsk Tipping AS om
aktiviteten i selskapets datterselskaper. Siktemålet
for dialogen er, på basis av de senere års erfaring
med produksjon gjennom datterselskaper, å etablere
retningslinjer for Norsk Tipping AS og selskapets
styre med nærmere kriterier for etablering og drift av
slik aktivitet utenfor morselskapet. Departementet
har lagt opp til å avslutte dette arbeidet i løpet av in-
neværende år.

Departementets styring av Norsk Tipping AS

I Ot. prp. nr. 52 (1991–92) om lov om pengespill ble
det åpnet for at Norsk Tipping AS kan påta seg opp-
drag som ikke gjelder spill, jf. merknadene til §3 i
lovutkastet. I forarbeidene heter det at en slik adgang
kan fastsettes i vedtektene når det gjelder selskapets
virkeområde. Det heter videre at «departementet vil
vurdere spørsmålet videre dersom det oppstår aktu-
elle oppdrag, herunder også hvilke retningslinjer
som må gis for slike oppdrag».

Ifølge Reglement for økonomistyring i staten
§ 10 skal virksomheter som har overordnet ansvar
for særlovsselskaper som staten eier helt eller delvis,
utarbeide skriftlige retningslinjer om hvordan sty-
rings- og kontrollmyndigheten skal utøves overfor
hvert enkelt selskap eller grupper av selskaper.

I brev av 23. april 2004 ba Riksrevisjonen depar-

tementet opplyse hvilke vurderinger som var gjort i
forkant av etableringen av Fabelaktiv AS og Spill-
verden AS. Riksrevisjonen ba også om eventuelle
retningslinjer som var utarbeidet i forbindelse med
at Norsk Tipping AS engasjerte seg i de to selskape-
ne. Riksrevisjonen ba om å få tilsendt eventuelle ret-
ningslinjer for departementets eierstyring av Norsk
Tipping AS. Det ble videre bedt om kopi av de ved-
takene departementet har fattet som eier i 2003 og
kopi av møtereferater og annen dokumentasjon fra
møter mellom selskap og departement hvor spørs-
mål knyttet til virksomhetsstyring har vært behand-
let i 2003.

I brev av 8. juni 2004 opplyser departementet at
det i departementets interne økonomiinstruks er inn-
tatt generelle retningslinjer for styring og kontroll av
aksjeselskaper med visse særlige bestemmelser
knyttet til Norsk Tipping AS.

Når det gjelder etableringen av datterselskaper
under Norsk Tipping AS, opplyser departementet at
fordi siktemålet med de eksterne etableringene som
er gjort, ligger innenfor formålet med selskapets
virksomhet, har det ikke vært ansett som formelt sett
nødvendig å endre selskapets vedtekter ved etable-
ringene. En redegjørelse for selskapsetableringen av
Spillverden AS ble imidlertid tatt inn i departemen-
tets budsjettforslag for 2002, jf. St. prp. nr. 1 (2001–
2002).

I møte med Riksrevisjonen 19. mai 2004 under-
streket departementet at man i stor grad har basert
seg på muntlig dialog med styret og administrativ le-
delse i Norsk Tipping AS. Det ble lagt fram et refe-
rat fra et møte mellom departementet og direktøren
for Norsk Tipping AS, der forhold rundt dattersel-
skapene var behandlet. Referatet var ikke formelt
oversendt styret for Norsk Tipping AS.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen konstaterer at Norsk Tipping AS
gjennom sitt engasjement i datterselskapene Fabel-
aktiv AS og Spillverden AS over en fireårsperiode
har måttet gå inn med en kapitaltilførsel på over 40
mill. kroner. Engasjementene har ført til reduksjon i
spilleoverskuddet for Norsk Tipping AS.

Riksrevisjonen finner grunn til å stille spørsmål
ved at Kultur- og kirkedepartementet i forkant av
etableringen av datterselskapene for Norsk Tipping
AS ikke gjorde grundigere vurderinger av om det
var riktig av Norsk Tipping AS å gå inn i disse enga-
sjementene. Det ble heller ikke etablert vedtekter
som satte rammer for hvilke formål datterselskapene
skulle ha, og hvilken økonomisk risiko som skulle
aksepteres.

Riksrevisjonen finner gjennom mottatt doku-
mentasjon fra departementet og virksomheten at ei-
erstyringen fra departementet i stor grad synes å væ-
re basert på uformell kommunikasjon. Utøvelsen av
eierskapet er lite dokumentert. Uformelle prosesser
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knyttet til eierskap er vanskelig å kontrollere og kan
skape uklare ansvarsforhold.

Riksrevisjonen stiller seg kritisk til argumenta-
sjonen om at styret for Norsk Tipping AS av forsik-
tighetsgrunner valgte å konvertere et lån til Fabelak-
tiv AS til egenkapital, men at situasjonen sett fra Fa-
belaktiv AS ikke var så alvorlig at styret for datter-
selskapet hadde noen handlingsplikt. Riksrevisjonen
kan vanskelig se at betingelsene for fortsatt drift av
Fabelaktiv AS var til stede ved utgangen av 2003, el-
ler at selskapet kunne fått godkjent sitt regnskap,
uten at selskapet var blitt tilført kapital. Slik denne
saken har vært håndtert, kan det dannes et inntrykk
av at morselskapet føler sterkere forpliktelse enn
datterselskapets eget styre til å rydde opp i de øko-
nomiske problemene. Det kan skape en oppfatning
av at datterselskapet ikke anstrenger seg nok for å
rette opp den økonomiske situasjonen med egne
krefter. Når morselskapet er en monopolbedrift og
datterselskapene leverer tjenester i et kommersielt
marked, kan det også oppstå uheldig kryssubsidie-
ring dersom nødvendige retningslinjer for å forhin-
dre dette ikke foreligger.

De tapene som Norsk Tipping AS har hatt i for-
hold til Fabelaktiv AS i 2003, er knyttet til utviklin-
gen av et kommersielt program for barne-TV. Riks-
revisjonen stiller spørsmål ved om midler fra Norsk
Tippings spilleoverskudd skal brukes til å dekke
denne typen satsinger. Det kan også reises spørsmål
om de planene for internasjonal satsing som Spill-
verden AS har lagt, er innenfor Norsk Tipping AS
sitt mandat, og om departementet bør klargjøre ram-
mene for den internasjonale satsingen.

Riksrevisjonen ser positivt på at departementet
nå opplyser at de har innledet en dialog med Norsk
Tipping AS vedrørende aktiviteten i selskapets dat-
terselskaper med sikte på å etablere retningslinjer for
slik aktivitet. Det forutsettes at Riksrevisjonen ori-
enteres om det videre arbeid på dette området. Riks-
revisjonen understreker betydningen av at departe-
mentet i denne prosessen er klar på ansvarsdelingen
mellom styret og administrasjonen. Dialog om ram-
mer for virksomheten og departementets krav og
forventninger til kontroll bør etter Riksrevisjonens
oppfatning primært skje mot Norsk Tippings styre.

Kultur- og kirkedepartementet har svart:

«Norsk Tipping AS’ engasjementer utenfor Norge

Vi viser til Kultur og kirkedepartementets brev av
25.3.2004 og 8.6.2004 til Riksrevisjonen.

Når det gjelder Norsk Tipping AS’ engasjemen-
ter utenfor Norge har disse tradisjonelt kun omfattet
konsulentbistand på non-profittbasis. Etter henven-
delse fra myndighetene på Sri Lanka har imidlertid
Norsk Tipping gjennom datterselskapet Spillverden
AS påtatt seg operatøransvar med sikte på etablere
tilbud av pengespill basert på lignende prinsipper
som i Norge. Erfaringen så langt viser at premissene

for slike engasjementer lett vil kunne endre seg un-
derveis, på en måte som kan skape dilemmaer i for-
hold til selskapets engasjement. Kultur- og kirkede-
partementet tar derfor sikte på at selskapets framti-
dige engasjementer utenfor Norge kun skjer som
non-profittbasert konsulentbistand i henhold til tid-
ligere tradisjon, og at bestemmelser om dette blir
inntatt i instruksverket for selskapet.

Norsk Tipping AS’ styring av datterselskapene

Som nevnt i departementets brev 25.3.2004 er det ut
fra de opplysninger som framgår av Riksrevisjonens
brev og Norsk Tippings brev i saken vanskelig for
departementet å legge til grunn at det foreligger kri-
tikkverdige forhold ved driften av datterselskapene
eller ved morselskapets disposisjoner ovenfor disse.
Når det gjelder handlingsplikt etter AL §3-5 skal
denne sikre at styret handler ansvarlig overfor eiere
og kreditorer når det foreligger reell risiko for at det
kan oppstå en økonomisk krise.

Datterselskapet Fabelaktiv AS er heleid av
Norsk Tipping AS. Kultur- og kirkedepartementet er
ikke kjent med at styret i Fabelaktiv AS’ disposisjo-
ner ikke har skjedd i forståelse med styret i morsel-
skapet. Spørsmålet blir dermed om styret i Fabelak-
tiv AS på noe tidspunkt har satt kreditorenes interes-
ser til side i strid med handleplikten. Etter departe-
mentets vurdering må det her legges til grunn at kre-
ditorenes interesser ikke kan anses tilsidesatt så len-
ge selskapets og morselskapets intensjon er å vide-
reføre driften i selskapet, om nødvendig med inn-
skudd av ny egenkapital.

I forhold til henvisningen til AL §5-9 understre-
kes at Norsk Tipping AS er unntatt fra aksjelovens
bestemmelser. Viktigere i denne forbindelse er det
imidlertid at Norsk Tipping AS’ strategiske og for-
retningsmessige interesse i Fabelaktiv ikke primært
har vært å skaffe morselskapet inntekter fra ekstern
kommersiell virksomhet, men snarere å sikre en op-
timal balanse mellom kvalitet, kostnadseffektivitet
og kontroll i verdikjeden for morselskapets spillpro-
dukter. I praksis innebærer dette at kompetansen på
kommersiell fjernsynsproduksjon, som er bygd opp
gjennom aktiviteten i Fabelaktiv, vil kunne ha større
strategisk og markedsmessig verdi for morselskapet,
enn de kommersielle inntekter til Fabelaktiv alene.
Fabelaktivs samlede verdi for morselskapet vil der-
med ikke uten videre kunne vurderes isolert ut fra
bunnlinjen i Fabelaktiv. Det tilligger Norsk Tipping
AS’ styre å foreta den løpende vurdering av om Fa-
belaktiv samlet sett har en tilfredsstillende verdi for
morselskapet.

Departementets styring av Norsk Tipping AS

Norsk Tipping AS som pengespillpolitisk verktøy
skiller seg fra andre heleide statsaksjeselskap. For-
uten at Norsk Tipping AS er et særlovsselskap har
Regjering og Storting gjennom behandlingen av
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Stortingsmelding nr 22 (2001–2002) Et mindre og
bedre statlig eierskap (jf bilag 24) blant annet lagt
til grunn at regelverksmyndighet og eierskap for sel-
skapet bør ligge i ett og samme departement. I mot-
setning til det normale for statsselskapene, hvor ei-
erskap og regelforvaltning i størst mulig grad for-
valtes av ulike departement, har man for Norsk Tip-
ping AS funnet at disse funksjoner bør samles på ett
sted for å sikre mest mulig effektiv politisk styring av
selskapet og politikken på pengespillområdet, jf pkt
8.2 i meldingen. Dette gjør at de alminnelige prin-
sipper for godt eierskap som ble nevnt under pkt 5.5
i eierskapsmeldingen ikke uten videre kan legges til
grunn i forhold til Norsk Tipping AS, jf også siste
setning under punkt 5.5 i meldingen.

På denne bakgrunn vil det også være naturlig at
staten til dels utøver sitt eierskap aktivt gjennom re-
gelverksutformingen. Prosessen rundt regelverksut-
formingen krever også løpende kontakt mellom ad-
ministrasjonen i departementet og administrasjonen
i selskapet, noe som gjør at slik uformell kontakt må
anses naturlig på en helt annen måte enn i et depar-
tement med et rendyrket eierskapsansvar.

Til Riksrevisjonens bemerkninger

Målsettingen med Norsk Tipping AS’ datterselska-
per har vært å sikre spesialiserte og profesjonelle
tjenester i tilknytning til selskapets kjernevirksom-
het. Datterselskapene er etablert på områder hvor
det har vært ansett viktig å sikre størst mulig kon-
troll med tjenesteproduksjonen, samtidig som det
har vært ansett vanskelig å utvikle tilstrekkelig kva-
litet og kostnadseffektivitet gjennom intern produk-
sjon i morselskapet. Departementet kan i dette per-
spektiv ikke se at det er grunnlag for å hevde at akti-
viteten i datterselskapene totalt sett har hatt negativ
økonomisk verdi for selskapet.

Som tidligere opplyst overfor Riksrevisjonen,
blant annet i brev 25.3.2004, ble det i juni 2003 inn-
ledet dialog med Norsk Tipping A/S vedrørende akti-
viteten i datterselskapene. Siktemålet for dialogen
har vært at det på basis av de senere års erfaring
med produksjon gjennom datterselskap, etableres
retningslinjer for Norsk Tipping AS og Norsk Tip-
pings styre med nærmere kriterier for etablering og
drift av slik aktivitet utenfor morselskapet. Det er
lagt opp til at dette arbeidet avsluttes i løpet av inne-
værende år.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at Norsk Tipping
AS’ framtidige engasjementer utenfor Norge heret-
ter kun skal skje som non-profittbasert konsulentbi-
stand i henhold til tidligere tradisjon, og at bestem-
melser om dette blir inntatt i instruksverket for sel-
skapet.

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at depar-
tementets eierstyring av Norsk Tipping AS i stor

grad er basert på uformell kommunikasjon, og at
sentrale spørsmål om styring og kontroll skjer i
kommunikasjon med Norsk Tipping AS’ admini-
strasjon, uten at styret er trukket inn. Det er korrekt
at eierskapsmeldingen åpner for at prinsipper for
god eierstyring ikke på alle punkter skal gjelde for
virksomheter av Norsk Tipping AS’ karakter. Prin-
sippet om at styret skal føre kontroll med selskapets
ledelse på vegne av eierne, må imidlertid etter Riks-
revisjonens oppfatning gjelde fullt ut også for Norsk
Tipping AS. Riksrevisjonen fastholder derfor at de-
partementet må avklare overordnede spørsmål rundt
styring og kontroll med Norsk Tipping AS’ styre.
Kommunikasjonen må i større grad formaliseres og
skriftliggjøres, slik at departementets utøvelse av ei-
erfunksjonen blir etterprøvbar. At departementet og-
så er regelverksforvalter på Norsk Tipping AS’ om-
råde forsterker etter Riksrevisjonens oppfatning kra-
vet til ryddighet i de ulike rollene.

Riksrevisjonen finner grunn til å kritisere at de-
partementet i forkant av etableringen av Norsk Tip-
ping AS’ datterselskaper ikke ga klarere retningslin-
jer for hvilke aktiviteter som kan aksepteres, og hvil-
ken økonomisk risiko som kan tas. Departementets
svar forsterker et inntrykk av at Norsk Tipping AS er
villig til å strekke seg svært langt for å sikre fortsatt
drift, selv om dette tilsier vesentlige økonomiske til-
skudd fra morselskapet. Selv om virksomhetene vur-
deres som viktige i Norsk Tipping AS’ totale verdi-
kjede, får datterselskapene gjennom dette fordeler
som skaper risiko for kryssubsidiering og konkur-
ransevridning. Riksrevisjonen mener at det bør stil-
les større krav til at Norsk Tipping AS dokumenterer
at datterselskapenes aktiviteter faktisk har den stra-
tegiske og markedsmessige betydningen som påstås.
Riksrevisjonen fastholder at de økonomiske proble-
mene i Fabelaktiv AS burde utløst handlingsplikt for
styret i datterselskapet, og at håndteringen av under-
skuddet i 2003 skaper inntrykk av at morselskapet
tar større ansvar enn datterselskapet for å løse de
økonomiske problemene.

Riksrevisjonen vil bemerke at departementet i li-
ten grad synes å erkjenne de problemer og dilemma-
er som Riksrevisjonen har bemerket når det gjelder
visse sider ved Norsk Tipping AS’ styring av sine
datterselskaper.

2 Opplysningsvesenets fond – regnskapet for
2003

Innledning

Opplysningsvesenets fond (OVF) er et selvstendig
rettssubjekt som eier de eiendommene og den fi-
nanskapitalen det består av. Fondet er en av landets
største grunneiere med et samlet areal på over en
million dekar. Eiendommene består av prestegårder,
presteboliger, skoger, festetomter og forretningsei-
endommer. Opplysningsvesenets fond skal tilgodese
kirkelige formål, i samsvar med Grunnloven §106
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og lov om Opplysningsvesenets fond. Opplysnings-
vesenets fond forvaltes av et forvaltningsorgan un-
der Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Et styre
oppnevnt av departementet har ansvaret for forvalt-
ningsorganet og Opplysningsvesenets fond. Styret
fastsetter reglement for forvaltningen av fondet i
samsvar med de overordnede retningslinjene for for-
valtningen som er fastsatt av KKD.

Svakheter og mangler ved regnskapet

Riksrevisjonen har godkjent Opplysningsvesenets
fonds regnskap for 2003, men det er knyttet vesent-
lige merknader til godkjennelsen. Revisjonen har av-
dekket svakheter og mangler når det gjelder doku-
mentasjon og sporbarhet, og at rutinene ikke i til-
strekkelig grad tilfredsstiller krav til god intern kon-
troll. Dette er blant annet tatt opp:
– Sen stenging av regnskapet
– Stor grad av korrigeringer og omposteringer og

delvis svak spesifikasjon av grunnlaget for kor-
reksjonene

– Sen og varierende kvalitet på avstemminger og
lite tilfredsstillende dokumentasjon av balanse-
poster

– Varierende kvalitet på bilag og underdokumenta-
sjon

– Manglende forklaring av avvik mellom regn-
skapsført og innberettet merverdiavgift

– Mangelfull dokumentasjon av forsystemet Tazett
som leverer data til regnskapet, og dårlig kvalitet
på avstemming mellom Tazett og regnskapssy-
stemet

I tillegg er det avdekket manglende revidert
regnskap for datterselskapene vedrørende et større
kontorkompleks (Rådhusgaten 1–3) som inngår som
verdi i OVFs balanse. Mangelen medfører at verd-
settelse av gjeldende balansepost og tilhørende noter
ikke kan bekreftes. Etter flere purringer er regnskap
for datterselskapene mottatt i vedlegg fra departe-
mentet i brev av 9. juni 2004, etter at Riksrevisjo-
nens avsluttende revisjonsbrev var avgitt.

Merknadene til regnskapet for 2003 ble tatt opp i
brev fra Riksrevisjonen av 19. mars og 14. mai 2004.
OVF har svart Riksrevisjonen i brev av 29. mars, 19.
april og 2. juni 2004. OVF opplyser at de har avdek-
ket et behov for tilførsel av ressurser i økonomien-
heten. OVF ser ressursknapphet som en vesentlig år-
sak til manglene, og viser til at de er i ferd med å
styrke økonomienheten gjennom engasjementer og
innleie av nødvendig kapasitet. OVF mener samtidig
at Riksrevisjonens revisjon gir et for negativt bilde
av situasjonen, og viser til at en del svakheter allere-
de er korrigert, eller er i ferd med å bli korrigert.
Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev av 9. ju-
ni 2004 at man vil be fondet om en særskilt status-
rapport per 1. oktober 2004, med utgangspunkt i de
forholdene som Riksrevisjonen har pekt på, og i fon-

dets vurdering av behovene for å styrke den interne
kontrollen.

OVFs investeringsstrategi

Opplysningsvesenets fond har plassert en betydelig
del av sin kapital i verdipapirer (blant annet aksjer
og obligasjoner). Porteføljen for verdipapirer var
ved utgangen av 2003 på rundt 1 mrd. kroner. Fon-
dets investeringsmål er å oppnå en høyere avkast-
ning enn det man får på såkalte risikofrie statssertifi-
kater. Styret for fondet og forvaltningsorganet fast-
setter rammer for hvor stor del av porteføljen som
kan investeres i de ulike finansinstrumentene (ak-
sjer, obligasjoner m.m.). Styret plikter å varsle de-
partementet om forhold som er av ekstraordinær ka-
rakter.

Revisjonen har funnet at Opplysningsvesenets
fond i januar og februar 2003 foretok et vesentlig
nedsalg av internasjonale aksjer, i strid med de reg-
lene som da gjaldt for plassering i finansielle instru-
menter, og som styret fastsatte i 2001.

Ved inngangen til 2003 utgjorde internasjonale
aksjer 24 % av porteføljen. Ifølge daværende in-
struks for kapitalforvaltning, skulle internasjonale
aksjer utgjøre mellom 25 % og 55 % av samlet por-
tefølje, med en anbefalt verdi på 35 %. Revisjonen
viser at fondet i januar 2003 solgte seg ned til 18 % i
internasjonale aksjer, og at de i februar 2003 solgte
seg ytterligere ned til 7 %. Differansen mellom ned-
re grense i daværende instruks og fondets faktiske
plasseringer var på dette tidspunktet 18 %. Dette til-
svarer et beløp på i overkant av 180 mill. kroner.

I ny instruks for kapitalforvalting som styret for
fondet vedtok 2. april 2003, ble det fastslått at inter-
nasjonale aksjer skulle utgjøre mellom 10 % og
20% av samlet portefølje, med en anbefalt verdi på
15%.

Revisjonen viser at fondets plassering i interna-
sjonale aksjer fra april 2003 og ut året lå på rundt
7 % av den totale porteføljen. Dette er 3 % lavere
enn det som ble satt som nedre grense i den nye in-
struksen. Fondet har senere opplyst at styret i sep-
tember 2003 endret instruksen slik at andelen inter-
nasjonale aksjer kan gå ned til 0%.

I brev av 14. mai 2004 etterlyste Riksrevisjonen
forklaring på hvorfor fondet i sine plasseringer i in-
ternasjonale aksjer gjennom deler av 2003 ikke har
forholdt seg til gjeldende instrukser.

I brev av 2. juni 2004 svarte Opplysningsvese-
nets fond at administrasjonen for fondet den 21. ja-
nuar 2003 fremmet forslag til nye rammer for inves-
teringer blant annet i internasjonale aksjer, og at sli-
ke rammer ble vedtatt av fondets styre den 2. april
2003. Det ble ikke gitt noen direkte forklaring på
hvorfor nedsalget hadde funnet sted før den nye in-
struksen formelt var vedtatt. Det ble heller ikke
kommentert at investeringene i internasjonale aksjer
også etter at ny instruks var vedtatt, lå under det som
styret hadde satt som nedre grense.
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Kultur- og kirkedepartementet svarte i brev av 9.
juni 2004 at nedsalget av OVFs internasjonale aksjer
i februar 2003 hadde et slikt volum at det ikke var i
samsvar med gjeldende instruks. Departementet pre-
siserer at de ikke var delaktig i beslutningsprosessen
vedrørende salget. Departementet hadde ikke funnet
grunn til å ta opp med styret dette bruddet på in-
struksens bestemmelser, fordi departementet per 10.
mars 2003 fastsatte revidert hovedinstruks for OVF.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har godkjent regnskapet for Opp-
lysningsvesenets fond for 2003, men det er knyttet
vesentlige merknader til momsrapportering, innrap-
portering fra datterselskaper samt internkontroll in-
nen regnskaps- og økonomifunksjonen. Flere for-
hold rundt den interne kontrollen ble tatt opp også i
forbindelse med revisjonen av 2002-regnskapet.
Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om styret, med
utgangspunkt i det kontrollansvaret som styret er på-
lagt, i tilstrekkelig grad har fulgt opp disse utfordrin-
gene i forhold til administrasjonen.

Riksrevisjonen finner grunn til å kritisere at OVF
i januar og februar 2003 gjennomførte et betydelig
nedsalg av internasjonale aksjer, før ny instruks for
kapitalforvaltning var vedtatt av styret. Riksrevisjo-
nen stiller spørsmål ved at fondet heller ikke etter at
styret i april 2003 vedtok ny instruks for kapitalfor-
valtningen, brakte andel investeringer i internasjona-
le aksjer i samsvar med de justerte rammene.

Riksrevisjonen har merket seg at Kultur- og kir-
kedepartementet ikke ble orientert om at det i febru-
ar 2003 skjedde et vesentlig nedsalg av internasjona-
le aksjer i uoverensstemmelse med vedtatte rammer,
og heller ikke i ettertid har funnet grunn til å drøfte
saken med styret, med begrunnelse at revidert hove-
dinstruks ble fastsatt i mars 2004. Etter Riksrevisjo-
nens oppfatning er denne saken av en slik økono-
misk og prinsipiell betydning, at departementet bur-
de vært varslet. Når dette ikke skjedde, ville det vært
naturlig at departementet i samråd med fondets sty-
rende organer så nærmere på kommunikasjon og
styringsdialog. Gjennom nye krav til utbytte, infla-
sjonsjustering og etablering av bufferfond har depar-
tementet de senere årene lagt premisser for en mer
risikoorientert investeringsprofil for fondet. Det er
derfor viktig at departementet tilrettelegger for en
styringsdialog som skaper felles forståelse for hvil-
ken risiko som kan tas, og hvilke rammebetingelser
som må etableres for at fondet skal kunne oppnå de
langsiktige investeringsmålene.

Kultur- og kirkedepartementet har svart:

«Svakheter og mangler ved regnskapet

Til godkjenningen av fondets regnskap for 2003 har
Riksrevisjonen anført merknader som knytter seg til
svakheter og mangler med hensyn bl.a. til dokumen-

tasjon, sporbarhet og intern kontroll. Departementet
tar til etterretning Riksrevisjonens merknader ved-
rørende disse forhold. Departementet viser til at
Opplysningsvesenets fond ser de nevnte forhold sær-
lig i sammenheng med fondets interne ressurssitua-
sjon og oppgavefordeling. Fondet er derfor i ferd
med å styrke regnskapsfunksjonene, revidere oppga-
vefordelingen, gjennomgå interne rutiner m.v. Revi-
sjonsfirmaet Ernst & Young er engasjert av fondet
for å bistå i arbeidet med å styrke og kvalitetssikre
regnskapsfunksjonene. Departementet vil i tiden
framover ha særlig oppmerksomhet mot de nevnte
sider ved fondets virksomhet. Departementet avven-
ter nå fondets statusrapport på dette området per 1.
oktober 2004.

Når det spesielt gjelder Riksrevisjonens påpek-
ning av manglende revidert regnskap for Rådhusga-
ta 1–3, som eies av selskap under fondet, vil depar-
tementet for ordens skyld opplyse at regnskapet ble
revidert i april 2004, men ved en inkurie dessverre
ikke oversendt Riksrevisjonen før 9. juni 2004.

OVFs investeringsstrategi

Riksrevisjonen påpeker at det gjennom deler av
2003 er konstatert avvik mellom fondets faktiske ak-
sjeplasseringer og de instrukser og rammer som i
2003 gjaldt for plasseringene. Slike plasseringsram-
mer var i 2003 dels regulert i departementets in-
struks overfor fondet, dels i interne instrukser fast-
satt av fondets styre.

Fondets salg av utenlandske aksjer i januar og
februar 2003 var begrunnet i den da negative utvik-
lingen i finansmarkedene, særlig i de utenlandske
aksjemarkedene og utsiktene for disse framover. Sal-
get hadde et slikt volum at departementets daværen-
de instruks overfor fondet om plasseringsrammer for
utenlandske aksjer ble overskredet. Riksrevisjonen
framholder at fondets beslutning om et så vidt bety-
delig nedsalg burde vært forelagt departementet, i
samsvar med det generelle kravet om at forhold av
særlig viktighet skal forelegges departementet. De-
partementet vil i denne sammenheng peke på at in-
struksens bestemmelser om plasseringsrammer ble
opphevet 10. mars 2003. Etter den reviderte instruk-
sen fra 10. mars 2003 tilligger det styret å fastsette
slike plasseringsrammer, og fondet var ved årsskif-
tet 2002/2003 kjent med den forestående endringen.
Selv om fondets nedsalg av utenlandske aksjer på
nyåret 2003 innebar at den daværende instruksbe-
stemmelse ble overskredet, må betydningen av in-
struksbruddet etter departementets vurdering ses i
lys av instruksendringen kort tid etter. Uavhengig av
dette forhold, vil imidlertid departementet si seg
enig i at nedsalget av utenlandske aksjer hadde et
slikt omfang i januar/februar 2003 at det ville vært
naturlig av fondet å konsultere departementet på
forhånd.

De konstaterte avvik i 2003 mellom de faktiske
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aksjeplasseringene og styrets instruksbestemmelser
om dette, og de påpekte mangler og svakheter i fon-
dets regnskap i 2003, berører forholdet mellom fon-
dets styre og administrasjonen, og i den sammen-
heng de kommunikasjons- og rapporteringsformer
som praktiseres mellom styret og administrasjonen.
Når det spesielt gjelder de konstaterte avvik gjen-
nom 2003 vedrørende styrets instruksbestemmelser
om utenlandske aksjeplasseringer, vil departementet
for ordens skyld nevne at styret i januar 2003 hadde
en bred drøfting av finansforvaltningen og endring i
plasseringsrammer. De aktuelle instrukser ble på
dette grunnlag i april og september 2003 revidert
med bestemmelser om en vesentlig lavere ekspone-
ring i utenlandske aksjer enn tidligere.

Til Riksrevisjonens merknader

Opplysningsvesenets fond omfatter betydelige verdi-
er, fordelt på finanskapital og eiendommer. Forvalt-
ningen av fondet har som mål at verdiene skal sikres
og gi tilfredsstillende avkastning. Forretningsmessi-
ge prinsipper skal balanseres bl.a. i forhold til mil-
jø- og kulturminnehensyn, og det er fastsatt etiske
retningslinjer for verdipapirplasseringene. De mål
og retningslinjer som gjelder for fondet, sammen-
holdt med fondets kompleksitet, innebærer at styret
har et betydelig styringsansvar av strategisk, for-
valtningsmessig og økonomisk-administrativ karak-
ter. Departementet har på denne bakgrunn løpende
dialog og kontakt med fondets ledelse, og blir regel-

messig orientert om forhold av betydning. Departe-
mentet kan ikke se at den konkrete saken om salget
av utenlandske aksjer i 2003 i seg selv foranlediger
vesentlige endringer i den styringsdialog som prak-
tiseres mellom departementet og fondet. Med bak-
grunn i Riksrevisjonens antegnelse, vil departemen-
tet likevel vurdere dette nærmere, og sammen med
styret drøfte behovet for å styrke styringsdialogen,
rapporteringsrutiner mv. Departementet vil også be
om en orientering fra styret om kommunikasjons- og
rapporteringsrutinene mellom fondets administra-
sjon og styret.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen ser positivt på at Opplysningsve-
senets fond er i ferd med å styrke regnskapsfunksjo-
nene, revidere oppgavefordelingen og gjennomgå
rutiner mv., og at departementet i tiden framover vil
ha særlig oppmerksomhet mot disse sidene ved fon-
dets virksomhet.

Riksrevisjonen konstaterer at departementet de-
ler Riksrevisjonens oppfatning om at fondets ned-
salg av internasjonale aksjer i januar og februar 2003
var et brudd på daværende instruks, og at nedsalget
burde vært forelagt departementet. Til departemen-
tets påpekning av at nedsalget var begrunnet i den da
negative utviklingen i finansmarkedene, vil Riksre-
visjonen vise til at denne type investeringer normalt
må følge en langsiktig strategi.

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Jens Gunvaldsen





Landbruksdepartementet
Statsregnskapet 2003

Til orientering

1 Tilskudd til økologisk landbruk

I St.meld. nr. 19 (1999–2000) Om norsk landbruk og
matproduksjon, er det nedfelt en målsetting om at
10% av landets totale jordbruksareal skal omlegges
til økologisk landbruk i løpet av en tiårsperiode, for-
utsatt at det er grunnlag for dette i markedet. En
handlingsplan for økologisk produksjon og omset-
ning er utarbeidet etter initiativ fra Landbruksdepar-
tementet på bakgrunn av føringer og målsettinger
skissert i meldingen.

Reglene for tilskuddsordningen til økologisk
landbruk er fastsatt i Forskrift om produksjonstil-
skudd i jordbruket. Ordningen forvaltes av Statens
landbruksforvaltning (SLF) sammen med de øvrige
produksjonstilskuddene og er underlagt de samme
kontroller før beregning, utbetaling og regnskapsfø-
ring. Vedtak om produksjonstilskudd fattes av kom-
munene. Ifølge forskriften kan det gis et særlig til-
skudd (omleggingstilskudd) til foretak som legger
om arealer til økologisk drift og driver dette arealet
økologisk i minst fem år etter omleggingen.

Som et ledd i revisjonen av regnskapet for 2003
har Riksrevisjonen gjennomgått deler av SLFs for-
valtning av tilskudd til økologisk landbruk på kapit-
tel 1150 post 50.11 og post 77.

Omleggings-, areal- og husdyrtilskudd

Formålet med omleggings-, areal- og husdyrtilskudd
er å stimulere til økt omlegging til økologisk land-
bruk.

Av SLFs rapport Produksjon og omsetning av
økologiske landbruksprodukter fra 2003 framgår det
at tendensen fremdeles går mot et mer husdyrbasert
sluttprodukt fra økologisk landbruk enn fra landbru-
ket for øvrig. Samtidig har rapporteringen i forhold
til målsettingen fram til i dag vist at det er for de
husdyrbaserte sluttproduktene som kjøtt og melk det
har vært vanskeligst å følge opp forutsetningen om
at det skal være grunnlag for den økologiske produk-
sjonen i markedet.

Riksrevisjonen ba i brev av 28. mai 2004 SLF
om å redegjøre for på hvilken måte utfordringer

knyttet til målsettingen om arealandel og ønsket are-
alfordeling mellom ulike økologiske produksjoner er
tatt hensyn til i avtaler eller søkt løst ved endringer i
regelverk for tilskuddsforvaltningen.

I brev av 28. juni 2004 til Riksrevisjonen viste
SLF til at avtalepartene ved jordbruksforhandlinge-
ne har vært enige om at tilskuddsordningene skal ut-
gjøre en stabil basis, som skal kompensere for høy-
ere kostnader ved økologisk produksjon og gi en ge-
nerell stimulans til omlegging. Utfordringene knyt-
tet til arealfordeling er derfor ikke søkt løst i omleg-
gings-, areal- og husdyrtilskuddsordningene, men
ved at det legges til grunn at markedet på sikt vil gi
en balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Riksrevisjonens kontroll av omleggingstilskudd
har vist at SLF ikke har etablert rapporteringsrutiner
i forhold til kravet om tilbakebetaling av tilskuddet
dersom forutsetningen ikke overholdes. SLF har vi-
dere ikke oversikt over omfanget av tilbakebetalin-
ger. Dersom det tidligere er utbetalt omleggingstil-
skudd for et areal, kan det ikke gis nytt tilskudd til
det samme arealet før det er gått ti år siden sist det
ble utbetalt slikt tilskudd. SLF har ikke kjennskap til
om kommunene som vedtaksinstans har avvist søk-
nader med henvisning til tiårsregelen.

Vedtaksmyndighet for forvaltning av utviklingsmid-
ler og forskningsmidler

Styringsgruppen for økologisk landbruk er ansvarlig
for strategier og utviklingstiltak i henhold til Hand-
lingsplan for økologisk produksjon og omsetning.
Av bevilgningen på post 77.13 Tilskudd til forsøks-
ringer og forskning er 8 mill. kroner øremerket
forskning innenfor økologisk landbruk. Forsknings-
midlene forvaltes av Styret for forskningsmidler
over jordbruksavtalen. SLF er sekretariat for både
styringsgruppen for økologisk landbruk og styret for
forskningsmidler og har ifølge tildelingsbrev fra
Landbruksdepartementet ansvar for å forvalte og
rapportere bevilgningene til formålene nevnt oven-
for. Forvaltningen av utviklingsmidlene og forsk-
ningsmidlene er innrettet slik at det er styringsgrup-
pen og styret som fatter vedtak om bruk av midlene.
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Riksrevisjonen ba i brev av 28. mai 2004 SLF
om å redegjøre for på hvilken måte de ivaretar an-
svaret som er gitt i tildelingsbrevet når midlene dis-
poneres av organer utenfor statsforvaltningen. SLF
har opplyst at de oppfatter det slik at Landbruksde-
partementet har gitt ovennevnte styrer visse deleger-
te fullmakter vedrørende bruken av midlene. Spørs-
målet om hvorvidt dette er organer utenfor statsfor-
valtningen, bør imidlertid eventuelt vurderes nær-
mere. Spørsmålet vil bli tatt opp i det pågående ar-
beidet med implementering av nytt revidert økono-
miregelverk. Felles for begge styrer er at Landbruks-
departementet har ledelsen for dem. Forvaltningen
og tilhørende resultatansvar er med andre ord ikke
fullt ut delegert fra departementet til SLF.

Ovennevnte forhold ble tatt opp med Landbruks-
departementet i brev av 8. juli 2004. I brevet ba
Riksrevisjonen departementet spesielt
– begrunne hvorfor bruk av omleggingstilskudds-

ordningen til å løse utfordringer knyttet til areal-
fordeling kommer i konflikt med målet om å til-
strebe stabile rammevilkår for primærprodusen-
tene

– vurdere hvorfor det ikke synes å være etablert
rapporteringsrutiner for å følge opp etterlevelsen
av regelen om minst fem års økologisk drift og
tiårsregelen for omleggingstilskudd

– gi uttalelse om SLFs fortolkning av at forvaltnin-
gen av tilskuddsmidler er delegert til styrings-
gruppen for økologisk landbruk og styret for
forskningsmidler

I tillegg tok Riksrevisjonen opp omsetningen av
økologiske produkter i lys av at andelen av total
økologisk melkeproduksjon som når forbrukeren
som økologisk produkt, falt fra 42 % i 2001 til 30 %
i 2003, jf. stortingsproposisjonene om jordbruksopp-
gjørene for 2003 og 2004. Andelen av total økolo-
gisk kjøttproduksjon som når forbrukeren som øko-
logisk merket vare, har gått ned fra 20 % i 2001 til
14 % i 2003.

Riksrevisjonen ba Landbruksdepartementet om å
redegjøre for årsaken til at det spesielt for melk og
kjøtt har vært vanskelig å få produktene fram til for-
bruker som økologisk merket vare.

Landbruksdepartementet har i brev av 21. juli
2004 til Riksrevisjonen uttalt bl.a. når det gjelder
omleggings-, areal og husdyrtilskudd at det har vært
arbeidet med å finne fram til et tilskuddssystem som
gir de nødvendige incitamenter for omlegging til
økologisk drift, og som på best mulig måte bidrar til
en ønsket arealfordeling og til at økologiske produk-
ter kommer ut på markedet.

Omleggingstilskuddet (som er et engangstil-
skudd), er ikke et egnet redskap for å oppnå ønsket
produksjonsfordeling. De årlige tilskuddene til de
økologiske produsentene (areal- og husdyrtilskudd)
har derimot en innretning som både søker å løse de
arealutfordringene Riksrevisjonen skisserer, og å

sikre at omlagte arealer resulterer i produkter på
markedet.

Til spørsmålet om rapporteringsrutiner mv. opp-
lyser departementet at nytten av rapportering på det-
te området er begrenset sett i forhold til kostnadene
knyttet til å etablere egne rapporteringsrutiner. Kon-
trollbehovet vil imidlertid bli vurdert nærmere i for-
bindelse med gjennomgangen av regelverket for alle
tilskuddsordningene. Denne gjennomgangen er for-
utsatt utført for de fleste ordninger i løpet av andre
halvår 2004.

Når det gjelder vedtaksmyndighet for forvaltnin-
gen av utviklingsmidler og forskningsmidler, svarer
departementet at det i hovedsak er enig i SLFs for-
tolkning når det gjelder delegering. Etter departe-
mentets vurdering er de nevnte styrene neppe å anse
som organer utenfor statsforvaltningen, men som
statlig oppnevnte styrer. Departementet ser imidler-
tid behovet for bedre klargjøring av oppgaver og an-
svar, og vil ta dette med i det pågående arbeidet med
å iverksette det reviderte økonomiregelverket.

Departementet uttaler vedrørende omsetningen
av økologiske produkter at andelen økologisk pro-
duksjon som når forbrukeren, kan og bør bli vesent-
lig høyere enn i dag. Det er imidlertid ikke realistisk
å forvente at utnyttingsgraden skal kunne komme
opp i 100 %. Dette kommer blant annet av at lave
andeler økologisk produksjon gjør det vanskelig å
utnytte hele volumet til produksjon av økologiske
produkter.

Videre uttaler departementet at årsakene til at det
er spesielle utfordringer knyttet til melk og kjøttsek-
toren, er flere og komplekse. Lave produksjonsvolu-
mer og ujevne leveranser er generelt sett et stort hin-
der for at næringsmiddelindustrien og dagligvarekje-
dene vil satse fullt ut på norsk produsert økologisk
mat. I henhold til regelverket for økologisk produk-
sjon og omsetning skal den økologiske produksjo-
nen behandles i separate produksjonslinjer. Når de
økologiske produksjonsvolumene av melk og spesi-
elt kjøtt er lave og de økologiske gårdsbrukene til
dels ligger svært spredt geografisk, medfører dette at
kostnadene knyttet til oppsamling og foredling blir
relativt store.

At lave andeler økologisk melk og kjøtt når ut til
butikkene, har også sammenheng med at tilbudet fo-
reløpig har vært svært begrenset og til dels ujevnt.
Videre har de positive sidene ved økologiske melk
og kjøttprodukter ikke vært fokusert på i samme
grad som tilfellet er for økologisk frukt og grønt, og
markedsføringen har vært liten. Resultater fra butik-
ker og kjeder som i den siste tiden har satset bevisst
på økologiske varer, viser imidlertid at omsetningen,
også av økologiske melk og kjøttprodukter, øker ve-
sentlig når forbrukerne tilbys et bredere utvalg av
økologiske produkter, jevnere tilgang og bedre syn-
liggjøring i butikken.

Riksrevisjonen vil understreke viktigheten av at
målsettingene knyttet til økologisk landbruk blir
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.



2004–2005 69Landbruksdepartementet

Landbruksdepartementet har følgende kom-
mentar:

«Som opplyst i vårt brev av 21.07.04 vil en øk-
ning i antall økologiske melk- og kjøtt-produsenter
antagelig være det viktigste bidraget til å løse de lo-
gistikk- og kostnadsmessige utfordringene, noe som
understreker betydningen av å ha en balansert inn-
sats rettet mot utvikling av både produksjon og mar-
ked. De siste årene har man fra det offentliges side i
økende grad lagt et helkjedefokus til grunn for utvik-
lingen av det økologiske landbruket. Ett resultat at
dette er blant annet at det til høsten vil etableres en
ordning med støtte til aktører som inngår såkalte
helkjedeavtaler. Helkjedeavtaler innebærer at aktø-
rene i kjeden fra jord til bord inngår forpliktende av-
taler seg i mellom om produksjon og omsetning av
bestemte kvanta økologiske produkter.

I denne sammenheng kan det videre legges til at
det fra høsten 2004 vil bli etablert en tettere kontakt
og dialog med markedsaktørene gjennom disses del-
tagelse i Rådet for økologisk landbruksproduksjon.

Med grunnlag i det som er redegjort for mener
departementet at målsettingene knyttet til økologisk
landbruk blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
Men som også redegjørelsen viser er utfordringene
mange, bla. fordi målsettingen beror på en rekke
grupper av aktører. Det er derfor en betydelig ut-
fordring å utforme gode virkemidler som gir de øns-
kede effektene. Utviklingen innen området blir det
for øvrig rapportert nærmere om i de årlige proposi-
sjonene til Stortinget i forbindelse med jordbruks-
oppgjøret, jfr. bla. pkt. 3.10 i St.prp. nr. 66 (2003–
2004). Det vises også til Innst. S. nr. 260 (2003–
2004) hvor det uttales at Komiteen har merket seg at
det økologiske landbruket er økende, men at utvik-
lingen på markedssiden ikke er tilfredsstillende. Ko-
miteen peker på at arealmålet på 10 pst. er betinget
av at det finnes markedsgrunnlag for en slik andel,
og at det betinger at tiltakene prioriteres med sikte
på å få en vesentlig større andel av det som produ-
seres som økologisk ut i markedet og bys fram til
forbrukerne som økologisk merkede varer. Komiteen
er enig i at myndighetene i samarbeid med de store
aktørene forsterker markedsinnsatsen for økologiske
varer.»

2 Gjennomføring av reindriftsavtalen

For budsjetterminen 2003 er det under kap. 1151
post 79 Velferdsordninger under reindriftsavtalen

bevilget 1,8 mill. kroner til medlemsavgift til folke-
trygden og sykepengeordningen. Den enkelte rein-
eier skal betale en avgift til folketrygden lik den av-
giften lønnsmottakere betaler. Differansen mellom
avgiften som er fastsatt for private næringsdrivende,
og avgiften som skal betales av den enkelte reineier,
blir finansiert over reindriftsavtalen. Den kollektive
innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepenge-
ordningen skal dekke tilleggspremien for å øke sy-
kepengene for sykdom utover 16 dager. Bevilg-
ningsvedtaket forutsetter at midlene overføres sen-
tralt til folketrygden.

Riksrevisjonens kontroll av bevilgningsregnska-
pet for 2003 viser at det ikke har vært utgiftsføringer
på kapittel 1151, post 79.

Riksrevisjonen ba 1. juli 2004 Landbruksdepar-
tementet om uttalelse.

Landbruksdepartementet har i brev av 9. juli
2004 til Riksrevisjonen beklaget at svikt i departe-
mentets rutiner førte til at det ikke ble overført mid-
ler til folketrygden i 2003, og at forholdet ikke ble
innrapportert i forbindelse med statsregnskapet
2003. Landbruksdepartementet vil peke på at dette
ikke er en ordinær tilskuddsordning, men en ompos-
tering innenfor statsregnskapet. Landbruksdeparte-
mentet vil orientere Riksrevisjonen når saken har
funnet sin løsning.

Landbruksdepartementet har følgende kom-
mentar:

«Landbruksdepartementet har ikke merknader til
Riksrevisjonens framstilling, men vil få lov til å kom-
me med følgende tilleggsopplysning.

I og med at ubenyttet bevilgning under kap. 1151
post 79 automatisk bortfalt ved utgangen av 2003, er
behovet for rebevilgning i 2004 vurdert. Departe-
mentet har konferert med Finansdepartementet og
Rikstrygdeverket om saken. Ettersom det ikke er re-
gistrert en fordring på Landbruksdepartementet, er
en kommet til at det ikke bør være behov for rebe-
vilgning i 2005.»

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm* Helga Haugen

Per Anders Engeseth* Riksrevisor Wenche Lyngholm fratrådte under behandlingen av sak 1.





Miljøverndepartementet
Statsregnskapet 2003

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Hans Conrad Hansen





Nærings- og handelsdepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Utvikling av integrert saksbehandlings- og
økonomisystem i Garanti-Instituttet for Eks-
portkreditt

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) er en
statlig forvaltningsbedrift som har til formål å frem-
me norsk eksport av varer og tjenester og investerin-
ger i utlandet ved å tilby eksportkredittforsikringer,
eksportgarantier og produkter som er tilknyttet dette.
GIEK ledes av et styre oppnevnt av Nærings- og
handelsdepartementet.

Siden 2000 har GIEK arbeidet med å utvikle et
nytt, integrert saksbehandlings- og økonomisystem
(NYTTIG). NYTTIG-prosjektet innebærer skifte av
regnskapssystem, innføring av integrert journal og
utvikling av nytt moratoriesystem (system for avta-
ler om utsettelse av gjeldsbetaling). Bakgrunnen er
at de systemene som GIEK benyttet tidligere, ikke
tilfredsstilte kravene i økonomireglementet for sta-
ten som trådte i kraft i 1996. Finansdepartementet ga
i oktober 1999 GIEK midlertidig dispensasjon fra
økonomireglementet inntil 31. desember 2002. Fris-
ten er senere blitt forlenget til 31. desember 2003,
fordi arbeidet med utviklingen av systemet ble ve-
sentlig forsinket. Forutsetningen var at det nye syste-
met skulle inneholde et reskontrosystem som hånd-
terer moratoriefordringer og -inntekter i henhold til
økonomiregelverket. NYTTIG ble tatt i bruk 13. ja-
nuar 2004, men uten at systemet var fullt ut ferdigut-
viklet.

I forbindelse med revisjonen av regnskapet for
2003 har Riksrevisjonen i brev av 7. juni 2004 til
Nærings- og handelsdepartementet tatt opp en del
forhold knyttet til utviklingen av NYTTIG, blant an-
net følgende:
– GIEKs styre vedtok i august 2000 en kostnads-

ramme for systemet på 20 mill. kroner, og GIEK
skulle søke å redusere eksterne kostnader ved å
utføre mest mulig av arbeidet ved interne krefter.
I og med at kostnadsforslaget er økt til 23,6 mill.
kroner og forbruket av interne krefter er økt fra
5 600 interne timer til 39000 timer estimert før

systemet er forventet ferdigstilt, stilte Riksrevi-
sjonen spørsmål ved at det ikke var satt opp bud-
sjett som viser totale kostnader inklusive de in-
terne kostnadene, og ba departementet uttale seg
om dette.

– GIEK har ved flere anledninger opplyst at plan-
lagte oppgaver er utsatt/ikke gjennomført på
grunn av arbeidet med NYTTIG. Riksrevisjonen
ba departementet opplyse hvilke vurderinger
som er foretatt i forbindelse med at bruk av inter-
ne timer har økt med over 33000 timer tilsvaren-
de ca. 17 årsverk. Videre ble departementet bedt
om å gi en oversikt over viktige oppgaver som er
utsatt/ikke gjennomført, og hvilke tiltak som
eventuelt er/vil bli iverksatt i denne sammen-
heng.

– Etter vesentlige forsinkelser var NYTTIG plan-
lagt godkjent i august 2004. Systemet ser ut til å
bli ytterligere forsinket, og departementet ble
bedt om å redegjøre for hvordan framdriften er
fulgt opp, og om det er vurdert hvilke konse-
kvenser forsinkelsene medfører.

– I kontrakten med systemutvikler er det inntatt
bestemmelser om dagbøter ved forsinkelse.
Riksrevisjonen ba Nærings- og handelsdeparte-
mentet redegjøre for om GIEKs frafallelse av
dagbøter på ca. 1,7 mill. kroner var forelagt de-
partementet, og om departementets syn på at
kontraktsbetingelser dermed ikke er fulgt opp.

I brev av 25. juni 2004 til Riksrevisjonen har
Nærings- og handelsdepartementet gitt en omfatten-
de redegjørelse for prosjektet. Departementet påpe-
ker at GIEK som statlig forvaltningsbedrift har en
noe friere stilling i forhold til departementet enn et
ordinært forvaltningsorgan.

Departementet understreker at GIEK ikke var i
noen reell valgsituasjon da prosjektet startet. De sto
overfor et absolutt krav om å anskaffe et nytt regn-
skapssystem og ingen reelle alternativer til å anskaf-
fe nytt saksbehandlingssystem. Departementet utta-
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ler at det i ettertid er klart at sider ved prosjektet li-
kevel kunne vært håndtert annerledes. Forprosjektet
burde vært grundigere. Videre tilsier framdriften i
2001 at GIEK burde ha bygd opp eller kjøpt inn
kompetanse for å kunne gjøre selvstendige vurderin-
ger av omfang, framdrift og kvalitet på arbeidet til
leverandøren. Departementet kan imidlertid vanske-
lig se at GIEK på noe etterfølgende tidspunkt kunne
ha håndtert prosjektet generelt og framdriften spesi-
elt vesentlig annerledes.

Nærings- og handelsdepartementet opplyser at
informasjon om utgifter forbundet med utvidelser og
forsinkelser og årlige utgifter til prosjektet er gitt i
halvårlige statusrapporter og i GIEKs budsjettfor-
slag til departementet. Videre opplyser departemen-
tet at som følge av det overordnede kravet som var
utgangspunktet for NYTTIG-prosjektet, og avtalt
fastpris på leveransen, så ikke departementet det
som nødvendig med en detaljert kostnadsoversikt
over prosjektet, verken for egen del eller overfor
Stortinget. Som følge av at NYTTIG-prosjektet har
blitt langt mer tids- og ressurskrevende enn forutsatt,
er departementet i ettertid innforstått med at det ville
vært fornuftig å ha satt opp et budsjett som viste to-
tale kostnader i prosjektet inkludert interne kostna-
der.

Departementet uttaler at da det innså at framdrif-
ten ikke fulgte oppsatte planer, var GIEK stilt over-
for tre alternativer: å avslutte prosjektet, skifte leve-
randør eller legge inn ekstra ressurser for å ferdig-
stille prosjektet. De tre alternativene har vært drøftet
med departementet. Som følge av kravet om å ivare-
ta bestemmelsene i økonomireglementet, samtidig
som utsiktene tilsa at det ville være mulig å ferdig-
stille prosjektet med rimelig vellykket utfall, vurder-
te GIEK det siste alternativet som det eneste reelle.
Både GIEK og departementet har sett det som avgjø-
rende å sette inn ekstra ressurser for i det hele tatt å
få systemet operativt innen rimelig tid.

Departementet uttaler videre at estimerte interne
timer som lå til grunn da styret i august 2000 vedtok
forprosjektet, var et anslag fra den leverandøren som
utferdiget forprosjektet. Estimatet ble ikke gjort til
gjenstand for noen vurdering, verken i GIEKs admi-
nistrasjon, styre eller i Nærings- og handelsdeparte-
mentet.

Framdrift og utsettelse av implementeringen av
NYTTIG har ifølge Nærings- og handelsdeparte-
mentet vært forelagt og vurdert av departementet
ved flere anledninger, blant annet gjennom halvårli-
ge statusrapporter, halvårlige etatsmøter og kopi av
styreprotokoller. I tillegg var det i november 2002
og oktober 2003 særskilte møter om NYTTIG mel-
lom GIEK og departementet. På spørsmål om hvilke
oppgaver som er utsatt / ikke gjennomført, opplyser
departementet at GIEK har prioritert den daglige
driften ved siden av det omfattende arbeidet med
NYTTIG. Departementet opplyser videre at følgen-
de utviklingsoppgaver har blitt forskjøvet:

– revisjon av vilkår for GIEKs ulike polisetyper
– engelsk versjon av polisene slik at også uten-

landske banker som ikke kjenner GIEK, skal
kunne benytte GIEKs poliser

– oppfølging av strategiarbeid med mer utadrettet
virksomhet

– markedsstrategi
– reiser for å møte kunder og potensielle kunder

Videre er noen landnotater (problemnotater
knyttet til status i enkeltland) utsatt, det samme gjel-
der diverse utredninger, informasjonsstrategi og in-
foarbeid og omlegging av GIEKs Internett-sider. I
tillegg er det leid inn ekstrahjelp og gjort omrokke-
ringer internt, blant annet har styresekretærfunksjo-
nen gått på skift, og det er gjort fritak for møteplikt
for enkelte i ledelsen.

Nærings- og handelsdepartementet opplyser at
frafallelsen av dagbøter ble forelagt departementet i
oktober 2003. Departementet tok GIEKs vurdering
til etterretning og anså at frafall av dagbøter var en
fornuftig og rimelig investering slik prosjektet sto på
det tidspunktet. Alternativt kunne GIEK ha gått til
erstatningskrav mot leverandøren. Det ville etter GI-
EKs vurdering ha skapt en konfliktsituasjon som en-
ten kunne medføre at NYTTIG måtte gis opp, eller
at arbeidet i prosjektet i beste fall ville gå saktere.
Motivasjonen i prosjektet ble ansett som en nøkkel-
faktor for å få fullført prosjektet. For øvrig gjenstår
milepælen leveranse som også kan utløse dagbøter.

Nærings- og handelsdepartementet uttaler av-
slutningsvis blant annet at kravspesifikasjon, god
kommunikasjon og tilstrekkelig avsatt kapasitet og
kompetanse hos leverandør og oppdragsgiver vil
være kritiske faktorer for å sikre framdrift og et vel-
lykket utfall. Enkelte av disse faktorene sviktet på et
tidlig stadium i NYTTIG-prosjektet, noe som i ho-
vedsak har gått på bekostning av interne ressurser og
tidspunkt for idriftsettelse av systemet. Det er fort-
satt mangler ved systemet som må rettes før leveran-
sen vil bli godkjent. Når NYTTIG-prosjektet er av-
sluttet, vil departementet sørge for at det blir foretatt
en gjennomgang av prosjektet for å få fram informa-
sjon som kan brukes for å unngå tilsvarende proble-
mer i andre liknende prosjekter i framtiden.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen vil bemerke at GIEK måtte få
midlertidig dispensasjon fra økonomireglementet av
Finansdepartementet fordi arbeidet med utviklingen
av det nye IT-systemet ble vesentlig forsinket.

Dessuten har Riksrevisjonen merket seg at de-
partementet i ettertid er innforstått med at det ville
vært fornuftig å ha satt opp et budsjett som viser to-
tale kostnader i prosjektet inkludert interne kostna-
der, spesielt siden NYTTIG-prosjektet er blitt langt
mer tids- og ressurskrevende enn forutsatt.
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Riksrevisjonen finner det uheldig at anslaget
over forbruk av interne timer i NYTTIG-prosjektet
ikke ble gjort til gjenstand for noen vurdering, ver-
ken i GIEKs administrasjon og styre eller i Nærings-
og handelsdepartementet da forprosjektet ble ved-
tatt, til tross for styrets vedtak om at GIEK skulle ut-
føre mest mulig av arbeidet ved hjelp av interne
krefter.

Riksrevisjonen har merket seg at en rekke utvik-
lingsoppgaver er utsatt på grunn av arbeidet med
NYTTIG, og at framdrift og utsettelse av implemen-
teringen har vært forelagt og vurdert av departemen-
tet ved flere anledninger. Departementet har ikke gitt
en samlet oversikt over de totale kostnadene for
NYTTIG-prosjektet.

Nærings- og handelsdepartementet har svart:

«Bakgrunnen for igangsetting av og forløp i ar-
beidet med nytt integrert saksbehandlings- og øko-
nomisystem i GIEK (NYTTIG-prosjektet) er gjengitt
i Riksrevisjonens fremstilling i antegnelsene. Næ-
rings- og handelsdepartementet vil utdype med føl-
gende:

Da det statlige økonomireglementet av 1996
trådte i kraft 1. januar 1997, hadde GIEK et regn-
skapssystem som ikke tilfredsstilte kravene i regle-
mentet. GIEK vurderte at det ikke ville være mulig å
oppgradere det eksisterende systemet slik at det kun-
ne ivareta disse kravene. I tillegg hadde GIEK et
saksbehandlingssystem som var integrert med det
gamle regnskapssystemet på gammel IT-plattform
som uansett måtte fornyes i løpet av relativt få år.
Det ble derfor vurdert som hensiktsmessig å gå til
anskaffelse av et nytt integrert regnskaps- og saks-
behandlingssystem. GIEK hadde dermed i realiteten
ikke noe annet alternativ dersom de formelle krave-
ne i økonomireglementet skulle oppfylles og driften
videreføres på en hensiktsmessig måte.

Dette var en omfattende oppgave som forutsatte
og medførte midlertidig dispensasjon fra tilpasning
til økonomireglementet (gitt av Finansdepartementet
ved brev av 21. august 1998, senere utvidet til også
å omfatte moratoriesystem på bakgrunn av merkna-
der fra Riksrevisjonen, ved brev fra Finansdeparte-
mentet av 18. oktober 1999). Det forhold at dispen-
sasjonen ble gitt ut 2002 understreker at GIEKs
virksomhet er kompleks, og at det dreide seg om et
stort og komplisert system. Som følge av problemene
med og forsinkelsene i prosjektet var det nødvendig
å søke om forlenget unntaksperiode, i to omganger,
frem til utgangen av 2003. Søknadene ble innvilget
av Finansdepartementet. Systemet ble dermed satt i
drift ett år senere enn opprinnelig midlertidig utset-
telse ga rom for.

Riksrevisjonen finner det uheldig at anslag over
forbruk av interne timer i NYTTIG-prosjektet ikke
ble gjort til gjenstand for særskilt vurdering. For-
prosjektrapporten fra august 2000 anslo 5600 in-

terne timer i prosjektet, dvs. for hovedprosjektfasen.
GIEKs utgangspunkt og formål med forprosjektet
var å utforme en kravspesifikasjon til den etterføl-
gende anbudsrunden som også skulle klargjøre be-
hov for og omfang av intern ressursbruk. For å hol-
de utgiftene ved anskaffelsen nede, gjorde GIEKs
styre i august 2000 vedtak om en anskaffelse innen-
for en ramme på 20 mill. kroner der GIEKs admini-
strasjon ble pålagt å:

«... søke å utføre mest mulig av arbeidet ved
hjelp av interne krefter for på den måten å redusere
de eksterne kostnadene. Administrasjonen skal treffe
de tiltak som er nødvendige for at det stilles til rå-
dighet for prosjektet tilstrekkelige interne ressurser
for å sikre en slik gjennomføring.»

(sitat fra styreprotokoll av 10. august 2000)

Bakgrunnen for vedtaket var bl.a. at et konsu-
lentårsverk er betydelig mer kostbart enn et internt
årsverk. I forhandlingene med de forskjellige tilby-
dere var intern ressursbruk et sentralt element. I de
avsluttende forhandlingene med valgt leverandør
ble det kontraktsfestet 10500 interne timeverk fra
GIEK. Dette timeanslaget var langt mer gjennomar-
beidet og kvalifisert og er et mer naturlig sammen-
ligningsgrunnlag for det faktiske interne timeforbru-
ket i hovedprosjektfasen enn de 5600 timer som er
påpekt av Riksrevisjonen.

NYTTIG-prosjektet har vært det utviklingspro-
sjekt som er gitt høyest prioritet i GIEK siden 2000 i
og med at det skal være det sentrale verktøyet i GI-
EKs daglige virke i lang tid fremover. At prosjektet
har ført til at andre utviklingsoppgaver i GIEK har
blitt utsatt, må ses i lys av den prioritet det har hatt
og fortsatt har.

GIEK har hele tiden hatt full regnskapsoversikt
over de eksterne utgiftene ved anskaffelsen av NYT-
TIG-systemet og har på bakgrunn av styrets vedtak i
august 2000 dessuten ført oversikter over internt ti-
meforbruk. Begge deler har fremgått av de halvårs-
rapporter om prosjektet som er oversendt Nærings-
og handelsdepartementet og Finansdepartementet
siden april 2001. De to komponentene har imidlertid
ikke vært sammenstilt. På bakgrunn av Riksrevisjo-
nens merknader har GIEK utarbeidet en sammen-
stilt oversikt over utgifter i prosjektet pr. 3. septem-
ber 2004 som følger vedlagt.

Oversikten viser at GIEK har brukt ca. 32400
interne timer i hovedprosjektfasen, dvs. ca. 21900
timer mer enn de kontraktsfestede 10500 timer, som
innebærer en overskridelse i størrelsesorden 6,6
mill. kroner. Til sammenligning hadde leverandøren
ved utgangen av august 2004 brukt ca. 39900 timer
mer enn sine kontraktsfestede 11600 timer, som ut
fra en timepris på kr 1134,60 inkl. merverdiavgift
ville ha kostet GIEK ytterligere om lag 45 mill. kro-
ner – dersom GIEK ikke hadde inngått en fastprisav-
tale.
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Etter Nærings- og handelsdepartementets opp-
fatning skyldes de problemer med utsettelser og res-
sursoverskridelser som prosjektet har hatt, i første
rekke at leverandøren undervurderte kompleksiteten
i GIEKs virksomhet og i kravspesifikasjonen, og der-
med også i prosjektet. På bakgrunn av overskridel-
sene må det i ettertid konstateres at alle parter un-
dervurderte kompleksiteten i systemet.

NYTTIG-systemet inneholder fortsatt feil og
mangler i henhold til kontraktens kriterier. Endelig
godkjenning av systemet var planlagt til 13. august
2004. På det tidspunktet ba leverandøren i henhold
til kontrakten om to ukers utsettelse med leveransen.
27. august ble systemet overlevert GIEK med 10 vir-
kedagers godkjenningsfrist. GIEK mente at leveran-
sen fortsatt ikke var fullstendig i henhold til kontrak-
ten og har ved brev til leverandøren av 10. septem-
ber 2004 ikke funnet å kunne godkjenne systemet.
Leverandøren har tre uker på å rette de feil og
mangler som er påpekt i brevet fra GIEK.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen har merket seg at GIEK ennå ik-
ke har godkjent NYTTIG-systemet, fordi det fortsatt
gjensto feil og mangler ved systemet da det etter ve-
sentlige forsinkelser ble overlevert i august 2004.

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at det ik-
ke har vært budsjettert og rapportert på totale kost-
nader for prosjektet. Nærings- og handelsdeparte-
mentet har opplyst at ved utgangen av august 2004
er NYTTIG-systemet beregnet å koste ca. 36 mill.
kroner, og at det totalt vil ha medgått ca. 40000 in-
terne timer, dvs. ca. 24 årsverk, for utvikling av sy-
stemet. Det er nær en fordobling i forhold til opprin-
nelig kostnadsramme og ca. fire ganger så mange in-
terne timer som opprinnelig planlagt.

Riksrevisjonen har merket seg at ifølge Nærings-
og handelsdepartementet har alle parter undervur-
dert kompleksiteten i systemet. Riksrevisjonen fin-
ner det kritikkverdig at det ikke er iverksatt tilstrek-
kelige tiltak for å sikre at systemet kunne tas i bruk
på et tidligere tidspunkt. GIEK burde ha sikret seg
kompetanse til å gjøre egne vurderinger av omfang,
framdrift og kvalitet, slik også departementet har på-
pekt.

Slike vesentlige overskridelser både med hensyn
til tidsramme og kostnader tyder på at styring og
oppfølging av NYTTIG-prosjektet har vært mangel-
full. Riksrevisjonen har merket seg at departementet
vil sørge for at det blir foretatt en gjennomgang av
prosjektet for å få fram informasjon som kan nyttes i
planlegging og gjennomføring av liknende prosjek-
ter i framtiden.

Til orientering

2 Nærings- og handelsdepartementets kjøp av
konsulenttjenester i forbindelse med forvalt-
ning av statlig eierskap

Hovedprinsippet for all statlig innkjøpsvirksomhet
er at enhver anskaffelse skal baseres på konkurranse
så langt det er mulig, jf. lov om offentlige anskaffel-
ser av 16. juni 1999 §5. Anskaffelser som faller inn
under forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni
2001, skal som hovedregel foretas etter anbudskon-
kurranse. Kunngjøring av anbudskonkurranse skal
offentliggjøres i Norsk Lysingsblads DOFFIN-data-
base. Direkte forespørsel til et utvalg leverandører
uten offentlig kunngjøring regnes som direkte an-
skaffelse.

Riksrevisjonen har for regnskapsåret 2003 gjen-
nomført revisjon av anskaffelser i Nærings- og han-
delsdepartementet, begrenset til et utvalg kjøp av
konsulenttjenester postert på kap. 950 Forvaltning
av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter.
Posten omfatter blant annet utgifter til konsulentbi-
stand ved eier- og strukturmessige vurderinger og
faglig bistand ved aksjesalg i selskaper under Næ-
rings- og handelsdepartementets forvaltning. Det er
spesielt kontrollert kjøp av konsulenttjenester i for-
bindelse med departementets forvaltning av statens
eierinteresser i blant annet BaneTele AS, SND In-
vest AS og Grødegaard AS.

Konsulenttjenestene i forbindelse med BaneTele
AS omfattet en fullstendig juridisk og økonomisk
gjennomgang av selskapet etter at Nærings- og han-
delsdepartementet overtok forvaltningsansvaret for
statens aksjer i selskapet i desember 2002. Departe-
mentet har opplyst at det har vurdert hele oppdraget
som kjøp av finansiell tjeneste som ikke omfattes av
forskriften. Riksrevisjonen har stilt spørsmål ved om
unntaksbestemmelsen er ment å gjelde en så vidt
omfattende vurdering av et selskap.

Et meglerhus ble i desember 2002 engasjert som
tilrettelegger av salg av SND Invest AS etter en for-
utgående forespørsel direkte til et utvalg aktuelle le-
verandører. Ifølge departementets anskaffelsespro-
tokoll er dette et direkte kjøp som faller inn under
forskriftens unntaksbestemmelse som kan benyttes
når anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendig-
heter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennom-
føre en konkurranse. Det framgår ikke av protokol-
len hvilke uforutsette omstendigheter som ble lagt til
grunn.

I forbindelse med salget ble et advokatfirma en-
gasjert som juridisk rådgiver. Ifølge anskaffelses-
protokollen ble det sendt direkte forespørsel til 18
mulige leverandører. Begrunnelsen for direkte kjøp
var at anskaffelsens verdi ble anslått til å være under
kr 200000. Nærings- og handelsdepartementet har
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imidlertid oppgitt at det er utbetalt ca. 1,25 mill. kro-
ner for dette oppdraget.

I forbindelse med en rettet emisjon og salg av en
andel av statens aksjer i Grødegaard AS rettet Næ-
rings- og handelsdepartementet direkte forespørsel
til et meglerfirma om blant annet å vurdere selska-
pets finansielle situasjon. For oppdraget ble det be-
talt i underkant av kr 400000. Ifølge anskaffelses-
protokollen er kjøpet definert som direkte kjøp som
faller inn under unntaksbestemmelsen, fordi anskaf-
felsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke
kunne utsettes i den tiden det tok å gjennomføre
konkurransen.

I tillegg til ovennevnte eksempler er unntaksbe-
stemmelsen i forskriften om uforutsett omstendighet
påberopt i flere andre tilfeller. Riksrevisjonen antar
at å vurdere selskaper hvor Nærings- og handelsde-
partementet forvalter statens eierinteresser, er plan-
lagte aktiviteter, selv om tidsrammen i enkelte tilfel-
ler kan være noe stram. Dokumentasjonen som de-
partementet har framlagt i forbindelse med revisjo-
nen av regnskapet for 2003, viser at ingen av de an-
skaffelsene som er kontrollert, er kunngjort offent-
lig.

Ovennevnte forhold ble tatt opp med Nærings-
og handelsdepartementet i brev av 15. juni 2004. I
tillegg ble tatt opp om det eksisterer rutiner for å sik-
re at departementets kjøp som ikke kunngjøres of-
fentlig, faktisk omfattes av forskriftens unntaksbe-
stemmelser. I brev av 5. juli 2004 til Riksrevisjonen
understreker departementet at det legges stor vekt på
å etterleve regelverket om offentlige anskaffelser.
Dette innebærer at departementet følger hovedregle-
ne i forskriften om å kunngjøre konkurranser offent-
lig når det ikke er hjemmel i forskriftens unntaksbe-
stemmelser for å foreta anskaffelsen direkte.

Ifølge Nærings- og handelsdepartementet er de-
partementets praktisering av unntaksbestemmelsen
om finansielle tjenester i overensstemmelse med de
rettskildene som foreligger. Det er slått fast av EU-
kommisjonen og det danske konkurransetilsynet at
bestemmelsen ikke er uttømmende og åpner for bruk
av skjønn. Departementet viser i denne sammenheng
til et brev av 17. juni 2004 til EFTAs Overvåkings-
organ (ESA) fra seksjon for næringsrettet offentlig
konkurransepolitikk i Nærings- og handelsdeparte-
mentet som er norsk ansvarlig myndighet når det
gjelder offentlige anskaffelser. Saken gjelder depar-
tementets uttalelse da en kommune ble innklaget for
ikke å ha kunngjort konsulenttjenester i forbindelse
med salg av aksjer i et kraftselskap. Forutgående
rådgivning vedrørende kommunens ivaretakelse av
eierskap i aksjeselskaper innen energisektoren var
imidlertid i dette tilfellet kunngjort på ordinær måte.

Nærings- og handelsdepartementet uttaler videre
i brevet at det har basert sin praksis på at finansielle
tjenester i forskriftens forstand omfatter alle tjenes-
ter som er naturlige i forbindelse med salg av aksjer i
et selskap. Departementet finner denne fortolknin-
gen godt innenfor de rammene som er nedfelt i EØS-

området. Dette omfatter både økonomiske, strategis-
ke og juridiske vurderinger knyttet til finansielle
transaksjoner.

Departementet uttaler at vedrørende unntaket om
direkteanskaffelser under grenseverdien på kr
200000, er problemstillingen ofte å beregne verdi-
en. Nærings- og handelsdepartementet vedgår at an-
slaget over kostnadene for juridisk bistand ved sal-
get av SND Invest var for lave. Dette kom fram al-
lerede i anbudsrunden. Departementet var således
ved anskaffelsen oppmerksom på at kostnadene ville
kunne overstige grenseverdien. Siden anskaffelsen
ifølge Nærings- og handelsdepartementet var en fi-
nansiell tjeneste unntatt fra forskriften, og det var
god konkurranse om oppdraget, valgte departemen-
tet likevel ikke å foreta noen ny utlysning.

Videre uttaler departementet at det hender at
Nærings- og handelsdepartementet kommer opp i si-
tuasjoner der det trenger en rådgiver på kort varsel.
Det er da verken mulig eller en forsvarlig forvalt-
ning av statens eierandeler å utsette et rådgivnings-
oppdrag i en periode som er nødvendig for å gjen-
nomføre en konkurranse. Departementet opplyser at
i saken som gjelder salg av SND Invest, er det hen-
vist til gal unntaksbestemmelse i anbudsprotokollen.
I stedet for unntaksbestemmelsen om uforutsette
omstendigheter skulle bestemmelsen om finansielle
tjenester vært benyttet.

Departementet anfører videre at det ikke kan se
at regelverket om offentlige anskaffelser er brutt i de
sakene Riksrevisjonen har stilt spørsmål ved. Såle-
des mener departementet at regelverket gir dekning
for de avtalene om kjøp av tjenester som er inngått
som direkte anskaffelser. I tillegg viser departemen-
tet til at prinsippet om konkurranse ivaretas så langt
det er mulig i slike situasjoner.

På spørsmålet om det finnes retningslinjer for å
sikre at departementets kjøp som ikke kunngjøres
offentlig, faktisk omfattes av forskriftens unntaksbe-
stemmelser, uttaler Nærings- og handelsdeparte-
mentet at departementets etablerte prosedyrer ved
kjøp av konsulenttjenester er basert på gjeldende re-
gelverk for offentlige anskaffelser. Bruk av rådgiv-
ningstjenester er en nødvendig del av arbeidet med å
forvalte statens eierskap. Ifølge departementet er det
derfor meget viktig at det ikke hersker tvil om hvor-
dan regelverket skal tolkes for anskaffelser av slike
tjenester.

Riksrevisjonen ser at det ikke er gitt noen presis
definisjon av begrepet «finansielle tjenester» som er
unntatt fra forskrift for offentlige anskaffelser. Næ-
rings- og handelsdepartementet praktiserer en vid
fortolkning av begrepet og inkluderer generell vur-
dering av selskaper, også forut for en eventuell
salgsprosess. Riksrevisjonen synes det er viktig å få
en klar definisjon av unntaksbestemmelsens omfang
og antar at uttalelsen fra EFTAs overvåkingsorgan
(ESA) i den aktuelle klagesaken vil kunne gi en kla-
rere definisjon.

Riksrevisjonen antar at unntaksbestemmelsen
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som hjemler direkte kjøp på grunn av uforutsette
hendelser, er ment å brukes i de tilfellene hvor an-
skaffelser ikke kan planlegges og må gjennomføres
omgående.

Nærings- og handelsdepartementet har føl-
gende kommentar:

«I Nærings- og handelsdepartementets brev til
Riksrevisjonen av 5. juli 2004 er det redegjort for at
bestemmelsen om unntak for finansielle tjenester ik-
ke er uttømmende, og at den åpner for bruk av
skjønn og dermed også for ulike tolkninger. Depar-
tementet har i sitt brev vist at departementets tolk-
ning av begrepet «finansielle tjenester» ligger in-
nenfor tolkningen til kompetente myndigheter i Nor-
ge og i andre nordiske land. I en situasjon der rekke-
vidden av begrepet «finansielle tjenester» er uklar
og man avventer en avklaring fra EFTAs kontrollor-
gan ESA på hva som omfattes av begrepet, er det et-
ter Nærings- og handelsdepartementets oppfatning
ikke grunnlag for å hevde at departementets tolkning
av begrepet er vid i lys av ovennevnte dokumenta-
sjon av praksis i andre EØS-land.»

3 Styret for det industrielle rettsverns regnskap
for 2003

I forbindelse med revisjonen av Styret for det indu-
strielle rettsverns (Patentstyrets) årsregnskap for
2002 ble det avdekket en del forhold som ikke var
tilfredstillende, blant annet
– manglende avstemming av internregnskapet mot

eksternregnskapet og uforklarte differanser,
dessuten manglende avstemming av vesentlige
kontoer

– manglende arbeidsdeling ved blant annet at en-
kelte personer var gitt systemtilgang til økono-
misystemet i kombinasjon med anvisningsmyn-
dighet og fullmakt til å autorisere utbetalinger

– manglende arbeidsdeling i forbindelse med be-
handling og regnskapsføring av inntekter

– svakheter i forbindelse med behandling av verdi-
post som utgjør vesentlige beløp

– manglende oppfølging av kundefordringer og
poster på andre kontoer

Riksrevisjonen konkluderte med at regnskapet
for 2002 ikke kunne godkjennes, fordi det var av-
dekket en betydelig svikt i den interne kontrollen
som medførte en sterk grad av usikkerhet ved vurde-

ringen av regnskapet. Forholdene ble tatt opp i an-
tegnelsene til statsregnskapet for 2002, jf. Dokument
nr. 1 (2003–2004), Innst. S. nr. 143 (2003–2004) og
Stortingets behandling 11. mars 2004. I den forbin-
delse uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen at
den hadde merket seg at mangler ved regnskapene
for Patentstyret er påpekt i alle år fra 1997 og fram
til og med 2002. Komiteen hadde videre merket seg
at departementet beklaget at det ikke er foretatt full
opprydding på et tidligere tidspunkt, og at det nå
skulle settes ressurser inn på å bedre forholdene. Ko-
miteen sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av at
Nærings- og handelsdepartementet ikke hadde etab-
lert tilstrekkelige kontrollordninger som sikret at un-
derliggende virksomhet har organisert og utfører sin
økonomiforvaltning på en betryggende måte.

Riksrevisjonen er kjent med at Nærings- og han-
delsdepartementet i 2003 innhentet konsulentbistand
for blant annet å gjennomgå rutiner og avstemmin-
ger og utarbeide forslag til forbedringer. Revisjonen
av Patentstyrets regnskap for 2003 viser at de obli-
gatoriske avstemmingene er foretatt, og at alle ve-
sentlige kontoer er avstemt. Videre er systemtilgan-
gen begrenset. Det er utarbeidet rutiner for blant an-
net års- og periodeavslutning. Riksrevisjonen har
godkjent Patentstyrets regnskap for 2003 uten ve-
sentlige merknader, selv om en del forhold fortsatt
kan forbedres. Riksrevisjonen har merket seg de po-
sitive tiltakene Patentstyret og Nærings- og handels-
departementet har satt i verk så langt for å forbedre
regnskapsføringen. Tiltakene vil bli fulgt opp i revi-
sjonen av regnskapet for 2004.

Nærings- og handelsdepartementet har føl-
gende kommentar:

«Nærings- og handelsdepartementet har ingen
ytterligere kommentarer til Riksrevisjonens oriente-
ring om den positive utviklingen i økonomiforvalt-
ningen i Styret for det industrielle rettsvern (Patent-
styret) i 2003, ut over at denne utviklingen har fort-
satt i 2004.»

4 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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Per Anders Engeseth



Olje- og energidepartementet
Statsregnskapet 2003

Til orientering

1 Statens Petroleumsforsikringsfond (SPFF)

Ved gjennomgangen av statsregnskapet for 2003, vi-
ser det seg at et beløp på kr 930160175, presentert
som gjeld i Statens Petroleumsforsikringsfonds
(SPFFs) eget regnskap, ikke framgår av kapitalregn-
skapet. Ifølge bevilgningsreglementet §13 sjette
ledd skal kapitalregnskapet blant annet gi en over-
sikt over statens eiendeler og gjeld.

I brev av 8. juli 2004 ba Riksrevisjonen om Olje-
og energidepartementets kommentar til at beløpet
ikke vises i oversikten over statens eiendeler og
gjeld i kapitalregnskapet.

I brev av 9. juli 2004 har Olje- og energideparte-
mentet blant annet svart at man har lagt til grunn
samme prinsipp som tidligere år, og vist egenkapita-
len (eiendeler – gjeld) for SPFF i kapitalregnskapet.
Departementet vil i løpet av 2004 vurdere å endre

dette, slik at også gjelden i SPFFs regnskap blir in-
kludert i beløp som framkommer på de aktuelle kon-
toene i kapitalregnskapet.

Departementet har følgende kommentar:

«Olje- og energidepartementet vil i 2004 vurdere
den etablerte praksisen for føringer vedrørende
SPFF i kapitalregnskapet.»

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Hans Conrad Hansen





Samferdselsdepartementet
Statsregnskapet 2003

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Hans Conrad Hansen





Sosialdepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Trygdeetatens regnskap for 2003

Riksrevisjonen har foretatt regnskapstekniske kon-
troller av trygdeetatens stønads- og driftsregnskap
for 2003, samt utført særskilte kontroller av ulike
stønadsordninger. Riksrevisjonen har følgende
merknader i forbindelse med den utførte revisjonen:

1.1 Trygdeetatens driftsregnskap

Omorganisering av regnskapsarbeidet i
trygdeetaten

Med bakgrunn i en omstrukturering i 2003 har tryg-
deetaten organisert regnskapsarbeidet slik at ulike
oppgaver er fordelt på de forskjellige aktørene som
er bidragsytere til det samlede driftsregnskapet.
Trygdeetatens økonomitjeneste er opprettet som
regnskapssentral og er administrativt underlagt fyl-
kestrygdedirektøren i Sogn og Fjordane. De enkelte
driftsenhetene har budsjettansvar og anviser utgifter
innenfor sine rammer. Økonomiavdelingen i Riks-
trygdeverket har et samlet og koordinerende ansvar
for regnskapet. Det er utarbeidet et dokument som
viser oppgavefordelingen mellom enhetene i ytre
etat, Rikstrygdeverket og Trygdeetatens økonomi-
tjeneste.

I henhold til Funksjonelle krav til økonomifor-
valtningen i staten punkt 2-6 har virksomhetslederen
ansvaret for at virksomheten har effektive og hen-
siktsmessige styringssystemer og rutiner som også
har innebygd tilfredsstillende intern økonomikon-
troll.

Årsavslutningskontrollene for 2003 har vist at
ansvars- og arbeidsfordelingen mellom de ulike ak-
tørene og nivåene ikke er tilstrekkelig klart for alle
enhetene i trygdeetaten. Dette gjelder blant annet av-
stemminger, oppbevaring av dokumentasjon for års-
regnskapet, kvalitetssikring og rapportering. Det er
videre avdekket mangler ved virksomhetsledelsens
godkjenning og kontroll av rapporteringen til det
sentrale statsregnskapet (kasserapporten) og mang-
lende rutiner for totalavstemming av balansekontoer

på overordnet nivå. Revisjonen har også påvist vari-
erende kvalitet og bruk av rapporter fra økonomisys-
temet på de ulike nivåene i etaten.

Sosialdepartementet ble bedt om uttalelse i brev
av 23. juni 2004. I brev av 23. juli 2004 svarte depar-
tementet at det i en stor og kompleks virksomhet
som trygdeetaten vil ta noe tid før en ny organisering
vil være forankret i alle ledd. Rikstrygdeverket star-
tet i mars 2004 arbeidet med å konkretisere ansvars-
og arbeidsfordelingen bedre. Arbeidet skal være fer-
digstilt til 1. november 2004. Departementet opplys-
te videre at Rikstrygdeverket vil utarbeide nye in-
strukser i etaten innenfor rammen av instruks fra So-
sialdepartementet. Rikstrygdeverket vil også utar-
beide underliggende rutiner for kontroll, avstem-
ming og godkjenning av regnskapet som føres i øko-
nomisystemet, for hvem som har ansvaret for hva,
og for oppbevaring av dokumentasjon.

Leverandørgjeld per 31. desember

For inngående fakturaer foregår det ingen overføring
ved fakturaregistrerings-tidspunktet til hovedboken
som viser leverandørgjeld gjennom året. Ved årets
slutt foretas en manuell postering av gjelden per 31.
desember. Leverandørgjeld per 31. desember 2003
ble postert med et beløp på ca. 14,3 mill. kroner i ho-
vedboken. Etter anmodning fra Riksrevisjonen om
spesifikasjon av dette beløpet ble det kjørt ut en ny
oversikt som viste at total leverandørgjeld var i un-
derkant av 140 mill. kroner. Spesifikasjonen viste at
en rekke fakturaer hadde forfallsdato i 2003, men ble
ikke betalt før i januar/februar 2004. Av den totale
leverandørgjelden på ca. 140 mill. kroner skulle vel
30 mill. kroner vært betalt og utgiftsført i 2003. Det-
te omfatter ca. 1800 fakturaer.

Revisjonen viste at det totalt for 2003 var utgifts-
ført ca. 900000 kroner i forsinkelsesrenter i trygde-
etaten. Forsinkelsesrenter oppstår når inngående fak-
turaer ikke blir betalt ved forfall. Påløpte forsinkel-
sesrenter i trygdeetaten ble også tatt opp i forbindel-
se med Riksrevisjonens antegnelser til statsregnska-
pet for 2002.
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Sosialdepartementet svarte i brev av 23. juli
2004 at Rikstrygdeverket i 2004 vil kvalitetssikre og
utarbeide bedre rapporter som viser korrekt utestå-
ende leverandørgjeld. Av den utestående leveran-
dørgjelden per 31. desember 2003 som skulle vært
betalt og utgiftsført i 2003, var fakturaer på til sam-
men 22 mill. kroner mottatt i desember, hvorav vel
halvparten etter 15. desember. Departementet uttaler
at det i praksis nesten vil være umulig å få så sent
innkomne fakturaer kontrollert, attestert, anvist og
utbetalt før forfall. Rikstrygdeverket vil imidlertid
iverksette tiltak for bedre oppfølging som gir større
sikkerhet for at fakturaer betales i tide. Det er utar-
beidet kravspesifikasjon for rapporter som gir bedre
styring og oppfølging av fakturaer som er under be-
handling. Oppfølgingsverktøyet vil være på plass i
løpet av høsten 2004.

Ifølge Sosialdepartementet er det betalingsbetin-
gelsene som er registrert på leverandøren i reskon-
troen, som er styrende for betalingen, og ikke beta-
lingsbetingelsen på den enkelte faktura. Dette betyr
at forfallsdatoen som vises i økonomisystemet, i no-
en tilfeller ikke samsvarer med forfallsdatoen på
fakturaen. Dette kan ifølge departementet medvirke
til at omfanget av fakturaer som ikke betales på for-
fall, overvurderes. Rikstrygdeverket vil etter den er-
faringen de nå har, endre oppsettet slik at det er for-
fallsdato på fakturaen og ikke betalingsbetingelsene
på leverandøren som er styrende for betalingen.

Når det gjelder forsinkelsesrenter, forklarte Sosi-
aldepartementet at samtlige enheter i trygdeetaten
ikke var brukere av det nye elektroniske faktura-be-
handlingssystemet før i oktober 2003. En vil derfor
ikke få full virkning av nytt system før regnskapet
for 2004.

Kundereskontro

Ifølge Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i
staten punkt 7-1 skal virksomheten ha oversikt over
sine inntektskrav. Kravene skal normalt registreres i
en reskontro. Dersom inntekten er av en slik art at
det anses som unødvendig eller uhensiktsmessig å
bruke en reskontro, kan virksomheten velge å bruke
andre løsninger for å følge opp kravene.

Trygdeetaten har i 2003 inntektsført vel 180
mill. kroner i refusjon av arbeidsmarkedstiltak, fød-
sels- og adopsjonspenger og sykepenger for egne an-
satte. Det er etablert ulik praksis i de enkelte drifts-
enhetene for hvordan refusjoner og eventuelle andre
inntekter følges opp. Rikstrygdeverkets beskrevne
rutine for regnskapsføring av syke- og fødselspenger
mv. legger opp til at utestående fordringer skal føl-
ges opp på særskilte balansekontoer i økonomisyste-
met. Rikstrygdeverket har senere åpnet for at enhete-
ne kan følge opp utestående krav i manuelle registre.
Ulik praksis med hensyn til regnskapsføring og bruk
av manuelle systemer gjør at trygdeetaten ikke har
en samlet oversikt over utestående fordringer, og at

det blir usikkert om samtlige krav registreres og inn-
betales.

Sosialdepartementet forklarte i sitt svarbrev av
23. juli 2004 at Rikstrygdeverket i sin strategiplan
for modernisering av trygdesystemet har planer for
at alle krav skal registreres i kundereskontro. Res-
kontroføring har imidlertid vist seg å medføre feil-
posteringer og uryddig regnskap. Trygdeetaten har
ikke et lønnssystem som kan beregne nøyaktig hvil-
ket krav virksomheten har på refusjon av sykepen-
ger, fødsels- og adopsjonspenger. De beløpene som
eventuelt registreres i økonomisystemet, blir derfor
upresise, og må korrigeres når innbetalingene finner
sted. Dette er ifølge departementet grunnen til at
Rikstrygdeverket har lempet på kravet om at alle
krav skal registreres i økonomisystemet.

1.2 Alders- og uførepensjon

Riksrevisjonen har kontrollert beregning og utbeta-
ling av alders- og uførepensjon. Den overordnede
målsettingen for kontrollen har vært å vurdere om
trygdeetaten har utbetalt korrekte pensjonsytelser i
forhold til gjeldende regelverk, og om internkontrol-
len i trygdeetaten gir rimelig sikkerhet for at pensjo-
ner blir utbetalt korrekt. Ved utgangen av 2003 var
det ca. 300000 uførepensjonister og 622000 alders-
pensjonister, som samlet fikk utbetalt i underkant av
117 mrd. kroner i pensjon.

Rikstrygdeverkets rutiner i forbindelse med ut-
betaling av alders- og uførepensjon ble tatt opp i an-
tegnelsene til statsregnskapet for 1999, jf. Dokument
nr. 1 (2000–2001), Innst. S. nr. 138 (2000–2001) og
Stortingets behandling 22. februar 2001. Antegnel-
sen omtalte mangelfulle kontrollrutiner og betydeli-
ge svakheter i Infotrygd (trygdeetatens saksbehand-
lingssystem). Daværende Sosial- og helsedeparte-
mentet svarte til antegnelsen at departementet i løpet
av 2000 ville følge opp de forskjellige tiltakene som
Rikstrygdeverket skulle iverksette på dette området.

Kontrollen av utbetalingene i 2003 er en oppføl-
ging av ovennevnte undersøkelse. Undersøkelsen er
basert på analyse av innhentede statistikkdata fra In-
fotrygd og data fra Det Sentrale Folketrygdsystem
(DSF). Det ble også gjennomført tester av program-
merte kontroller, for blant annet å kontrollere om
ulogiske verdier til de enkelte feltene for personopp-
lysninger i nevnte datasystemer avvises. Videre ble
internkontrollen og kontrollen av enkeltsaker ved 20
utvalgte trygdekontorer gjennomgått.

Gjennomgangen av trygdeetatens utbetalinger av
alders- og uførepensjon i 2003 har bekreftet at kvali-
teten på saksbehandlingen er blitt bedre siden forrige
undersøkelse. Det er imidlertid ikke gjort større end-
ringer i Infotrygd eller i DSF siden 1999-revisjonen,
noe som betyr at det fremdeles er svakheter knyttet
til systemene. Gjennom revisjonen av 2003-regnska-
pet ble det avdekket svakheter knyttet til Infotrygd
og DSF som sammenfalt med funn gjort i 1999. Det
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er blant annet mulig å endre alle data overført fra
DSF til Infotrygd vedrørende pensjonsberegningen,
inklusive beløp til utbetaling. Det er også mulig å re-
gistrere en annen utbetaling til en mottaker enn det
forutsetningene fra saksbehandlingssystemet skulle
tilsi. Det er utarbeidet flere maskinelle kontrollister
som avdekker feil gjennom året. Blant annet blir
mange feilsaker avdekket ved trygdekontorenes årli-
ge gjennomgang av inntektskontrollistene. Rappor-
ten som viser tilfeller der det er avvik mellom beløp
til utbetaling i Infotrygd og DSF, kjøres årlig, og det
er tett oppfølging av trygdekontorenes gjennomgang
av listene. Dette, sammen med at trygdekontorene
selv har fått tilgang til DSF, har sannsynligvis bidratt
til at kvaliteten på data i systemene er blitt bedre.

Riksrevisjonens gjennomgang av rutiner og en-
keltsaker avdekket svakheter i internkontrollen av
saksbehandlingen ved trygdekontorene. Siden forri-
ge kontroll er Nasjonal standard for pensjonsbereg-
ning og utbetaling av pensjon blitt utarbeidet. I den-
ne standarden har Rikstrygdeverket blant annet fast-
satt hvilke kontroller trygdekontorene er pålagt å ut-
føre. Nasjonal kvalitetsstandard innehar kompense-
rende kontroller knyttet til svakheter i Infotrygd/
DSF, men standarden var i liten grad tatt i bruk.
Sjekklister ble ved mange trygdekontorer ikke brukt
og/eller etterkontroll av annen saksbehandler var ik-
ke dokumentert. Det var få trygdekontorer som had-
de innført systematisk kontroll av grunnblankett
(skjema for registrering av grunnlagsdata). Videre
manglet flere enn halvparten av de kontrollerte etter-
betalingene signert etterberegning av annen saksbe-
handler. Ektefelles inntekt, når denne var oppgitt til
å være under 1 G, var i liten grad dokumentert. Rap-
portene som viser eventuelle feilmeldinger og alle
endringer som er registrert foregående dag/måned,
ble ikke systematisk gjennomgått ved rundt halvpar-
ten av de besøkte trygdekontorene. Disse kontrolle-
ne er spesielt viktige på grunn av svakhetene som
ble avdekket i datasystemene.

Sosialdepartementet har i brev av 23. juli 2004
svart at departementet ser alvorlig på dette. Nasjonal
kvalitetsstandard er obligatorisk og skal brukes ved
behandlingen av pensjonssaker. Departementet sva-
rer videre at dette er tatt opp med alle fylkene i for-
bindelse med første halvårs styringsdialoger. Kravet
er i tillegg presisert i et tillegg til mål- og dispone-
ringsbrevet for 2004 som er sendt alle fylkestrygde-
kontorene og Folketrygdkontoret for utenlandssaker.
Fylkene skal rapportere til Rikstrygdeverket på im-
plementeringen av nasjonal kvalitetsstandard per
andre tertial 2004.

1.3 Stønad til enslig mor eller far

Riksrevisjonen har kontrollert trygdeetatens utbeta-
ling av stønad til enslig mor eller far. Området hadde
et samlet budsjett på vel 3 mrd. kroner i 2003, og vel
25000 personer mottok stønad. Målsettingen med

revisjonen har blant annet vært å vurdere om det er
etablert tilfredstillende interne kontrollrutiner i for-
bindelse med beregning og utbetaling av stønad til
enslig forsørger i forhold til gjeldende regelverk.

Kontroll av Infotrygdrutinen for enslig forsørger
avdekket enkelte svakheter der mangelfulle kontroll-
funksjoner ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. Disse
svakhetene er blant annet knyttet til at det er mulig å
overstyre beregninger i systemet, og til mangelfull
integrasjon mellom delsystemer innen Infotrygd.
Dette kan medføre risiko for feil i utbetalingen av
stønad. Stønad til barnetilsyn kan innvilges uten at
det er registrert barn i personopplysningene på stø-
nadsmottaker, og stønad til enslig forsørger kan inn-
vilges til begge foreldre for samme felles barn uav-
hengig av om foreldrene er gift eller bor sammen.

Det er mulig å registrere en annen utbetaling til
en mottaker (konteringsbildet) enn det forutsetnin-
gene fra saksbehandlingssystemet (vedtaksbildet)
skulle tilsi. Videre er det mulig å registrere direkte i
konteringsbildet uten å gå veien om vedtaksbildet.
Det er i tillegg mulig å registrere ekstra utbetalinger
som ikke har noe grunnlag i saksbehandlingssyste-
met. Svakhetene medfører risiko for feil i utbetalin-
gene og kan medføre inkonsistens mellom vedtaks-
opplysninger og beløp til utbetaling.

Det ble avdekket til dels store forskjeller i saks-
behandlingen ved trygdekontorene. Kun tre av ti be-
søkte trygdekontorer hadde arbeidsdeling på saksbe-
handlernivå, ved at en annen saksbehandler i ettertid
kontrollerte sakene.

Sosialdepartementet svarte i brev av 23. juli
2004 at Rikstrygdeverket vil vurdere om det er mu-
lig å få lagt inn sperrer og kontrollmeldinger i syste-
met for å kompensere for svakhetene i systemet. Det
framgår videre av departementets svar at Rikstryg-
deverket vil følge opp de til dels store forskjellene i
saksbehandlingen ved trygdekontorene, blant annet
arbeidsdelingen på saksbehandlernivå ved fylkes-
trygdekontorene.

1.4 Barnetrygd

Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av bar-
netrygd for 2003. Formålet med kontrollen var å
vurdere om trygdeetaten utbetalte korrekt ytelse i
forhold til gjeldende regelverk, og om det var etab-
lert tilfredsstillende internkontroll på området.

Regelverket og det konstitusjonelle ansvaret for
denne ordningen ligger til Barne- og familiedeparte-
mentet. Ordningen håndteres av Rikstrygdeverket,
som administrativt er underlagt Sosialdepartemen-
tet. Bevilgningen til barnetrygd var 14,6 mrd. kroner
i 2003. Antall stønadsmottakere anslås til ca.
600000, og stønadsberettigede barn utgjør vel
1 000000.

Kontrollen ble gjennomført ved besøk på sju
trygdekontorer, og har omfattet en vurdering av
maskinelle og manuelle rutiner og kontroll av en-
keltsaker.
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Ved gjennomgangen av de maskinelle rutinene
ble det avdekket at både mor og far kan få utbetalt
full barnetrygd uten at systemet varsler om dette.
Det ble også avdekket enkeltsaker med feil beløp der
mor og far deler barnetrygden.

Etter EØS-avtalen skal det ytes barnetrygd for
barn som bor i et annet EØS-land dersom forsørge-
ren arbeider i Norge. Hvis forsørgeren er yrkesaktiv
i et annet EØS-land enn Norge og barnet er bosatt
her, vil barnetrygd bli utbetalt fra førstnevnte land.
Norge skal i slike tilfeller betale et differansebeløp
dersom norsk barnetrygd er større enn beløpet fra
annet land. Dersom begge foreldrene er yrkesaktive i
hvert sitt EØS-land og det foreligger rett til barne-
trygd fra begge land, skal ytelsen fra barnets bo-
stedsland utbetales først, og eventuelt differansebe-
løp fra annet land.

De fastsatte blankettene vedrørende EØS-sakene
skal, ifølge rundskriv til EØS-avtalen, i tillegg til
ved førstegangstilståelse av barnetrygd også sendes
årlig av primærland til barnets bostedsland. Formå-
let med dette er å fange opp eventuelle endringer
som har betydning for barnetrygden. Riksrevisjo-
nens kontroll viste at denne rutinen ikke ble fulgt
ved seks av de sju kontrollerte trygdekontorene.

EØS-saker med differansebeløp skal ombereg-
nes årlig i forhold til stønad i utlandet og valutakurs.
Ett av de sju kontrollerte trygdekontorene hadde ik-
ke gjort denne omberegningen i 2003. Kontrollen
avdekket videre at flere EØS-saker ikke får EØS-
merking i Infotrygd. Det antas at statistikk over an-
tall EØS-saker på området dermed ikke vil være kor-
rekt.

Undersøkelsen viste at fire av sju besøkte trygde-
kontorer ikke får melding fra skolemyndighetene i
kommunen om skolebarn som uteblir fra undervis-
ningen. Lengre tids uteblivelse fra undervisning kan
tyde på at barnet ikke lenger oppholder seg i Norge
og dermed ikke har krav på barnetrygd.

Sosialdepartementet henviste i sitt svar av 23. ju-
li 2004 til svarbrev fra Barne- og familiedeparte-
mentet av 19. juli 2004. Barne- og familiedeparte-
mentet svarte at Rikstrygdeverket vil se på mulighe-
ten for å få lagt inn en kontroll mot at det ikke utbe-
tales full barnetrygd for ett og samme barn til både
mor og far. Rikstrygdeverket bistår nå fylkene for å
lære opp trygdekontorene i EØS-reglene for familie-
ytelser. Rikstrygdeverket utreder for tiden mulighe-
ten for å få til en ny og forbedret EØS-merking for
hele Infotrygd. Barne- og familiedepartementet vil, i
samarbeid med berørte departementer, utarbeide et
høringsnotat som drøfter om det ved lovhjemling
skal innføres meldeplikt for skoler ved fravær som
kan skyldes utenlandsopphold.

1.5 Kontinuitetsplanlegging

Riksrevisjonen har i 2003 gjennomgått Rikstrygde-
verkets kontinuitetsplanlegging på IT-området.

Oppgaven er gjennomført ved at planverk, instrukser
og rapporter er gjennomgått. Videre er det foretatt
kartlegging og kontroll i IT-avdelingen i Rikstrygde-
verket og ved fire trygdekontorer. De kontrollene
som er gjennomført, synes å bekrefte at Rikstrygde-
verket har utarbeidet et planverk med tilfredsstillen-
de retningslinjer og rutiner for å forebygge at IT-sy-
stemet kan svikte, og for å kunne gjenopprette drift
hurtigst mulig dersom en svikt likevel skulle skje.

Riksrevisjonen bemerker:

Riksrevisjonen har godkjent trygdeetatens regn-
skap for 2003, men det er avdekket svakheter ved
regnskapsavlegget for driftsregnskapet, og det er på-
vist feil og mangler i de interne kontrollrutinene for
ulike stønadsordninger.

Trygdeetaten gjennomfører en betydelig omor-
ganisering av sitt regnskapsarbeid. Riksrevisjonens
kontroll viser at virksomhetens ledelse i denne pro-
sessen bør fokusere mer på å klargjøre ansvars- og
arbeidsfordeling mellom de ulike ledd som deltar i
arbeidet. Den sentrale ledelsen bør også i større grad
gjøre egne kontroller av innrapporterte regnskaps-
og økonomidata fra underliggende ledd, slik at tryg-
deetaten har sikkerhet for at det samlet sett gis et
fullstendig og riktig bilde av den økonomiske aktivi-
teten i etaten.

Riksrevisjonen vil påpeke den usikkerheten som
har kommet fram om hva som var korrekt leveran-
dørgjeld per 31. desember 2003, og at en rekke fak-
turaer ikke ble betalt til forfall. Det stilles spørsmål
ved om den valgte løsningen for registrering av le-
verandørgjeld og relaterte oppfølgings- og rapporte-
ringsrutiner er tilstrekkelig til å gi en fullstendig
oversikt over ubetalte forpliktelser. Selv om faktura-
er mottas av trygdeetaten på slutten av året, bør ruti-
nene være innrettet på en slik måte at betaling skjer
på riktig tidspunkt.

Trygdeetaten får refundert betydelige beløp
knyttet til sykepenger og fødsels- og adopsjonspen-
ger for sine egne ansatte. Riksrevisjonen mener at
dagens løsning for registrering og oppfølging av kra-
vene har betydelige svakheter og bør forbedres.

Riksrevisjonens kontroll med alders- og uføre-
pensjon avdekket allerede ved revisjonen av 1999-
regnskapet at det var svakheter i datasystemene som
øker sjansen for at det kan skje blant annet feilutbe-
talinger. Etter Riksrevisjonens kontroll har Rikstryg-
deverket innført nasjonal kvalitetsstandard, med til-
leggskrav til saksbehandlingen, som skal kompense-
re for manglene i datasystemene. Riksrevisjonen har
i årets revisjon avdekket at de kompenserende tilta-
kene i saksbehandlingen ikke fungerer etter intensjo-
nene. Dette er et alvorlig funn som tilsier en inn-
skjerping av at saksbehandlingskravene etterleves.

Det er påvist svakheter i den interne kontrollen i
Rikstrygdeverket og ved trygdekontorene når det
gjelder utbetaling av barnetrygd og stønad til enslig
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mor eller far. For stønad til barnetrygd gjelder svak-
hetene spesielt behandlingen av utenlandssakene.

Sosialdepartementet har svart:

«Jeg viser til Riksrevisjonens brev av 26. august
2004 vedrørende antegnelser til trygdeetatens regn-
skap for 2003. Jeg viser videre til departementets
brev til Riksrevisjonen vedrørende trygdeetatens
regnskap for 2003 datert 23. juli 2004. Departemen-
tet vil følge utviklingen nøye i forhold til de tiltak
som er igangsatt eller som planlegges iverksatt, og
temaet vil være et viktig ledd i styringsdialogen med
Rikstrygdeverket.

Jeg vil bemerke følgende:

Punkt 1.1. Trygdeetatens driftsregnskap

Omorganisering av regnskapsarbeidet i
trygdeetaten

Trygdeetaten gjennomfører en betydelig omorgani-
sering av sitt regnskapsarbeid. Riksrevisjonen utta-
ler at årsavslutningskontrollene for 2003 har vist at
ansvars- og arbeidsfordelingen mellom de ulike ak-
tører og nivåer ikke er tilstrekkelig klart for alle i
enhetene i trygdeetaten.

Departementet vil understreke at Rikstrygdever-
ket har satt i gang et arbeid for å klargjøre ansvars-
og arbeidsfordelingen på de områder hvor Riksrevi-
sjonen har avdekket svakheter. Rikstrygdeverket vil
blant annet ta opp disse merknadene i møte med fyl-
kestrygdekontorene i høst. I forbindelse med revidert
økonomiregelverk i staten vil det også bli utarbeidet
ny økonomiinstruks som vil klargjøre ansvarsforhol-
dene.

Leverandørgjeld pr. 31.12.2003

Riksrevisjonen påpeker at det er usikkerhet om hva
som er korrekt leverandørgjeld per 31.12.2003, og
at en rekke fakturaer ikke ble betalt ved forfall. Riks-
revisjonen stiller spørsmålstegn ved om den valgte
løsningen for registrering av leverandørgjeld og re-
laterte oppfølgings- og rapporteringsrutiner er til-
strekkelig til å gi en fullstendig oversikt over ubetal-
te forpliktelser. Riksrevisjonen uttaler at selv om
fakturaer mottas av trygdeetaten på slutten av året,
bør rutinene være innrettet på en slik måte at beta-
ling skjer på riktig tidspunkt.

Departementet er enig i at inngående fakturaer
skal bokføres og betales på riktig tidspunkt, og vil
opplyse at Rikstrygdeverket har nedsatt en arbeids-
gruppe med personer fra Rikstrygdeverket, Trygde-
etatens økonomitjeneste og ytre etat som i fellesskap
skal vurdere og forbedre trygdeetatens rapporter og
rapporteringsrutiner, herunder kvalitetssikring av
rapporteringsrutiner. Et viktig mål for arbeidsgrup-
pen er å finne tiltak som skal sikre korrekt bokføring
og betaling av leverandørgjelden. Revidert økono-

miinstruks i Rikstrygdeverket vil også understreke
dette.

Kundereskontro

Riksrevisjonen uttaler at ulik praksis med hensyn til
regnskapsføring og bruk av manuelle systemer gjør
at trygdeetaten ikke har en samlet oversikt over ute-
stående fordringer (særlig sykepenger og fødsels- og
adopsjonspenger), og at det blir usikkert om samtli-
ge krav registreres og innbetales.

Departementet er enig i at det er viktig å sikre at
utestående fordringer bokføres og innbetales i rett
tid. Rikstrygdeverket vil vurdere dagens rutiner for å
iverksette endringer som gir bedre oversikt og som
bidrar til at alle fordringer blir korrekt bokført og
betalt i rett tid.

Punkt 1.2. Alders- og uførepensjon

Riksrevisjonen uttaler at kvaliteten på utbetalinger
av alders- og uførepensjon er blitt bedre, men at til-
takene for å hindre feilutbetalinger ikke fullt ut fun-
gerer etter intensjonene.

Departementet ser alvorlig på undersøkelsen
som viser at Nasjonal kvalitetsstandard for bereg-
ning og utbetaling av pensjoner ennå ikke fungerer
etter intensjonen. Departementet har i lang tid hatt
fokus på feilutbetalinger i trygdeetaten og vil følge
opp Rikstrygdeverkets arbeid med kvalitetsstandar-
den.

Etter Riksrevisjonens undersøkelser i 1999 og
2000 ble det utarbeidet handlingsplaner med tiltak
for å forbedre kvaliteten på pensjonsområdet – både
av IKT-systemene, av internkontrollen og av etatens
kompetanse på området.

Trygdeetaten har hatt fokus på Nasjonal kvali-
tetsstandard for beregning og utbetaling av pensjon,
og Rikstrygdeverket har i 2004 iverksatt tett oppføl-
ging av fylkene, både i styringsdialogene og i rap-
portering.

Systematisk innsyn i praksis på pensjonsområdet
er forbedret gjennom ovennevnte tiltak, og det tas i
2005 sikte på å gjennomføre en ny undersøkelse på
pensjonsområdet, herunder bruken av kvalitetsstan-
darden. Rikstrygdeverket skal fremover ha et høyt
fokus på kvaliteten når det gjelder rett ytelse på om-
rådet.

1.3 Stønad til enslig mor eller far

Riksrevisjonen har påvist svakheter i Rikstrygdever-
kets intern kontroll når det gjelder utbetaling av stø-
nad til enslig mor eller far.

Departementet vil opplyse om at Rikstrygdverket
skal gjennomgå de aktuelle rutinene for å vurdere
hvilke endringer som er nødvendig for å sikre kor-
rekte utbetalinger av stønad til mor eller far. Riks-
trygdeverket vil også kontinuerlig følge opp og påse
at rutinene følges.
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1.4 Barnetrygd

I forbindelse med Riksrevisjonens gjennomgang av
barnetrygd for 2003 ble det påpekt at det ikke er no-
en maskinelle begrensninger i It-systemet på utbeta-
ling av full barnetrygd til både mor og far. Det ble
også avdekket enkeltsaker med feil beløp der mor og
far deler barnetrygden.

Departementet vil i samarbeid med Barne- og fa-
miliedepartementet følge opp svakheter når det gjel-
der utbetaling av barnetrygd og stønad til enslig
mor eller far overfor Rikstrygdeverket.»

Riksrevisjonen uttaler:

Riksrevisjonen konstaterer at departementet slut-
ter seg til de bemerkningene som har kommet fram,
vedrørende trygdeetatens regnskap for 2003. De feil
og mangler som Riksrevisjonen har avdekket, har
betydning både i forhold til kvaliteten på trygdeeta-
tens regnskap, statens inntekter og utgifter og enkelt-
personers rettigheter i trygdesystemet.

For trygdeetatens driftsregnskap har Riksrevisjo-
nen merket seg at Rikstrygdeverket har satt i gang et
arbeid for å klargjøre ansvars- og arbeidsfordelingen
på de områdene hvor Riksrevisjonen har avdekket
svakheter. Departementet vil følge opp de tiltakene
som iverksettes for å forbedre trygdeetatens regn-
skapsføring, herunder rapporter og kvalitetssikring
av rapporteringsrutiner.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
ser alvorlig på at Nasjonal kvalitetsstandard for be-
regning og utbetaling av pensjoner ennå ikke funge-
rer etter intensjonen, og at Rikstrygdeverket i tiden
som kommer vil fokusere på kvaliteten når det gjel-
der utbetaling av rett ytelse på de omtalte stønads-
områdene.

Riksrevisjonen ser positivt på at departementet
vil følge utviklingen nøye i forhold til de tiltakene
som er igangsatt eller som planlegges iverksatt, og at
temaet vil være et viktig ledd i styringsdialogen med
Rikstrygdeverket.

Til orientering

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Jens Gunvaldsen



Utdannings- og forskningsdepartementet
Statsregnskapet 2003

Antegnelser

1 Nettobudsjettering – regnskapene for
universitetene og høgskolene for 2003

1.1 Innledning

Universitetene og høgskolene (vitenskapelige og
statlige) er over en fireårsperiode blitt omdannet til
forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Dette
innebærer at virksomhetene mottar en årlig nettobe-
vilgning fra Utdannings- og forskningsdepartemen-
tet (UFD) på en 50-post i statsbudsjettet, og at det på
enkelte områder gis fullmakter som bidrar til økt
fristilling av sektoren.

Omstillingsfasen begynte med de fire universite-
tene fra 2001 og utvalgte vitenskapelige og statlige
høgskoler fra 2002. Den største puljen høgskoler
endret status med virkning fra 2003, mens siste pulje
ble forvaltningsorganer med særskilte fullmakter/
nettobudsjetterte virksomheter med virkning fra
2004.

1.2. Krav til regnskapsføring for universitets- og
høgskolesektoren

Regnskapene for universiteter og høgskoler avleg-
ges nå etter et tilnærmet regnskapsprinsipp etter
mønster av regnskapsloven. Regnskapsmalen, også
omtalt som «beste praksis» er etablert av UFD i
samarbeid med sektoren, jf. brev datert 17. desember
2002 og 4. desember 2003 til universiteter og høg-
skoler.

Sentrale krav i regnskapsmalen er som følger:
– Det skal være et klart skille i regnskapsføringen

og regnskapsrapporteringen mellom den bevilg-
ningsfinansierte delen (statsoppdraget) og inn-
tekter opptjent gjennom ekstern finansiering
(markedsfinansiert).

– Eksternt finansierte prosjekter skal så langt det er
mulig fullfinansieres slik at alle direkte og indi-
rekte kostnader som følger med et prosjekt, er
dekket.

– Egenkapital kan ikke genereres gjennom stats-
oppdraget, men kun gjennom overskudd fra opp-
drag som er 100 % eksternt finansiert.

– Universiteter og høgskoler gis adgang til å etab-
lere aksjeselskaper som instrument for kommer-
sialisering av forskningen, og opptjent egenkapi-
tal kan nyttes som kapitalinnskudd i slike aksje-
selskaper (jf. UFDs rundskriv F35.02).

Et annet sentralt krav knyttet til økonomistyring
m.m. på sektoren er som følger:
– Aktivitetsbaserte inntekter generert gjennom

innrapportering av blant annet avlagte studiepo-
eng skal understøttes av systemer som er under-
lagt god intern kontroll forankret i virksomhe-
tens øverste ledelse.

1.3 Riksrevisjonens revisjon av universitetenes og
høgskolenes regnskaper for 2003

Riksrevisjonens kontroll med universitets- og høg-
skolesektoren for 2003 omfatter revisjon av fire uni-
versiteter og seks vitenskapelige og 28 statlige høg-
skoler. Det er gjennomført særskilte revisjonshand-
linger mot ulike deler av regnskapene for utvalgte
virksomheter, for å bekrefte at aktiviteten innenfor
områdene kommer riktig til uttrykk i regnskapet, og
for å kontrollere at det statlige regelverket etterleves.
I 2003 er det ved de fire universitetene og ved tre vi-
tenskapelige og ti statlige høgskoler gjennomført eg-
ne revisjonshandlinger for å etterprøve om det er
etablert tilfredsstillende systemer for å skille mellom
den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansier-
te delen av virksomheten. Ved de fire universitetene,
tre vitenskapelige og seks statlige høgskoler er det
også gjennomført særskilte kontroller for å etterprø-
ve at innrapporterte data om avlagte studiepoeng
som genererer bevilgninger fra departementet, er un-
derlagt tilfredsstillende intern kontroll.
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Riksrevisjonen har følgende kommentarer til
regnskapsavlegget for universitetene og høgskolene
for 2003:

1.3.1 Skillet mellom bevilgningsfinansiert og
eksternt finansiert virksomhet

Departementets regnskapsmal forutsetter at virk-
somhetenes regnskaper har et ryddig skille mellom
økonomi og resultater fra henholdsvis den bevilg-
ningsfinansierte (statsoppdraget) og eksternt finansi-
erte (markedsfinansiert) virksomheten. Revisjonen
viser at flere virksomheter bør være tydeligere med å
rapportere systematisk resultater av statsoppdraget.
Betydelige beløp blir overført til neste års budsjett,
og arbeidet med å gi tilfredsstillende forklaringer i
regnskapet og/eller styrets årsberetning på hvilke
oppgaver som ikke er gjennomført, må derfor vekt-
legges. Det er videre konstatert at det fortsatt gjen-
står utfordringer med å etablere rutiner som sikrer at
den markedsfinansierte delen av virksomheten be-
lastes med alle relevante kostnader, slik at det ikke
tas ressurser fra statsoppdraget, eller at den markeds-
finansierte virksomheten subsidieres.

Det er avdekket svakheter knyttet til belastnin-
gen av direkte kostnader som lønn for ansatte som
arbeider deltid på prosjektene, og at belastningen av
indirekte kostnader skjer med for lave beløp og ikke
fortløpende i prosjektregnskapene.

Revisjonen har også avdekket svakheter vedrø-
rende inngåelse av prosjektavtaler i den markedsfi-
nansierte delen av virksomheten. Det er funnet ek-
sempler på svak budsjettering i enkelte prosjekter,
og ved flere virksomheter er det avdekket en viss
treghet med regnskapsmessig avslutning på ferdige
prosjekter.

1.3.2 Generering og bruk av egenkapital

Utdannings- og forskningsdepartementet har åpnet
for at virksomhetene innen høyere utdanning kan ge-
nerere egenkapital fra overskudd fra eksternt finan-
sierte prosjekter. Sektoren kan blant annet benytte
egenkapitalen til å etablere aksjeselskap eller skaffe
seg eierposisjoner i selskaper.

Regnskapene for 2003 viser at egenkapitalen for
sektoren varierer i betydelig grad. For de fire univer-
sitetene varierer egenkapitalen fra 82,7 mill. kroner
til 3,7 mill. kroner. Ved de nettobudsjetterte høgsko-
lene er det registrert egenkapital på inntil 5,2 mill.
kroner. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved
om disse forskjellene skyldes ulike strategier innen-
for eksternt finansiert virksomhet eller om det skyl-
des ulik fortolkning av departementets regelverk for
etablering av egenkapital. Riksrevisjonen vil under-
streke betydningen av at styrene ved de enkelte virk-
somhetene har et tydelig og aktivt forhold til hvilke
mål de har for opptjening og disponering av egenka-
pital.

Flere virksomheter innen høyere utdanning har
gjennom 2003 engasjert seg i aksjeselskaper, pri-

mært som et virkemiddel i forvaltningen av virk-
somhetens kommersielle satsinger. Ved to høgskoler
er det brukt tingsinnskudd til å skaffe eierandel, noe
det kan stilles spørsmål ved om ligger innenfor full-
makten.

1.3.3 Intern kontroll av aktivitetsdata som
genererer bevilgninger fra UFD

Riksrevisjonen gjennomførte for regnskapsåret
2003, som et ledd i regnskapsrevisjonen, en under-
søkelse av rutiner og systemer tilknyttet rapportering
av data til en av komponentene i den nye resultatba-
serte finansieringsmodellen ved universiteter og
høgskoler. Undersøkelsen viser at flere virksomhe-
ter mangler en overordnet strategi for å sikre kvalite-
ten på de innrapporterte dataene i undervisnings-
komponenten (avlagte studiepoeng) til databasen for
statistikk om høyere utdanning. Innrapporterte data
danner grunnlaget for ca. 25 % av sektorens statstil-
skudd. Det er kun et fåtall virksomheter som har for-
malisert sine rutiner tilknyttet virksomhetens bruk
av de studieadministrative systemene. Enkelte virk-
somheter gjennomfører ikke nødvendige kontroller
for å sikre valide data til finansieringsmodellen, og
et flertall av virksomhetene mangler dokumentasjon
på gjennomførte kontrolltiltak. I tillegg er det regi-
strert enkelte svakheter knyttet til sikkerheten i sy-
stemene.

1.3.4 Etterlevelse av regelverket for offentlige
anskaffelser

En gjennomgåelse av innkjøpsområdet ved flere uni-
versiteter og høgskoler viser utfordringer med hen-
syn til regeletterlevelse på sektoren. Lov om offent-
lige anskaffelser (lov av 16. juli 1999), med forskrif-
ter fastsatt 15. juni 2001, har blant annet et grunnleg-
gende prinsipp om konkurranse og likebehandling.
En hovedregel er at innkjøp over kr 200000 ekskl.
mva. skal skje ved anbudskonkurranse. Ved ni virk-
somheter er det registrert brudd på anskaffelsespro-
sedyren ved kjøp over kr 200000. I de fleste tilfelle-
ne er anskaffelsene foretatt som direkte kjøp. For-
skriftene inneholder også krav til protokollføring
slik at gjennomsiktighets- og rettssikkerhetsprinsip-
per blir ivaretatt. Ved fire av virksomhetene er det
avdekket manglende eller mangelfull føring av pro-
tokoll som skal inneholde dokumentasjon av hele
anskaffelsesprosessen. Regelverket stiller også krav
til kunngjøring av anskaffelser og hvilke kunngjø-
ringsdatabaser som skal brukes. Det er avdekket fle-
re tilfeller hvor kravene til kunngjøring ikke er fulgt.
Leverandører har et obligatorisk krav på seg til å
legge fram skatteattest, og for enkelte typer anskaf-
felser stilles det krav til HMS-erklæring. Også på
dette punktet er det enkelte mangler i sektoren. Ved
åtte av virksomhetene er det påpekt manglende ruti-
ner for listeføring av driftsmidler.
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1.3.5 Etterlevelse av regelverket på lønnsområdet

Lønnsområdet utgjør den beløpsmessig største delen
av regnskapet for alle virksomhetene i sektoren. I all
hovedsak er det etablert tilfredsstillende rutiner når
det gjelder regnskapsmessige og innberetningsmes-
sige forhold knyttet til lønnskostnader. Riksrevisjo-
nen har i enkelte få tilfeller hatt merknader til utbe-
talingstidspunktet for feriepenger til fast tilsatte og
utbetalingssatser i enkelte spesielle tilfeller når det
gjelder variabel lønn.

Resultatene av kontrollene ble tatt opp i brev til
UFD av 22. juni 2004 og 23. juni 2004. Departemen-
tet har avgitt svar i brev av 22. juli 2004 og 28. juli
2004.

UFD understreker at de som et ledd i omdan-
ningsprosessen for institusjonene innen høyere ut-
danning har iverksatt en rekke tiltak. Det er utarbei-
det skriftlige retningslinjer, iverksatt opplæring og
gjennomført seminarer for erfaringsutveksling. De-
partementet er i lys av tilbakemeldingene fra institu-
sjonene på det rene med at det fortsatt gjenstår både
prinsipielle utfordringer og praktiske problemstillin-
ger på dette området.

Skillet mellom bevilgningsfinansiert og eksternt
finansiert virksomhet

UFD har merket seg at revisjonen viser at flere insti-
tusjoner bør være tydeligere i sin systematiske rap-
portering av resultatene av statsoppdraget, og at ar-
beidet med å gi tilfredsstillende forklaringer i regn-
skapet og med styrets årsberetning bør vektlegges.
UFD viser til at forhold rundt dette er tatt opp i brev
til universitetene og høgskolene. Departementet har
merket seg at det fortsatt gjenstår utfordringer med å
få til rutiner for å sikre at den markedsfinansierte de-
len av virksomheten belastes med alle relevante
kostnader. Departementet vil ta disse problemene
opp med institusjonene, med utgangspunkt i gjel-
dende rundskriv der prinsippene for kostnadsforde-
ling er slått fast.

Generering og bruk av egenkapital

Departementet konstaterer at den bokførte egenkapi-
talen varierer betydelig mellom institusjonene i sek-
toren, og slutter seg til Riksrevisjonen som under-
streker betydningen av at styrene ved de enkelte in-
stitusjonene har et tydelig og aktivt forhold til hvilke
mål den enkelte institusjon har for opptjening og dis-
ponering av egenkapital.

Departementet har merket seg at flere virksom-
heter i sektoren i løpet av 2003 har ervervet eierposi-
sjoner i datterselskaper. Departementet understreker
at det ikke er gitt fullmakt til å bruke tingsinnskudd
til å skaffe eierandel, og at departementet i eget brev
til sektoren vil presisere retningslinjene for den

regnskapsmessige behandlingen av aksjer og andre
finansielle eiendeler.

Intern kontroll av aktivitetsdata som genererer
bevilgninger fra UFD

Departementet er, med bakgrunn i Riksrevisjonens
kontroll, ikke tilfreds med forholdene i sektoren når
det gjelder rutiner for å sikre valide data til finansi-
eringsmodellen for universiteter og høgskoler. De-
partementet har derfor i eget brev til universitetene
og høgskolene på nytt understreket betydningen av
at institusjonene sørger for systemer og rutiner som
sikrer kvalitet og kontroll, og at rutiner og systemer
er forankret i institusjonenes kvalitetssikringssyste-
mer. Departementet har bedt om bekreftelse innen 1.
oktober 2004 på at nødvendige rutiner og systemer
er etablert og forankret i virksomhetens ledelse.

Etterlevelse av regelverket for offentlige
anskaffelser

Departementet har i likhet med Riksrevisjonen regi-
strert at institusjonene fortsatt står overfor utfordrin-
ger når det gjelder å etterleve regelverket for offent-
lige anskaffelser. Som følge av en rekke merknader i
revisjonsdialogen og som en oppfølging av Riksre-
visjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i
høgskolesektoren i 1998, gjennomførte departemen-
tet en oppfølgende undersøkelse i 2001. Som en yt-
terligere oppfølging av dette området har departe-
mentet våren 2004 gjennomført en ny spørreunder-
søkelse. Denne undersøkelsen viser at institusjonene
har økt innsatsen for å rette opp svakhetene som ble
avdekket i undersøkelsene i 1998. Departementet
mener imidlertid at det fortsatt er områder som kre-
ver økt oppmerksomhet for å oppnå en effektiv og
velfungerende innkjøpsfunksjon, og kan ikke si seg
tilfreds med utviklingen på dette feltet. Departemen-
tet har derfor i brev til institusjonene 28. juni 2004
understreket styrenes ansvar for å utarbeide inn-
kjøpsreglement, fastsette mål for innkjøpsarbeidet
og påse at det blir utarbeidet et strategidokument og
en oversikt over fullmaktene på anskaffelsesområ-
det.

Riksrevisjonen bemerker:

UFD har lagt ned et betydelig arbeid i å klargjøre
standarder for regnskapsføring innen høyere utdan-
ning. Riksrevisjonen har godkjent regnskapene for
alle virksomhetene innen universitets- og høgskole-
sektoren for 2003, men det er knyttet merknader til
blant annet skillet mellom statsoppdraget og den
markedsfinansierte virksomheten, anskaffelser, opp-
tjening av egenkapital og innrapportering av data
som brukes til bevilgningsformål.

Ved flere av virksomhetene innen høyere utdan-
ning er det svakheter ved rutiner og systemer for
regnskapsmessig oppfølging av den markedsfinansi-
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erte delen av virksomheten. Selv om revisjonen i lø-
pet av 2003 viser en positiv utvikling, er det fortsatt
behov for å fokusere på formalkrav til prosjektavta-
ler og på om kostnadsbelastningen gjenspeiler den
reelle ressursbruken ved virksomhetene.

Mulighetene til å opptjene egenkapital og bruke
egenkapitalen til å etablere datterselskaper gir insti-
tusjonene innen høyere utdanning nye virkemidler
til å nå de målene som utdanningsmyndighetene har
satt. Riksrevisjonen vil understreke betydningen av
at styrene for virksomhetene setter mål for opptje-
ning av egenkapital og etablerer en strategi for hvor-
dan egenkapital skal brukes som et strategisk virke-
middel.

Den nye modellen for finansiering av høyere ut-
danning baserer seg på aktivitetsdata innrapportert
fra institusjonene på sektoren. Det er bekymrings-
fullt at flere virksomheter mangler strategier for å
sikre kvaliteten på dataene, og at kun et fåtall har
formalisert rutiner rundt bruken av de studieadmini-
strative systemene.

Det skjer fortsatt vesentlige brudd på anskaffel-
sesregelverket ved mange enheter innen høyere ut-
danning, til tross for at Riksrevisjonen har påtalt sli-
ke brudd ved flere anledninger tidligere år.

Utdannings- og forskningsdepartementet har
svart:

«Utdannings- og forskningsdepartementet viser
til Riksrevisjonens brev av 26. august 2004 og de-
partementets brev av 22. juli og 28. juli 2004 som er
referert i antegnelsen.

Som anført i antegnelsen har departementet lagt
ned et betydelig arbeid for å klargjøre standardene
for regnskapsføringen ved institusjonene i universi-
tets- og høyskolesektoren i tilslutning til at institu-
sjonene i sektoren er omdannet til forvaltningsorga-
ner med særskilte fullmakter. Departementet har et-
ter samråd med institusjonene i sektoren fastsatt ret-
ningslinjer for avslutning, oppstilling og dokumen-
tasjon av årsregnskapene ved universiteter og høy-
skoler. Departementet er opptatt av at retningslinje-
ne er dynamiske og tilpasses utviklingen i sektoren.
Etter departementets vurdering har retningslinjene
allerede bidratt til en betydelig kvalitetshevning,
ensartet regnskapsavleggelse og sammenlignbare
regnskaper i universitets- og høyskolesektoren.

Departementet legger vekt på at bevilgningene
fra Stortinget skal benyttes i samsvar med forutset-
ningene, og at den markedsfinansierte delen av virk-
somheten belastes med alle relevante kostnader i
samsvar med de grunnleggende bestemmelsene i
reglementet for eksternt finansiert virksomhet. De-
partementet er særlig opptatt av at bevilgningene
som gis til gjennomføring av statsoppdraget ikke
subsidierer aktiviteter på områder med andre kom-
mersielle aktører. Et klart skille mellom den bevilg-
ningsfinansierte delen (statsoppdraget) og den delen

av virksomheten som finansieres av eksterne midler
(markedsfinansiert) er et sentralt krav i retningslin-
jene. Departementet merker seg at Riksrevisjonen
registrerer en positiv utvikling på dette området og
har notert seg at det etter Riksrevisjonens mening
fortsatt er behov for fokus på de formelle kravene til
prosjektavtaler og klargjøring av hvilke kostnader
den markedsfinansierte aktiviteten faktisk påfører
virksomhetene. Departementet vil vurdere behovet
for bestemmelser på dette området.

Departementet har i sine retningslinjer fastsatt
at det er bare egeninitierte og egenkontrollerte inn-
tekter fra omsetning av varer og tjenester som kan gi
resultat og danne grunnlag for opptjening av egen-
kapital. Mulighetene til å tjene opp egenkapital og
fullmaktene til å bruke overskuddet fra eksternt fi-
nansiert virksomhet til kapitalinnskudd i selskaper i
randsonen gir institusjonen nye virkemidler til å nå
sine strategiske mål. Departementet legger til grunn
at det er styrene som må fastsette resultatmål for den
markedsfinansierte virksomheten og utnytte egenka-
pitalressursene som et strategisk virkemiddel for in-
stitusjonen. Departementet vil ta disse problemstil-
lingene opp med institusjonene som en del av sty-
ringsdialogen.

Departementet har merket seg at universiteter og
et utvalg av høyskoler ikke har en klar overordnet
strategi for å sikre kvaliteten på studiepoeng og
grunnlagsdata som rapporteres til Database for sta-
tistikk om høgre utdanning (DBH) og som anvendes
i beregningene i finansieringsmodellen. Departe-
mentet har i lang tid arbeidet for å sikre kvalitetsda-
ta om aktiviteten ved universitetene og høyskolene.
Departementet har støttet utviklingen av studieadmi-
nistrative systemer for institusjonene i sektoren, og
opprettet tidlig på 1990-tallet DBH for å systemati-
sere og lagre opplysninger om institusjonene og ak-
tiviteten i universitets- og høyskolesektoren. Depar-
tementet har helt fra opprettelsen av DBH og særlig
etter innføringen av det nye finansieringssystemet
understreket betydningen av høy datakvalitet og in-
stitusjonsledelsens ansvar for å kontrollere og god-
kjenne de data som rapporteres til DBH. Det er vi-
dere arbeidet systematisk med utvikling av entydige
definisjoner og dokumentasjon av rapporteringen.
Departementet har tilskrevet universitetene og høy-
skolene på nytt og understreket betydningen av at
systemer og rutiner knyttet til kvalitet og kontroll er
forankret i institusjonenes kvalitetssikringssystemer
og ledelse. Departementet har bedt institusjonene
innen 1. oktober 2004 bekrefte at nødvendige syste-
mer og rutiner er etablert og forankret i ledelsen.
Departementet vil vurdere bestemmelsene på dette
området.

Departementet har i 2001 og 2004 gjennomført
undersøkelser av institusjonenes etterlevelse av re-
gelverket for offentlige anskaffelser. Undersøkelsen
i 2004 viser at institusjonene i universitets- og høy-
skolesektoren fortsatt står overfor utfordringer på
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dette området. Departementet finner at dette områ-
det ikke har utviklet seg som forventet og har i ulike
sammenhenger understreket styrenes ansvar for å
utarbeide innkjøpsreglement, utforme strategier og
mål for innkjøp og sikre seg at regelverket følges.
Departementet vil følge utviklingen på dette områ-
de.»

Riksrevisjonen uttaler:

Utdannings- og forskningsdepartementet har
nedlagt et vesentlig arbeid i forbindelse med omstil-
lingen innenfor universitets- og høgskolesektoren.
Etter Riksrevisjonens vurdering er det imidlertid
fortsatt utfordringer knyttet til standarder for regn-
skapsføring for virksomhetene.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
vil vurdere behovet for ytterligere bestemmelser når
det gjelder å skille mellom statsoppdraget og den

markedsfinansierte aktiviteten. Departementet vil
også følge opp styrenes strategier knyttet til opptje-
ning av egenkapital.

Å legge om finansieringen av sektoren med til-
delinger basert på blant annet avlagte studiepoeng,
krever god styring for å sikre kvaliteten på grunn-
lagsdataene. Riksrevisjonen har merket seg at depar-
tementet har bedt om bekreftelse på at systemer og
rutiner er etablert, og at disse er forankret i ledelsen
ved den enkelte virksomhet.

Riksrevisjonen konstaterer at departementet ikke
er tilfreds med utviklingen når det gjelder sektorens
etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffel-
ser, og at departementet vil følge utviklingen på om-
rådet nøye.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet
gjennom sin etatsstyringsdialog med virksomhetene
vil følge opp de forholdene som Riksrevisjonen har
bemerket.

Til orientering

2 Norges forskningsråd – kjøp av revisjons-
tjenester

Riksrevisjonen er Forskningsrådets eksterne revisor.
En av Riksrevisjonens oppgaver er å ta standpunkt
til om det framlagte regnskapet kan bekreftes. En in-
ternrevisjon er en intern kontrollfunksjon for ledel-
sen i en virksomhet. En internrevisjons primære
funksjon er å vurdere om opplegget for internkon-
trollen er tilstrekkelig og hensiktsmessig i forhold til
det risikobildet en virksomhet står overfor, og de
målene som skal nås.

Forskningsrådet har siden 1996 engasjert ekster-
ne ressurser til finansielle og operasjonelle revi-
sjonstjenester, som ledd i sin internrevisjon. Riksre-
visjonen har stilt seg positiv til dette, men har under-
streket at det må være et ryddig skille mellom de
innkjøpte tjenestene til internrevisjonen og Riksrevi-
sjonens rolle som ekstern revisor.

I forbindelse med hovedstyrets behandling av
Forskningsrådets årsregnskap for 2002 avga det inn-
leide revisjonsselskapet en skriftlig uttalelse om års-
regnskapets riktighet. Uttalelsen var adressert direk-
te til Forskningsrådets hovedstyre. I uttalelsen fram-
gikk det at revisjonen var utført i samsvar med revi-
sorloven og god revisjonsskikk i Norge.

En gjennomgang av engasjementsavtalen med
det innleide revisjonsselskapet viste at revisjonsopp-
draget var bredt definert, og lå tett opptil definisjo-
nen av en ekstern revisors oppgaver og plikter, jf. re-
visorloven kapittel 5. Etter Riksrevisjonens syn ga
avtaleteksten inntrykk av å omfatte en fullstendig re-
visjon med tanke på å bekrefte regnskapet, kun med

den forskjell at avtalen snakker om å avgi en uttalel-
se til årsregnskapet i stedet for en beretning.

Revisjonen viste at det innleide revisjonsselska-
pet rapporterte direkte til Forskningsrådets hoved-
styre. Ettersom tjenestene fra selskapet inngikk i
Forskningsrådets interne revisjon, ville det normale
vært at selskapet rapporterte til Forskningsrådets
controlleravdeling, som igjen rapporterte samlet til
styret gjennom interne kommunikasjonskanaler. Et-
ter Riksrevisjonens oppfatning innebar rapporterin-
gen en uklarhet om de enkelte parters roller.

Riksrevisjonen tok i brev av 28. mai 2003 til
Forskningsrådet opp det forholdet at den eksterne le-
verandørens tjenester og rapportering i realiteten
kunne framstå som en ekstern revisorbekreftelse, og
således komme i konflikt med Riksrevisjonens rolle
som ekstern revisor. I etterfølgende møte med
Forskningsrådets ledelse 6. juni 2003 tok Riksrevi-
sjonen på nytt opp spørsmålet om den innkjøpte in-
ternrevisjontjenestens rolle, organisering, rapporte-
ring og kommunikasjon med styret. Fra Riksrevisjo-
nens side ble det understreket at avtaler med ekster-
ne aktører måtte avgrenses på en klar måte i forhold
til ekstern revisjon utført av Riksrevisjonen.

Forskningsrådets ledelse forsikret i møtet med
Riksrevisjonen om at disse forholdene ville bli fulgt
opp, om nødvendig i samarbeid med hovedstyret,
herunder at avtaler med eksterne bidragsytere skulle
endres slik at et ryddig skille mellom intern og eks-
tern revisjon ble opprettholdt.

I forbindelse med hovedstyrets behandling av
Forskningsrådets årsregnskap for 2003 fant Riksre-
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visjonen at det innleide revisjonsselskapet la fram en
uttalelse om årsregnskapet med samme ordlyd som
året før, og at uttalelsen fortsatt framsto som en eks-
tern revisorbekreftelse. Riksrevisjonen fant ikke at
det var foretatt endringer i avtalen med det eksterne
revisjonsselskapet eller at det på annen måte var
gjort endringer i avtalens innhold, slik det var blitt
forespeilet tidligere.

I brev av 2. juni 2004 ba Riksrevisjonen om
kommentar til de nevnte forholdene rundt kjøp av
eksterne revisjonstjenester.

I brev fra Utdannings- og forskningsdepartemen-
tet av 25. juni 2004 legger departementet vekt på at
Forskningsrådet bør ha god økonomisk kontroll og
avlegge regnskaper av tilstrekkelig kvalitet, herun-
der at hovedstyret ivaretar dette ansvaret ved å
iverksette de kontrolltiltakene hovedstyret finner
nødvendige i den løpende økonomistyringen. Forsk-
ningsrådet har på dette grunnlag valgt å engasjere
eksterne konsulenter i arbeidet med å sikre god in-
tern økonomisk kontroll.

Departementet viser til at Forskningsrådet har
vært opptatt av å finne fram til en modell for intern-
revisjon som ikke skaper uklarhet i forhold til Riks-
revisjonen som ekstern revisor. På bakgrunn av
Riksrevisjonens merknader forutsetter departemen-
tet at Forskningsrådet inngår en ny avtale med eks-
tern leverandør av revisjonstjenester. Departementet
forutsetter videre at Forskningsrådet, i forbindelse
med omorganiseringen av Forskningsrådets intern-
revisjon, sørger for en konkret definisjon av intern-
revisjonens arbeidsområder. Forskningsrådet bes år-
lig avtale hvilke konkrete oppgaver ekstern tjeneste-
yter skal utføre, tilpasse disse til konkrete utfordrin-
ger i gjeldende regnskapsår og utføre oppgavene lø-
pende som et ledd i å sikre god kvalitet på den inter-
ne kontrollen.

I tilknytning til Riksrevisjonens merknader om
internrevisjonens rapportering til Forskningsrådets
hovedstyre ber departementet Forskningsrådet sørge
for at ekstern leverandør av internrevisjonstjenester i
framtiden rapporterer til internrevisjonen i Forsk-
ningsrådet. Departementet ber videre Forskningsrå-
det sørge for at framtidige uttalelser ikke framstår
som en revisjonsberetning, men i større grad om-
handler resultater fra utførte kontrolltiltak utført som
et ledd i den løpende økonomistyringen.

Departementet gir uttrykk for at de vil følge opp
de ovennevnte forholdene i etatsstyringsdialogen
med Forskningsrådet.

Utdannings- og forskningsdepartementet har
følgende kommentarer:

«Departementet viser til omtalen av Norges
forskningsråds kjøp av revisjonstjenester med hen-
visning til vårt brev av 25. juni 2004. Vi har ingen
ytterligere merknader til disse forholdene nå. Som
Riksrevisjonen skriver, vil saken bli fulgt opp i etats-
styringsdialogen med Norges forskningsråd.»

3 Universitetet i Oslo – regnskapet for 2002

Ved revisjonen av Universitetet i Oslos regnskap for
2002 ble det avdekket feil og mangler i årsregnska-
pet og svakheter ved den interne kontrollen. Riksre-
visjonen konkluderte med at manglene var vesentli-
ge, og at regnskapet ikke kunne godkjennes, jf. Do-
kument nr. 1 (2003–2004) og Innst. S. nr. 143
(2003–2004).

Ifølge Utdannings- og forskningsdepartementets
svar til antegnelsen av 26. september 2003, påla de-
partementet Universitetet i Oslo å gjennomføre et
prosjekt som hadde til formål å etablere rutiner og
innarbeide en praksis som skulle sikre god doku-
mentasjon, tilstrekkelig kompetanse og regnskaps-
avlegg med høy kvalitet for 2003. Som et ledd i dette
arbeidet ble det utarbeidet en handlingsplan. Arbei-
det er fulgt opp av departementet.

Universitetet i Oslo har høsten 2003 nedlagt et
betydelig arbeid i å utvikle og dokumentere rutiner
og prinsipper for regnskapsavslutning. Riksrevisjo-
nen har fulgt arbeidet nøye i dialog med universite-
tet. Arbeidet har bidratt til økt bevissthet vedrørende
behovet for å etablere tilfredsstillende og tilstrekke-
lig intern kontroll i alle ledd av regnskapsarbeidet,
og dette er gjennomført innenfor de tidsrammene
som ble satt i handlingsplanen. De iverksatte tiltake-
ne vurderes som nødvendige og nyttige, og har bi-
dratt til god dokumentasjon, tilstrekkelig kompetan-
se og regnskapsavlegg med høy kvalitet.

Gjennomført revisjon av regnskapet for 2003 be-
krefter at de iverksatte tiltakene har bidratt til et til-
fredsstillende resultat, og Riksrevisjonen har god-
kjent regnskapet for 2003.

Universitetet i Oslo vil i 2004 fortsette arbeidet
med å forbedre den interne kontrollen. Det er i denne
forbindelse, i forlengelse av handlingsplanen, utar-
beidet en omfattende aktivitetsoversikt for å forbed-
re administrative rutiner. Resultater av arbeidet skal
rapporteres til Utdannings- og forskningsdeparte-
mentet og Riksrevisjonen per 30. april og per 5. au-
gust 2004. Tiltakene skal sluttføres i 2004.

Utdannings- og forskningsdepartementet har
følgende kommentarer:

«Som følge av at Riksrevisjonen ikke fant å kun-
ne godkjenne universitetets regnskap for 2002 har
Universitetet i Oslo nedlagt et betydelig arbeid i ut-
vikling av rutiner og prinsipper for regnskapsavslut-
ning. Departementet har fulgt arbeidet ved universi-
tetet nøye og merker seg at revisjonen av regnskapet
for 2003 bekrefter at tiltakene har bidratt til god do-
kumentasjon, tilstrekkelig kompetanse og et regn-
skapsavlegg med høy kvalitet. Universitetet i Oslo
har videreført arbeidet i 2004 med fokus på forbed-
ring av den interne kontrollen og de administrative
rutinene. Som et ledd i oppfølgingen av handlings-
planen for 2004 har departementet i samråd med
universitetet fastsatt milepæler og tidspunkter for
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rapportering til departementet. Departementet fore-
tar nå en evaluering av resultatene fra første halvår
og legger til grunn at tiltakene i handlingsplanen gis
høy prioritet.»

4 Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Telemark
og Høgskolen i Hedmark – regnskapet for
2002

I antegnelsene til statsregnskapet for 2002 ble regn-
skapet til Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Tele-
mark og Høgskolen i Hedmark ikke godkjent på
grunn av brudd på kontantprinsippet, jf. Dokument
nr. 1 (2003–2004), Innst. S. nr. 143 (2003–2004) og
Stortingets behandling 11. mars 2004.

Utdannings- og forskningsdepartementet svarte
at departementet legger vekt på at høgskolene avleg-
ger korrekte og fullstendige regnskaper, og at regn-
skapene er i samsvar med gjeldende regelverk og
grunnleggende prinsipper for statlig regnskapsfø-
ring.

Riksrevisjonen har hatt enkelte merknader til
regnskapene for 2003, men de tre høgskolenes regn-
skaper er godkjent. Fra og med 2003 er høgskolene
omdannet til forvaltningsorganer med særskilte full-

makter, og skal ikke lenger avlegge regnskap etter
kontantprinsippet. De omtalte forholdene for 2002
vedrørende bevilgningsreglementets bestemmelser
om regnskapsføring etter kontantprinsippet, er der-
med ikke aktuelle for 2003-regnskapene.

Utdannings- og forskningsdepartementet har
følgende kommentarer:

«Departementet viser til det som er referert i om-
talen av regnskapene for Høgskolen i Vestfold, Høg-
skolen i Telemark og Høgskolen i Hedmark for
2002. Departementet har ingen ytterligere merkna-
der, men har notert seg at Riksrevisjonen har god-
kjent de tre høyskolenes regnskaper for 2003 med
merknader.»

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh 

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Jens Gunvaldsen





Utenriksdepartementet
Statsregnskapet 2003

Til orientering

1 Utenriksdepartementets tilskuddsforvaltning

I forbindelse med revisjonen av regnskapet for 2003
har Riksrevisjonen kontrollert departementets for-
valtning av tilskudd gitt over
– Kap. 0163Nødhjelp, humanitær bistand og

menneskerettigheter
– Kap. 0164Fred, forsoning og demokrati

Bevilgningen for 2003 på ovennevnte kapitler
utgjorde 2,64 mrd. kroner. Undersøkelsen er basert
på et tilfeldig utvalg på totalt 36 prosjekter, herav 18
prosjekter med utbetalinger på 68,5 mill. kroner i
2001 og 18 prosjekter med utbetalinger på 234,4
mill. kroner i 2003.

Departementets forvaltning av ovennevnte til-
skuddsordninger er tidligere tatt opp i antegnelsene
til statsregnskapet for 1999 hvor blant annet svakhe-
ter ved utbetalings- og oppfølgingsrutinene ble om-
talt.

Formålet med kontrollene har vært å undersøke
om forvaltningen av tilskudd er tilrettelagt og gjen-
nomført slik at departementet har tilfredsstillende
styring og oppfølging (kontroll) av midlene og resul-
tatene av tildelingene. Undersøkelsen viste blant an-
net følgende:

Intern kontroll og vurdering av søknader

Departementet har gjennom overordnede retnings-
linjer for departementets tilskuddsforvaltning vedtatt
hvilke krav som skal stilles til saksbehandling og
forvaltning for å sikre at det har tilstrekkelig grunn-
lag for å vurdere om midlene blir brukt som forut-
satt, og at forventede resultater er oppnådd. Mer
operasjonelle retningslinjer for den enkelte ordning
skal utarbeides av budsjettansvarlig avdeling.

Retningslinjene for de kontrollerte tilskuddsord-
ningene sier at departementet skal vurdere søknader
ut fra erfaring med og kjennskap til søkerorganisa-
sjonen, blant annet ved å gjennomgå tidligere pro-

sjekter og se om rapporteringen har vært tilfredsstil-
lende. Videre skal prosjektets tekniske gjennomfø-
ringsevne og kostnadsside vurderes. Departementet
skal utarbeide beslutningsdokumenter for nye til-
skuddsmottakere og der spesielle hensyn tilsier det.

For de fleste kontrollerte tiltakene forelå det in-
gen dokumentasjon i saksmappene på at nevnte for-
hold var vurdert. Departementet har opplyst at til-
sagnsbrevet skal være dekkende som beslutningsdo-
kument. I de gjennomgåtte tilsagnsbrevene er det
vanskelig å se at dette er tilfelle. Manglende doku-
mentasjon av beslutningsgrunnlaget gjør det videre
vanskelig å se hvilke vurderinger departementet gjør
av søkerorganisasjonenes kompetanse som gjen-
nomførere og når det prioriterer mellom prosjekter.

Utbetalingsrutiner

Etter at tilsagn er gitt, utbetales hele støttebeløpet til
tilskuddsmottaker. Hver utbetaling blir omtalt som
engangsstøtte med i utgangspunktet 12 måneders va-
righet og med krav om tilbakebetaling av ubenyttede
midler ved prosjektslutt, selv om det i mange tilfeller
gis støtte til de samme aktiviteter/tiltak over flere på-
følgende år. Praksisen med ny utbetaling og senere
tilbakebetaling av tidligere støtte kan synes lite hen-
siktsmessig både for departementets oversikt over
likvidsituasjonen og for forutsigbarhet og kontinui-
tet i tiltakene.

Erfaringsmessig oppstår det også forsinkelser i
gjennomføring og rapportering fra prosjektene som
medfører at midlene blir tilbakebetalt så sent at de
må inntektsføres i statsregnskapet og dermed ikke
kommer til nytte til de formål Stortinget har bestemt.
Dette vil gjelde for de utvalgte prosjektene fra 2001
hvor det er ubenyttede midler. En gjennomgang av
departementets konto for tilfeldige inntekter (kap.
5309) viser at 40 mill. kroner i ubenyttede midler fra
prosjekter, blant andre de undersøkte ordningene,
ble tilbakeført statskassen i 2003.
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Rapportering og prosjektoppfølging

Av retningslinjene framgår det at det for hver tilde-
ling/utbetaling skal mottas beskrivende sluttrapport
og et revidert regnskap senest seks måneder etter at
finansierte aktiviteter er avsluttet. Det blir presisert
at ny tildeling til en organisasjon ikke skal foretas
før tilfredstillende rapportering foreligger fra alle
prosjekter som er forventet avsluttet, uavhengig av
geografisk område.

Av de utvalgte 18 prosjektene fra 2001 var det
per april 2004 fortsatt seks prosjekter med tilskudd
på 19 mill. kroner hvor departementet ikke hadde
mottatt sluttrapport / revidert regnskap. Det kommer
ikke fram av det gjennomgåtte materialet om mang-
lende/sen rapportering er purret eller om mangelful-
le rapporter / avvik blir kommentert eller forelagt or-
ganisasjonene for ytterligere informasjon. Manglen-
de rapportering har ikke medført avslag på senere
søknader fra organisasjonene.

Utskrift fra departementets prosjektdatabase vi-
ser at det per april 2004 var 232 prosjekter som ikke
var registrert som sluttbehandlet fra 2001. Totalt ut-
betalt for disse prosjektene var 308 mill. kroner.

Resultatene av undersøkelsene ble oversendt
Utenriksdepartementet for uttalelse 16. juni 2004.
Departementet har svart i brev av 6. juli 2004.

Departementet svarer at humanitær bistand gis
som kortsiktig nødhjelp for å redde liv, lindre nød og
beskytte sivile i forbindelse med naturkatastrofer,
komplekse humanitære kriser og i situasjoner med
flyktningstrømmer internt i land eller over lande-
grenser. Selv om mange komplekse humanitære kri-
ser varer lenger enn ett år, varierer intensiteten i kri-
sen og nivået på den internasjonale responsen i for-
bindelse med krisen. Det er derfor viktig at bistan-
den settes inn der hvor behovene er størst, og der
hvor norske midler kanalisert gjennom FN, Røde
Kors-systemet eller frivillige organisasjoner kan bi-
dra mest effektivt. Bistanden gis derfor som en-
gangsstøtte til konkrete prosjekter eller programmer.
Slik engangsstøtte kan gis til samme prosjekt eller
program gjennom flere år dersom behovene i felt til-
sier dette. Det er imidlertid vanskelig å planlegge
flerårige tiltak ut fra humanitære krisers natur.

Når det gjelder intern kontroll og vurdering av
søknader, uttaler departementet at nye prosjektsøk-
nader får nye prosjekt-, saks- og journalnummer selv
om de er å anse som videreføring av tidligere pro-
sjekter. I tråd med departementets retningslinjer an-
ses det i slike tilfeller ikke som nødvendig med eget
beslutningsdokument for tildelingen. Med hensyn til
svak dokumentasjon fra møter og feltbesøk har de-
partementet iverksatt tiltak for å forbedre rutinene på
dette området. Blant annet utarbeides det skjemaer
for tilbakemelding fra prosjektbesøk og oppføl-
gingsmøter knyttet til prosjektforvaltningen.

Departementet er ikke uenig i at praksisen med
engangsutbetalinger for (maksimum) 12 måneder,

ny søknad for de neste 12 månedene og rapport og
regnskap for den første tildelingen etter at ny søknad
er innvilget, kan virke uhensiktsmessig og tungvint.
Departementet innvilger også forlengelser av pro-
sjekter dersom prosjekter av ulike årsaker blir for-
sinket. Det er imidlertid etter departementets vurde-
ring gode grunner til å fortsette praksisen med ett-
årig støtte. Den viktigste årsaken til dette er at den
gir departementet fleksibilitet til å sette inn midlene
der behovene til enhver tid er størst, og der norsk
støtte kan bidra. Dette er vurderinger som foretas lø-
pende og er en viktig årsak til at midlene på disse
postene ikke øremerkes geografisk i statsbudsjettet.

Departementet deler Riksrevisjonens vurdering
av at det er uheldig at tilbakebetalinger kommer så
sent at de tilbakeføres statskassen. Forsinkede tilba-
kebetalinger skyldes blant annet at hjelpeorganisa-
sjonene opererer i en del av verden der mange ufor-
utsette problemer kan oppstå, noe som innebærer at
prosjektene ikke blir avsluttet innenfor tidsfristen.

Når den totale tilskuddsmengden tas i betrakt-
ning, er imidlertid problemet med sen tilbakebeta-
ling knyttet til kap. 163 og 164 relativt begrenset.
Departementet har brakt på det rene at ca. 14,5 mill.
kroner av de 40 mill. kroner som Riksrevisjonen vi-
ser til, stammer fra ubrukte prosjektmidler på de
nevnte budsjettkapitlene som er mer enn to år gamle.
Dette utgjør ca. 0,6 % av budsjettmidlene på de to
nevnte budsjettkapitlene i 2001. Tilbakeføring av
renter er ikke medregnet.

Når det gjelder rapportering og prosjektoppføl-
ging, erkjenner departementet at avveiningen mel-
lom ressursinnsatsen knyttet til nye tildelinger og til
løpende prosjektoppfølging ofte er vanskelig. I lys
av at nye tildelinger skal bidra til å lindre akutt nød
og redde liv, kan oppfølgingsarbeidet ha fått mindre
oppmerksomhet enn ønskelig.

Departementet har imidlertid en løpende dialog
med hjelpeorganisasjonene om de prosjektene fra
2001 som ennå ikke er avsluttet. Departementet har
purret på rapporter både muntlig og skriftlig. Per ju-
ni er det ca. 175 enkeltprosjekter fra 2001 som ikke
er registrert sluttbehandlet. Enkelte av disse er beta-
ling av regninger for andre offentlige instanser og
skal ikke stå som aktive tilsagn i prosjektlisten. Det
arbeides med å få brakt dette i orden.

Departementet sier avslutningsvis at det er svært
vanskelig å ha et flerårig perspektiv på de prosjekte-
ne som blir støttet. Noen prosjekter vil kunne støttes
mer enn ett år, men dette avhenger av behovene i
verden fra år til år. Det er en prioritert oppgave for
departementet å sikre god prosjektoppfølging gjen-
nom å holde kontakt med og holde seg orientert om
de ulike organisasjonene, med FN-systemet, med
stedlige ambassader, gjennom lesing av rapporter og
ved selvsyn under tjenestereiser. Departementet vil
tilstrebe forskriftsmessig arkivering av all relevant
og arkivverdig informasjon.
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Riksrevisjonen har merket seg at departementet
deler Riksrevisjonens vurdering av at det er uheldig
at tilbakebetalinger kommer så sent at midlene tilba-
keføres statskassen, men at problemet i forhold til
kap. 163 og 164 anses for å være relativt begrenset.
Etter Riksrevisjonens vurdering er det behov for for-
bedringer i departementets rutiner for å følge opp at
midlene fullt ut forvaltes i henhold til gjeldende re-
gelverk.

Utenriksdepartementet har følgende kom-
mentar:

«Departementet viser til det som er anført i vårt
brev av 6. juli 2004 og referert i Riksrevisjonens ut-
kast til antegnelse.

Arbeidet med å sikre tilfredsstillende forvaltning
av departementets tilskuddsmidler har høy prioritet,

og det gjøres et løpende kvalitetssikringsarbeid for å
sikre at tilskuddsmidlene forvaltes i henhold til gjel-
dende regelverk.

På bakgrunn av det nye regelverket for økono-
mistyring i staten, pågår det nå i tillegg et større ar-
beid med å gjennomgå og revidere departementets
retningslinjer for forvaltning av tilskudd, med sikte
på en hensiktsmessig kontroll og oppfølging av mid-
lene.»

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.

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 26. oktober 2004.

Bjarne Mørk-Eidem Annelise Høegh

Jan L. Stub Wenche Lyngholm Helga Haugen

Per Anders Engeseth




