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RT 206620

[Overskrift: Skriv her hva saken gjelder]
Institusjon og navn på innsender.
Merk at avsender skal være Fskontaktperson

Politihøgskolen
Siri Almås

Dato

14.09.16

Bilde/Rutine/Rapport/Annet

Antall siffer og bruk av bokstaver i kontostreng

Opprinnelig RT-id/saksdokument
dersom saken har vært behandlet
tidligere

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen
institusjon eller andre institusjoner
Problemet har vært diskutert med FS Sak: 2168642
Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes
behandlet på nytt.
Løsning ikke tilfredsstillende for Politihøgskolen

Begrunnelse

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe

Fylles ut av institusjonen

Beskrivelse av problemstilling

Ønskeliste/planleggingsgruppe

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken
Hva ønskes gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

Politihøgskolen er pålagt av Politidirektoratet å bruke
Statens innkrevingssentral (SI) som drifter av
regnskapssystemet. Måten SI setter opp kontostrenger er
annerledes enn det som benyttes i FS.

SI krever blant annet 5 siffer i artskoden
Når PHS må tilpasse sine kontostrenger til kravene i FS så
medfører dette en stor jobb i økonomiseksjonen som
manuelt må gjøre overføringer mellom systemene, i den
grad det er praktisk mulig. Det blir derfor vanskelig å ha
tilstrekkelig kvalitetssikring av regnskapet.
PHS ønsker følgende løsning i FS:
Segment 1: Artskode: mulighet for 5 siffer
Segment 3: Prosjekt: mulighet for kombinasjon av siffer og
bokstaver, til sammen 4 tegn.

Vurdering av konsekvenser

Vurdering av juridiske forhold og
MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT

Kost/nyttevurdering for egen institusjon
Nytten vil være en bedre utnyttelse av FS som system for
fakturering og oppfølging av studentenes innbetalinger,
samtidig som PHS kan effektivisere overføringene mellom
systemene som vi må bruke. Det vil også medføre en
bedre kvalitetssikring av regnskapet.
Politihøgskolen er organisert som et særorgan under
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Fylles ut av FSAT

henvisning til sentrale og lokale
regler

Politidirektoratet. Dette fører til at Politihøgskolen er
underlagt de systemløsninger som Politidirektoratet velger
for politi- og lensmannsetaten.
Politihøgskolen er pålagt å bruke Statens
innkrevingssentral (SI) som drifter av regnskapet med de
systemene som benyttes der. PHS må bruke OF som
økonomisystem.

Kommentarer
Omfang

1 dag

Kostnader
Konsekvenser

Resultat
Hva blir gjort

Begrunnelse

Løsningsforslag

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT
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