
Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6  

 

*Sosiale utlån og næringsutlån skal inngå i brutto driftsresultat, og ikke i netto finansutgifter.  

  

Post  KOSTRA-art 

1 Rammetilskudd 800 

2 Inntekts- og formuesskatt 870 

3 Eiendomsskatt Sum (874:875) 

4 Andre skatteinntekter 877 

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 810 

6 Overføringer og tilskudd fra andre Sum (700:780) + (830:850; 880:895) + 920* 

7 Brukerbetalinger 600 

8 Salgs- og leieinntekter Sum (620:660) 

9 Sum driftsinntekter Sum (post 1 : post 8) 

10 Lønnsutgifter  Sum (010:089) + (160:165) 

11 Sosiale utgifter Sum (090:099) 

12 Kjøp av varer og tjenester Sum (100:285) - (160:165) + (300:380) 

13 Overføringer og tilskudd til andre Sum (400:480) + 520* 

14 Avskrivninger 590 

15 Sum driftsutgifter Sum (post 10 : post 14) 

16 Brutto driftsresultat Post 9 - post 15 

17 Renteinntekter Sum (900:901) 

18 Utbytter  905 

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 909 – 509 

20 Renteutgifter Sum (500:501) 

21 Avdrag på lån Sum (510:511) 

22 Netto finansutgifter Sum (post 17 : post 21) 

23 Motpost avskrivninger 990 

24 Netto driftsresultat Post 16 – post 22 + post:23 

 Disponering eller dekning av netto driftsresultat  

25 Overføring til investering 570 

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 950 – 550 

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 940 – 540 

28 Dekning av tidligere års merforbruk 530 

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat Sum (post 25 : post 28) 

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 980 (post 24 – post 29) 



Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd 

 

Artene som er tilordnet bevilgningsoversikten etter § 5-4 første ledd skal normalt alltid være med i oversikten. Det finnes 

likevel unntak fra dette, se kommentarer til post 4. Flere av artene som er tilordnet oversikten kan også høre med i 

oversikten etter § 5-4 andre ledd, se kommentarer til postene 4, 7, 15 og 22. Arter som ikke er tilordnet oversikten vil 

normalt høre under oversikten etter § 5-4 andre ledd. Det finnes unntak fra dette, se kommentarer til post 4.  

*Oversikten skal inneholde generelle driftsinntekter, det vil si inntektene som ikke knytter seg til bestemte formål, jf. 

budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd. Inntekter som knytter seg til bestemte formål og inngår i bevilgningene i 

oversikten etter § 5-4 andre ledd, skal ikke tas med på postene 1 til 5. Slike inntekter inngår i post 6.   

Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd gir ikke nærmere regler for hva som regnes som Andre generelle 

inntekter. Post 4 Andre generelle driftsinntekter vil typisk være art 810 og 877. Andre inntektsarter skal også inngå når det 

er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål. Art 810 og 877 inngår likevel ikke hvis det er inntekter som er 

budsjettert under det enkelte budsjettområdet og inngår i oversikten etter § 5-4 andre ledd. Typisk vil posten inneholde 

generelle driftsinntekter som er ført på KOSTRA-funksjonene 800 til 899. Posten skal likevel også inneholde generelle 

driftsinntekter som er ført på KOSTRA-tjenestefunksjon når det er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål, som 

ikke er budsjettert under det enkelte budsjettområdet og ikke inngår  i oversikten etter § 5-4 andre ledd, eksempelvis 

konsesjonsavgifter.  

Post  KOSTRA-art 

1 Rammetilskudd 800 

2 Inntekts- og formuesskatt 870 

3 Eiendomsskatt Sum (874:875) 

4 Andre generelle driftsinntekter 810 + 877* 

5 Sum generelle driftsinntekter Sum (post 1 : post 4) 

6 Sum bevilgninger drift, netto Fra bevilgningsoversikt etter § 5-4 andre ledd** 

7 Avskrivninger 590*** 

8 Sum netto driftsutgifter Sum (post 6 : post 7)  

9 Brutto driftsresultat Post 5 – post 8 

10 Renteinntekter  Sum (900:901) 

11 Utbytter  905 

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 909 - 509 

13 Renteutgifter Sum (500:501) 

14 Avdrag på lån Sum (510:511) 

15 Netto finansutgifter Sum (post 10 : post 14)**** 

16 Motpost avskrivninger 990 

17 Netto driftsresultat Post 9 – post 15 + post 16***** 

 Disponering eller dekning av netto driftsresultat  

18 Overføring til investering 570 

19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 950 - 550 

20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 940 - 540 

21 Dekning av tidligere års merforbruk 530 

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat Sum (post 18 : post 21)****** 

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 980 (post 17 – post 22)******* 



Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
**Her inngår netto utgifter fra bevilgningsoversikten etter § 5-4 andre ledd. Renter og avdrag kan inngå, se nedenfor. 

Artene 530, 540, 550, 570, 940 og 950 skal ikke inngå.  

***Dersom bevilgningene i oversikten etter § 5-4 andre ledd inkluderer avskrivninger, kan avskrivningene inngå i post 6.  

****Det er adgang til å la renter og avdrag inngå i bevilgningene i oversikten etter § 5-4 andre ledd, jf. § 5-4 første ledd 

andre punktum. Slike renter og avdrag inngår da i post 6. I så fall vil postene 10, 13 og 14 samt 15 avvike fra tilsvarende 

poster i økonomisk oversikt drift etter § 5-6, og avviket vil ha sin "motpost" under post 6. Netto driftsresultat skal dermed 

være likt som i økonomisk oversikt drift etter § 5-6.  

*****Netto driftsresultat skal svare til netto driftsresultat i økonomisk drift etter § 5-6. 

******Her inngår alle overføringer til investering og netto avsetninger, inklusive overføringer og netto avsetninger som er 

knyttet til de enkelte budsjettområdene i bevilgningsoversikten etter § 5-4 andre ledd.  

*******Postene 18 til 23 skal være lik postene 25 til 30 i økonomisk oversikt drift etter § 5-6.  

 

 

  



Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd 

 

Bevilgningsoversikten etter § 5-5 første ledd skal inneholde alle utgifter og inntekter mv. i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Bruttobeløpene på postene 1 til 4 spesifiseres i bevilgningsoversikten 

etter § 5-5 andre ledd. Dersom oversikten etter § 5-5 andre ledd i tillegg inneholder bestemte inntekter som er knyttet til 

bestemte investeringer, skal inntektene også inngå i oversikten etter første ledd. Det samme gjelder dersom oversikten 

etter § 5-5 andre ledd også inneholder overføring fra drift eller netto avsetninger.  

* For artsgruppene 0, 1 og 2 er det flere arter som vanligvis ikke er aktuelle i investering, og da ikke skal tilordnes 

oversiktene etter § 5-6. Eksempelvis art 075, 080, 100 og 110. Oversikten har ikke ekskludert slike arter, for at tabellen ikke 

skal bli for uoversiktlig.  

**Artene 522 Videreutlån, 912 Bruk av lån til videreutlån, 512 Avdrag på lån til videreutlån og 922 Mottatte avdrag på 

videreutlån planlegges fastsatt i ny KOSTRA-forskrift med virkning fra og med regnskapsåret 2020.  

Post  KOSTRA-art 

1 Investeringer i varige driftsmidler Sum (010:099) + (100:285) + (300:380) + 429*  

2 Tilskudd til andres investeringer Sum (430:480)  

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 529 

4 Utlån av egne midler Sum (520:521) 

5 Avdrag på lån Sum (510:511) 

6 Sum investeringsutgifter Sum (post 1 : post 5) 

7 Kompensasjon for merverdiavgift 729 

8 Tilskudd fra andre Sum (700:780) – 729 + sum (810:850; 880:895) 

9 Salg av varige driftsmidler Sum (660:670) 

10 Salg av finansielle anleggsmidler 929 

11 Utdeling fra selskaper 905 

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler Sum (920:921) 

13 Bruk av lån Sum (910:911) 

14 Sum investeringsinntekter Sum (post 7 : post 13) 

15 Videreutlån 522 

16 Bruk av lån til videreutlån 912 

17 Avdrag på lån til videreutlån 512 

18 Mottatte avdrag på videreutlån 922 

19 Netto utgifter videreutlån Sum (post 15 : post 18)** 

20 Overføring fra drift 970 

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

investeringsfond 950 – 550 

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 

investeringsfond 940 – 540 

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 530 

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger Sum (post 20 : post 23) 

25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 980 (- post 6 + post 14 - post 19 – post 24) 


