




Asbjørn og Åge



Godt Nytt 
Regnskapsår!



Vil med praktiske 
eksempler vise 
hva som er nytt 
fra 1.1.2020



Men først en historisk vandring



1883-forskriften

Enkel og oversiktlig

Gitt av «Departementet for 
det Indre»

6 sider med enkle 
forklaringer,

5 skjemaer som 
bykommunene måtte fylle ut



Året før (1882) var det for eksempel 
vedtatt en skattelov som ga kommunene 
større frihet i skattesaker

I 1883-forskriften sies det direkte at 
kommunene står fritt til å lage enhver 
regnskapsrapport som de mener er 
fornuftig ut fra ønsket om å få til en 
bedre styring



I 1924-forskriften 
(Justisdepartementet)

Ble bykommunenes frihet 
(som forskriftene gjaldt for) 

svært begrenset
Den hadde detaljerte regler

Gjennom 50 sider ble 
kommunene instruert i 

hvordan budsjett/ regnskap 
skulle ordnes, samt om de 

nødvendige skjemaer

Det dobbelte bokholderi 
ble innført ved 1924-

forskriften

Det samme gjelder for 
anordningsprinsippet som 

fortsatt gjelder



Årsaken til at 1924-forskriftene var så detaljerte, må 
være den gjeldskrisen mange kommuner var inne i 
på 1920-tallet

Fra 1914-19 økte kommunenes gjeld med mer enn 
200 %, ifølge en bok som er skrevet av Manland og 
Mellemvik

Grunnen var store investeringer i skole, kirker, 
sykehus, samferdsel og e-verk

Arbeidsledigheten medførte samtidig at 
inntektsskattene ble redusert med 25 %, og mange 
kommuner var nære ved å gå konkurs

At staten i en slik situasjon valgte å detaljstyre 
(by)kommunenes budsjett- og regnskapssystemer, 
kan være forståelig.



• I 1936 kom det forskrifter som gjaldt for både 
by- og landkommunene

• Innholdet var ganske likt det som var fastsatt for 
byene i 1924, men det var enda flere skjemaer og 
mer detaljerte regler

• Det bør nevnes at det innad i NKK var betydelig 
usikkerhet om det var riktig å innføre disse 
bestemmelsene for landkommunene. 
Bekymringen gjaldt ikke minst dette: Ville 
kassererne i landkommunene kunne føre et 
regnskap basert på det dobbelte bokholderi?



• I 1942-forskriften ble forskriftenes betydning som et 
verktøy for statlig kontroll ytterligere forsterket

• Dette må selvsagt sees på bakgrunn av krigen og 
tyskernes ønske om å kontrollere kommunestyrenes bruk 
av midler

• Forskriften hadde nå vokst til 250 sider og 24 regnskaps-
og budsjettrapporter var spesifisert



1957-forskriften ble nesten en 
blåkopi av 1942-forskriften

Den ble utvidet fra 1942-nivået

Forskriften kom nå opp i 315 sider 
og inneholdt ikke mindre enn 34 
budsjett- og regnskapsrapporter!



• 1971-forskriften var noe redusert i omfang: 286 
sider, 24 budsjett- og regnskapsoppstillinger

• Grunnen til at det ble utarbeidet nye forskrifter fra 
1971 var innføringen av EDB

• Den tidligere inndelingen i regnskapene basert på 
romertall, vanlige tall og bokstaver, var ikke 
hensiktsmessig. Nå skulle alt inndeles i tallkoder

• Forarbeidene viser også at noen argumenterte for 
at de kommunale forskriftene burde tilpasses en 
europeisk standard



• 1991-forskriften var noe mindre i omfang (235 
sider), og obligatoriske regnskapsoppstillinger var 
redusert til 6
• 1991-forskriften fastsatte hvordan et «eksternt» 
regnskap for kommuner skulle se ut, men tillot 
kommunene å lage et «tilpasset» regnskap til eget 
bruk
• Også 1991-forskriften var basert på et finansielt 
regnskapssystem. Bevilgningsregnskapet skulle deles 
i et driftsregnskap og et kapitalregnskap
• Med 1991 forskriften skulle man begynne å 
bokføre påløpte feriepenger. Dette førte til negativ 
EK, som i dag står som negative EK på konto 
prinsippendringer



• 2001-forskriften bygger videre på forskriften fra 
1991

• Men nytt er regnskapsføring av pensjon

• Kommunene skal fra 2002 føre pensjonskostnad 
(differansen mellom innbetalt og utgiftsført premie, 
og aktuarens beregnede pensjonskostnad)

• Differansen benevnes premieavvik



Men først



God jul



Og et riktig Godt Nytt År!



Og så et godt 
nytt 
regnskapsår!



Hva er nytt?



Nytt 
(fortsetter)

En rekke viktig endringer i loven

• Flere krav for en mer langsiktig 
forvaltning og tidligere grep

• Noen få endringer åpner opp 
handlingsrommet

Flere viktige endringer i 
forskriftene
• Økonomiplan, budsjett og regnskap, 

garantier, selvkost, 
regnskapsrapporteringer



Langsiktig økonomiforvaltning



Det økonomiske 
handlingsrommet skal sikres 

over tid

Hva bør driftsresultatet, 
gjeldsgrad og 

disposisjonsfond være for at 
dette skal oppnås?



Måltallene er ikke 
bindende

Men rapportering 
og årsberetning vil 
avsløre om dette er 

17. mai tale



Nye og justerte oppstillingsplaner

Faste noteopplysninger

Ny årsavslutning

Konsolidert regnskap – konsoliderings- og 
omarbeidingsplikt



Utlån



Utlån og 
mottatte avdrag 

på utlån

• Utlån omfatter bl.a.:
• sosiallån, 
• etableringslån/startlån,
• utlån til bedrifter (både kommunale og andre),
• næringslån,
• forskuttering av andres investeringer,
• ansvarlige lån og obligasjoner



Utlån 
(fortsetter)

29

Driftsregnskapet når det følger 
av forskriftens § 2-7
• Sosiale utlån regnes som utgifter til drift
• Næringsutlån regnes som utgifter til drift 

hvis utlånet finansieres av løpende 
inntekter

• Mottatte avdrag på utlån som er ført i 
drift etter første ledd regnes som løpende 
inntekter

Investeringsregnskapet når det 
følger av forskriftens § 2-2 d)



Utlån 
(fortsetter)

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

• 6. Overføringer og tilskudd fra andre
• 13. Overføringer og tilskudd til andre 

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift

• Ikke egne linjer - svarer til den løsningen som gjelder i dag, jf. dagens 
budsjett- og regnskapsskjema 1A

§ 5-2. Oppstillinger og noteopplysninger i årsregnskapet

• åpner for å legge inn ekstra linjer i oversikten

Etter ny forskrift vil altså disse utlånene og mottatte 
avdragene påvirke brutto driftsresultat og ikke inngå i netto 
finansutgifter



Utlån 
(fortsetter)

• § 5-5. Bevilgningsoversikter – investering
• 4. Utlån av egne midler
• 12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler
• 15. Videreutlån
• 16. Bruk av lån til videreutlån
• 17. Avdrag på lån til videreutlån
• 18. Mottatte avdrag på videreutlån
• 19. Netto utgifter videreutlån



Utlån 
(fortsetter)

32

§ 5-8. Balanseregnskapet

Eiendeler, egenkapital og gjeld skal stilles opp 
slik:

Eiendeler

• A. Anleggsmidler
• I. Varige driftsmidler
• 1. Faste eiendommer og anlegg
• 2. Utstyr, maskiner og transportmidler
• II. Finansielle anleggsmidler
• 1. Aksjer og andeler
• 2. Obligasjoner
• 3. Utlån



Utlån (fortsetter)

33

§ 5-9. Oversikt over samlet budsjettavvik og 
årsavslutningsdisposisjoner

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1, § 4-5 
og § 4-6, skal for investeringsregnskapet stilles opp slik:

1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto 
utgifter videreutlån



Utlån 
(fortsetter)

• § 5-11. Faste noteopplysninger om eiendeler
• c) For utlån under finansielle anleggsmidler skal 

det for hvert utlån
• opplyses om lånets størrelse, hvem som er 

låntaker, og om utlånet er finansiert med 
egne midler eller med lån etter 
kommuneloven § 14-17 første ledd. Utlån til 
samme låntaker kan angis samlet. Utlån til 
privatpersoner kan også angis samlet. Det 
skal i tillegg opplyses om vesentlige tap på 
utlån.



Utlån 
(fortsetter)

• § 5-12. Faste noteopplysninger om lån, avdrag, 
pensjon og andre forpliktelser

• a) For lån skal det opplyses om hvor mye som 
gjelder lån til henholdsvis egne investeringer, 
andres investeringer, innfrielse av kausjoner og 
videreutlån. Leieforpliktelser som er balanseført 
skal spesifiseres hvis forpliktelsen er vesentlig. 
Det skal også opplyses om gjennomsnittlig 
løpetid og rente. Det skal i tillegg opplyses om 
verdien på lån som forfaller og må refinansieres 
i det året regnskapet legges fram.



Utlån 
(fortsetter)

• § 5-12. Faste noteopplysninger om lån, avdrag, 
pensjon og andre forpliktelser

• b) Det skal opplyses om størrelsen på 
minimumsavdraget beregnet etter 
kommuneloven § 14-18 første ledd. Det skal 
også opplyses om sum avskrivninger, verdien på 
lånegjelden og verdien på de varige 
driftsmidlene som ligger til grunn for 
beregningen. Hvis mottatte avdrag på 
videreutlån er brukt til å betale avdrag på lån til 
formål som nevnt i § 14-15 første og andre ledd 
og § 14-16, skal det opplyses om beløpet og 
hvordan minimumsavdraget er korrigert for 
dette.



Utlån 
(fortsetter)

• KRS 1 pkt. 3.3

• Med utlån og forskutteringer forstås overføring av 
likviditet til andre hvor kommunen samtidig får et krav på 
tilbakebetaling av de utlånte midlene

• Det er kun reelle utlån som kan klassifiseres under 
finansielle anleggsmidler

• Reelle utlån skiller seg fra tilskudd ved at:
• Det er avtalt rente- og avdragsplan. Det kan være 

inngått avdragsfrie perioder, men avdragsfrie 
perioder må ikke være «evigvarende».

• Situasjonene der kommunene vil kreve inn avdrag, 
må være realistisk.

• Det er åpenbart at partenes intensjon er at lånet 
betjenes i samsvar med rente- og avdragsplanen.



Klassifisering 
og måling



Klassifisering og 
måling



Bestemmelsene som i dag omtales som 
vurderingsregler, er i ny forskrift omtalt 
som regler om måling

I hovedsak videreføres dagens regler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld skal 
fortsatt måles etter henholdsvis laveste og 
høyeste verdis prinsipp

Unntak gjelder for markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler og ved sikring



De «snudde» avskrivningsreglene medfører 
at det må gjøres en faktisk vurdering av 
utnyttbar levetid for det enkelte 
anleggsmiddel (dagens avskrivningstider blir 
maksimale avskrivningstider)

Anleggsmidlene skal avskrives planmessig, 
noe som innebærer at det ikke lenger vil 
være et absolutt krav om bruk av lineære 
avskrivninger

Lineære avskrivninger vil være hovedregelen, 
men det kan fravikes i samsvar med god 
kommunal regnskapsskikk



Større varige driftsmidler kan 
dekomponeres, slik at hver del avskrives 
for seg. Gjennomsnittlig avskrivningstid 
skal ikke være lenger enn de vanlige 
avskrivningstidene

Dekomponering kan ha betydning for 
skillet mellom drift og investering, da 
utskifting av en del av et driftsmiddel da 
vil bli en investering



Hva kan det lånes til?



Sine egne varige 
driftsmidler som 

tomter, 
bygninger, 
tekniske 

installasjoner mv.

Med sine egne 
menes både 
formelt eller 

reelt eierskap



KJØP AV EIENDOM SOM ER ORGANISERT 
SOM AS – RENE (SINGLE-PURPOSE) 

EIENDOMSSELSKAP

GJELDER KJØP AV DATTERSELSKAPER 
MED EN EIENDOM SOM ENESTE INNMAT



Må
Kjøpe alle aksjene



Og eiendomsselskapet kan ikke:

DRIVE ANNEN VIRKSOMHET 
ENN Å EIE OG DRIVE EIENDOM

HA ANDRE VESENTLIGE 
FORPLIKTELSER

HA ANDRE ANSATT ENN 
DAGLIG LEDER



Finansiering av andres investeringer
Hovedregel

Regnes som et driftstilskudd



Men ny lov innfører unntak



En kommune kan lånefinansiere 
en annen kommunes investering 
dersom kommunen har et 
lovpålagt ansvar

En kommune kan lånefinansiere 
sitt eget selskaps investering 
dersom kommunen har et 
lovpålagt ansvar 



Eget selskap: En 
rekke vilkår må 
være oppfylt



Investeringen må være et varig 
driftsmiddel og eies av selskapet

Kommunen må ha bestemmende 
innflytelse alene eller i samarbeid med 
andre kommuner/fylkeskommuner

Beløpsbegrensning



Merforbruk?

AVLEGGES:
KOMMUNEDIREKTØREN SKAL 
FORESLÅ ENDRINGER I ÅRETS 

BUDSJETT (MÅ BEHANDLES AV 
KOMMUNESTYRET INNEN 30. 

JUNI)

VEDTAS:
KOMMUNESTYRET SKAL ANGI 
HVORDAN MERFORBRUKET 

SKAL DEKKES INN (BELØP OG 
TIDSPLAN)



Men først
Strykninger



§ 4-1. Regnskapsføring av budsjettdisposisjoner

Ved avslutningen av regnskapet skal
• bruk av og avsetning til disposisjonsfond og
• ubundet investeringsfond,
• overføring fra drift til investering og
• dekning av tidligere års merforbruk og udekket 

beløp 

01
regnskapsføres i samsvar med 
budsjettet

02



§ 4-1. Regnskapsføring av budsjettdisposisjoner

I tillegg regnskapsføres
• bruk av og avsetning til disposisjonsfond og
• ubundet investeringsfond og
• overføring fra drift til investering

som er vedtatt av underordnet organ



§ 4-1. Regnskapsføring av 
budsjettdisposisjoner

Overføring fra drift til investering skal 
likevel reduseres hvis det er 
nødvendig for å unngå avsetning av 
løpende inntekter på investeringsfond



§ 4-1. Regnskapsføring av 
budsjettdisposisjoner

Bruk av lån skal reduseres i 
forhold til budsjettert beløp så 
langt det følger av § 2-6



Strykninger

§ 4-2. Strykninger av 
budsjettdisposisjoner og 
bruk av disposisjonsfond 
ved merforbruk i 
driftsregnskapet

01
§ 4-3. Strykninger av 
budsjettdisposisjoner og 
avsetning til 
disposisjonsfond ved 
mindreforbruk i 
driftsregnskapet

02
§ 4-5. Strykninger av 
budsjettdisposisjoner 
ved udekket beløp i 
Investeringsregnskapet

03
§ 4-6. Strykninger av 
budsjettdisposisjoner og 
avsetning til ubundet 
investeringsfond ved 
udisponert beløp i 
investeringsregnskapet

04



Strykninger etter forskriftens § 4-2

a) stryke overføring 
til investering

b) stryke avsetning 
til disposisjonsfond

c) stryke inndekning 
av tidligere års 

merforbruk



Strykninger etter forskriftens § 4-2

• Hvis fortsatt merforbruk reduseres dette 
ytterligere ved bruk av disposisjonsfond (bruk 
av fondet i opprinnelig budsjettvedtak for neste 
år er beskyttet)



Strykninger etter forskriftens § 4-3

• Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk 
etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, 
skal mindreforbruket reduseres så mye som 
muligved å stryke bruk av disposisjonsfond



Strykninger etter 
forskriftens § 4-3

• Hvis regnskapet fortsatt viser et 
mindreforbruk etter strykningene, skal 
mindreforbruket dekke inn eventuelle tidligere 
års merforbruk. Et mindreforbruk som ikke 
dekker inn et merforbruk skal avsettes til 
disposisjonsfond



§ 4-4. Bruk av 
disposisjonsfond ved 

tidligere års 
merforbruk

Hvis balanseregnskapet viser et merforbruk 
fra tidligere år etter at disposisjonene i § 4-2 
eller § 4-3 er gjennomført, skal merforbruket 

dekkes inn ved bruk av midler på 
disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige 
midler på fondet som ikke er skjermet etter §

4-2 andre ledd andre punktum



Hvis investeringsregnskapet viser et udekket beløp etter at disposisjonene i 
§ 4-1 er gjennomført, skal det udekkete beløpet reduseres så mye som 

mulig ved å stryke avsetninger til ubundet investeringsfond

Strykninger etter forskriftens 4-5



Strykninger etter forskriftens § 4-5

• Hvis regnskapet fortsatt viser et udekket beløp etter 
strykningene, skal det udekkete beløpet føres opp til 
dekning på investeringsbudsjettet i det året som 
regnskapet legges fram



Strykninger etter forskriftens § 4-6

• Hvis investeringsregnskapet viser et udisponert beløp etter at 
disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal det udisponerte 
beløpet reduseres så mye som mulig ved å
• a) stryke overføring fra drift
• b) stryke bruk av lån
• c) stryke bruk av ubundet investeringsfond



Strykninger etter 
forskriftens § 4-6

Hvis regnskapet 
fortsatt viser et 

udisponert beløp 
etter strykningene, 

skal det udisponerte 
beløpet avsettes til 

ubundet 
investeringsfond



Oppstillingsplaner



Kapittel 5 Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i 
økonomiplanen, årsbudsjettet og regnskapet mv.

Forskriften regulerer følgende budsjett- og regnskapsoppstillinger:

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-8

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i 
økonomiplanen og årsbudsjettet, § 5-7

Balanseregnskapet, § 5-8

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, §
5-9



• Når byggelånsrenter inngår i anskaffelseskost, 
så hører også aktuell art med (selv om den ikke 
står i oversikten)

• Det er reglene i budsjett- og 
regnskapsforskriften (+ gkrs) som avgjør 
regnskapsføringen og hvor utgifter mv. skal 
plasseres i oppstillingene

• Oversiktene som er sendt ut er en 
hjelp/veiledning, men ikke nødvendigvis 
uttømmende hvilke KOSTRA-arter som skal 
tilordnes hvor



• Som tidligere, kommunene har etter ny forskrift frihet til å velge om 
de vil legge avskrivninger på rammeområdene eller ikke (i "1B")

• Det nye er at avskrivningene skal vises i bevilgningsoversikt drift 
etter § 5-4 første ledd. Dette er ikke noe annet det som må gjøres 
etter gammel forskrift, nemlig å vise avskrivningene i økonomisk 
oversikt drift

• I bevilgningsoversikten drift etter § 5-4 først ledd skal avskrivninger 
tas med i regnskapsoversikten

• I økonomiplanen/årsbudsjettet kan man som det står i § 5-4 la være 
å ta med post 2 for avskrivninger, eventuelt sette posten til null

• Avskrivninger skal fortsatt fordeles på KOSTRA-funksjonene



Utvidet regnskapsplikt

Krav om konsernregnskap fra og 
med regnskapsåret 2020

Skal ikke konsolideres:

• Samarbeid og selskaper som er egne 
rettssubjekter

• Næringsforetak dersom de ikke konverteres 
til kommunelovens bestemmelser



Det konsoliderte årsregnskapet skal 
vise kommunen som én økonomisk 
enhet

Det slås fast at det er de 
regnskapsprinsippene som gjelder 
for kommunekassens årsregnskap 
som skal legges til grunn

Eventuelle regnskap som skal 
konsolideres og er utarbeidet etter 
andre prinsipper, må omarbeides 
før konsolidering



Ny regnskapsfrist

22. Februar – men først i februar 2021 
for regnskapsåret 2020

Det følger av § 11-2 annet ledd i den nye budsjett- og regnskapsforskriften. Dette skal forstås slik 
at det er den gamle fristen, dvs. 15. februar som gjelder for regnskapsåret 2019



Årsberetningen

Nye krav:

Handleevnen skal ivaretas over tid – den 
økonomiske utviklingen må vurderes i lys 
av de finansielle måltallene som 
kommunestyret har vedtatt

Redegjøre for vesentlige budsjettmessige 
avvik

Er det vesentlige avvik fra premissene for 
budsjettet? Er pengene brukt til andre 
formål enn det kommunestyret har 
vedtatt?



God jul



Og et riktig Godt Nytt År!


