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1. Behandling av likviditetsreserven   

Mange kommuner har negativ likviditetsreserve i balansen. Dette påvirker informasjonen 
kommunene gir om sin stilling. Styret i GKRS har i sak 30/2004 om prioriteringer for arbeidet 
til foreningen i 2005 vedtatt at spørsmålet om behandling av likviditetsreserven skal utredes.  
 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) vil i dette notatet gi kommentarer til 
problemstillinger vedrørende likviditetsreserven og foreslå hvordan denne skal håndteres i 
framtiden.   
 
Behandlingen av likviditetsreserven er grundig drøftet i Foreningen for GKRS.. Foreningen 
har blant annet vurdert om likviditetsreserven må opprettholdes og behovet for en egen 
standard om likviditetsreserven. Foreningen foreslår i denne artikkelen at likviditetsreserven 
avvikles, men at enkelte forhold, som eventuelt vil kreve forskriftsendringer, avventes 
nærmere fra KRD.   
 

2. Sammendrag  
I artikkelen har vi drøftet regnskapsmessige problemstillinger knyttet til behandling av 
likviditetsreserven. I artikkelen framgår konkrete anbefalinger. Foreningen går inn for at 
likviditetsreserven avvikles. 
 
I kapittel 3 redegjør vi for det kommunale regnskapssystemet og de sammenhengene som 
gjelder i balansen. Dette kapittelet gir bakgrunnsinformasjon om hvorfor prinsippendringene 
ble håndtert slik de ble. 
 
I kapittel 4 redegjør vi for historikken om endringer i regelverket og hvordan 
prinsippendringene ble håndtert i regnskapet. Dette kapittelet gir en forklaring på hvorfor 
situasjonen er slik den er for likviditetsreserven i dag. 
 
I kapittel 5 beskrives hvordan kommunene bruker likviditetsreserven i dag og de 
konsekvenser dette har for den informasjonen kommunen gir om egen balanse. Har 
kommunen negativ likviditetsreserve er det risiko for at kommunen leder en leser til å tro at 
kommunen har mer disponible fondsmidler enn det som er realiteten. Dette kan føre til at 
prosjekter ikke kan gjennomføres. 
 
I kapittel 6 behandles spørsmålet om kommunene skal dekke opp en negativ 
likviditetsreserve som følge av prinsippendringene. Foreningen konkluderer med at det ikke 
finner regnskapsteoretiske argumenter for å kreve en styrking av likviditetsreserven som 
følge av prinsippendringene. Vi ser heller ikke klare økonomisk funderte argumenter for å 
kreve en styrking av likviditetsreserven. Det må derfor finnes andre metoder dersom man 
skal fjerne kommunenes negative likviditetsreserve som følge av prinsippendringer.  
 
I kapittel 7 beskrives hvordan prinsippendringer bør behandles i fremtiden. Foreningen ser 
for seg at dette løses ved at det opprettes en ny egenkapitalpost i balansen som betegnes:
 ”Regnskapsprinsippendringer ført mot egenkapitalen” 
 
Hver prinsippendring skilles deretter på egen underkonto. Dette anser vi å være nødvendig 
av hensyn til avstemmingsproblematikk og ikke minst informasjonsverdien overfor brukere og 
andre lesere av kommuneregnskapet. Vi beskriver også hvor en slik konto plasseres teknisk 
i balansen uten å komme i konflikt med oppbyggingen av balansen og rapportering til 
KOSTRA. 
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I kapittel 8 vurderes fremtidig bruk av likviditetsreserven. Foreningen legger til grunn at 
gjenværende del av likviditetsreserven, etter at prinsippendringer er skilt ut på egen konto 
under egenkapitalen, avvikles. Det foreslås at denne delen av likviditetsreserven slås 
sammen med fondene og/eller føres opp som udekket.  
 
I kapittel 9 beskrives hvordan likviditetsreserven kan avvikles. De senere års utvikling i 
regelverket gjør at dette er mulig med betydelig mindre konsekvenser for kommunene enn 
forrige gang dette ble tatt opp av departementet (KRD) i forbindelse med høringen til nye 
regnskapsforskrifter i 1999. 
 
I kapittel 10 har vi tatt inn en oppsummering av hovedkonklusjonene i notatet. 
 

3. Bakgrunn og utvikling 
 
Kommunenes regnskaper er finansielt orientert. I motsetning til et resultatorientert regnskap 
etter regnskapsloven som fokuserer på endring i egenkapital som følge av forskjellen mellom 
en periodes inntekter og kostnader, fokuserer det finansielt orienterte regnskapet på endring 
i arbeidskapital (omløpsmidler – kortsiktig gjeld) som følge av forskjellen mellom anskaffelse 
og anvendelse av midler i perioden. Kommunenes regnskapsperiode følger kalenderåret.  
 
I kommunenes regnskaper er det et sterkt fokus på bevilgninger og det sies gjerne at 
regnskapet er bevilgningsorientert. Kommunenes regnskaper er delt i en driftsdel og en 
investeringsdel som hver for seg er et eget regnskap, men som allikevel henger sammen og 
betegnes bevilgningsregnskapet samlet, jfr budsjett forskriftens § 5 og regnskapsforskriftens 
§ 3.  
 
En konsekvens av dette bevilgningsfokuset er at det er krav om at all anvendelse og all 
anskaffelse av midler skal bevilges og føres opp i periodens budsjett. Dette innbærer at bruk 
av egenkapital og avsetninger til sparing også skal budsjetteres og føres i regnskapet. Disse 
regnskapsposteringene føres som debiteringer og krediteringer i regnskapet og gir dermed 
resultateffekt.  
 
Kommunens årsoverskudd eller underskudd fremkommer etter at det er foretatt 
disponeringer av netto driftsresultat og brukt av tidligere oppspart egenkapital. Netto 
driftsresultat er forskjellen mellom periodens eksterne drifts- og finans inntekter og utgifter 
(anskaffelse og anvendelse av midler). Før regnskapet avsluttes disponeres Netto 
driftsresultat til budsjetterte avsetninger til fond, dekning av tidligere års underskudd og 
overføring til årets investeringer. I tillegg inntektsføres det bruk av tidligere avsatte midler til 
fond og tidligere års regnskapsmessige overskudd. Disse transaksjonene er intern bruk og 
avsetninger til egenkapitalen. Motposten til disse interne transaksjonene er da en 
balansepost.  
 
Ved bruk av egenkapital for å finansiere (anskaffelse av midler) periodens driftsutgifter 
krediteres en inntektspost og en egenkapitalpost debiteres. Ved avsetninger til egenkapital 
som da blir anvendelse av midler debiteres en utgiftspost og en egenkapitalpost krediteres.  
 
For å få dette systemet til å fungere er egenkapitalen i kommunens balanse delt inn slik at 
omløpsmidlene og anleggsmidlene har sine egne tilhørende egenkapitalposter. 
Omløpsmidlene er i tillegg finansiert med kortsiktig gjeld og anleggsmidlene med langsiktig 
gjeld.  
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fig 1 
 
 
Egenkapitalen er delt opp slik (fig 1) at en del av egenkapitalpostene er direkte knyttet til 
arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen er definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. De 
egenkapitalpostene som finansierer omløpsmidlene er kommunens bundne og ubundne 
fond, tidligere års udisponerte regnskapsmessige overskudd og udekkede underskudd og 
likviditetsreserve. Kommunens andel av ubrukte lån av langsiktig gjeld inngår i kommunens 
innestående midler i bank og er dermed også en del av omløpsmidlene. Tas utgangspunkt i 
omløpsmidlene og trekker fra kortsiktig gjeld,  vil saldoen være lik samlet saldo på disse 
egenkapitalpostene og beholdningen av ubrukte lånemidler. Det framkommer da at saldoen 
på likviditetsreserven inngår i omløpsmidlene. 
 
Likviditetsreserven fremstår i balansen som en egenkapitalpost som har sitt motstykke i 
omløpsmidlene. Likviditetsreserven ble tidligere kalt kontantbeholdningen. Det var flere 
endringer i kommunenes regnskapsforskrifter i 1992 og 1993. Hovedendringen kom i 1992 
og noen korrigeringer ble gjort i 1993 og den endelige forskriften som er av interesse fikk sin 
ikrafttredelse 1.1.1994. Endringen i 1992 medførte at kommunene måtte endre sine balanser 
og blant annet opprette kontoer for fond til erstatning for de tidligere balansepostene for 
overførte ubrukte bevilgninger. For spørsmålet om likviditetsreserven har dette mindre 
betydning da utskillelsen av kontantbeholdningen fra kapitalkontoen kom i 1994. For 
enkelthetsskyld refereres det derfor til forskriften med ajourføring 27.10.93 med ikrafttredelse 
1.1.1994 for alle endringene i det etterfølgende.   
 
Betegnelsen likviditetsreserve gir et klart inntrykk av at dette er kommunenes likvide 
beholdning som ikke har annet formål enn å være driftslikvider for å møte de løpende 

Fig 1 viser at egenkapitalen i kommunens balanse er delt inn slik at omløpsmidlene 
og anleggsmidlene har sine egne tilhørende egenkapitalposter. I tillegg til egenkapital 
er omløpsmidlene finansiert med kortsiktig gjeld og anleggsmidlene finansiert med 
langsiktig gjeld.  
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betalingsforpliktelser. Dette støttes av ulike formuleringer i nåværende og tidligere lover og 
forskrifter.  
 
I kommunelovens § 52 om finansforvaltning går det frem i nr 3 at kommunen skal forvalte 
sine midler under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall. Om bakgrunnen for denne bestemmelsen skriver KRD i 
Ot.prp. 43 1999-2000 : Departementet ser det slik at kommuneloven fremdeles bør regulere 
kommunenes likviditetsstyring. Departementet er kommet til at det er mest hensiktsmessig å 
gjøre dette ved forslaget til ny § 52 nr. 3 i kommuneloven, hvor hensynet til balanse mellom 
avkastning, risiko og likviditet understrekes. 
 
I den tidligere regnskapsforskriften fra 1993 heter det i § 8 nr 4: 
”Det påligger kommunestyret et særlig ansvar å sikre at kommunen har så god likviditet at de 
løpende forpliktelsene kan dekkes. Under behandlingen av budsjettet må kommunestyret 
foreta en særskilt vurdering av behovet for en styrking av likviditetsreservene. Herunder må 
det tas hensyn i til en eventuell nominell økning i kommunes utgifter og utbetalinger.” 
 
I kommentarutgaven til kommuneloven (3.utg. 2001)skriver Overå/Bernt på s 362: 
”Kommunestyret og fylkestinget skal ved budsjetteringen sørge for at det til enhver tid er 
tilstrekkelige midler til å dekke de utbetalinger som påløper (jmfr § 46 nr 3) 
 
Ut ifra dette er det åpenbart at denne likviditetsbeholdningen må være stor nok til at 
kommunen kan betale sine kreditorer ved forfall. Kommunenes behov for 
likviditetsbeholdning vil derfor variere fra år til år og det vil også være ulikt behov 
kommunene i mellom. Det er tidligere reist spørsmål om å etablere en anbefalt størrelse på 
likviditetsbeholdningen uten at dette har materialisert seg i noe krav til at kommunene skal ha 
en likviditetsbeholdning på en viss størrelse. 
 
Om hensikten med likviditetsreserven skriver Øyvind Sunde i boken Kommuneregnskapet: ” 
Hensikten med likviditetsreserven er å synliggjøre hvor mye kommunen har avsatt til 
permanent sparing, dvs. for å sikre likviditet. Permanent betyr ikke at midlene ikke kan 
disponeres senere, men likevel er midlene normalt ikke så tilgjengelige som for eksempel 
midlene fra fondene. Det å avsette midler til likviditetsreserven betyr at kommunestyret ikke 
disponerer alle tilgjengelige inntekter til drifts- eller investeringsformål, men reserverer noen 
av disse inntektene eller innbetalingene til sparing. Målet med denne sparingen er å øke 
likviditeten og dermed betalingsevnen.” 
 
Forskjellen på denne sparingen i likviditetsreserve og sparing i fond er at ved sparing i fond 
(avsetning til fond) er de avsatte midlene på avsetningstidspunktet forutsatt brukt til et 
bestemt formål slik kommunestyret har gjort vedtak om. Avsetning til likviditetsreserven 
gjøres uten at det bestemmes at pengene samtidig skal brukes til noe bestemt. Ved 
opprettelsen av balanseposten ”disposisjonsfond” i 1994 fikk kommunene en mulighet til å 
avsette til fremtidig drift eller investering uten at man var nødt til å knytte avsetningen til et 
bestemt formål. Praksis har vist at kommunestyret også ved slike avsetninger knytter 
forutsetninger om fremtidig bruk. Men kommunestyret er generelt villig til å endre dette 
senere når behovet er der. 
 
 
 
 
 

4. Utskillelse fra kapitalkontoen og de særlige føringene i 1992 - 1994 
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4.1. Situasjonen før 1.1.1994 
Etter de tidligere forskriftene, som ble endelig erstattet 1994, var kontantbeholdningen en del 
av kapitalkontoen. De tidligere reglene fastslo at kontantbeholdningen var en del av 
kommunens kapitalmidler som ikke kunne brukes til driftsformål. Dette innebar at all bruk av 
kontantbeholdningen utelukkende måtte skje til investeringsformål. Styrking av 
kontantbeholdningen kunne imidlertid skje både ved bruk av driftsinntekter og ved bruk av 
investeringsinntekter. Etter de tidligere reglene praktiserte kommunene en saldering av 
investeringsregnskapet ved å låne av kontantbeholdningen og senere betale tilbake slike 
interne lån når den endelige finansieringen for investeringsobjektet var på plass.  
 

4.2. Situasjonen etter 1.1.94 
Med virkning fra 1.1.1994 ble reglene på dette området endret slik at lån av 
kontantbeholdningen ble til bruk av likviditetsreserven. Endringen ble forskriftsfestet og det 
ble også slik at det ikke var anledning til å budsjettere (jmfr § 3 2.1 litra I) med investeringer 
som ble finansiert ved bruk av likviditetsreserven. Det var likevel et krav i forskriften at 
dersom kapitalregnskapet (det særskilte investeringsregnskapet) manglet finansiering så 
skulle det salderes med bruk av likviditetsreserven (jmfr § 3 2.1 regnskapsmessig 
avslutning). En slik saldering medførte selvfølgelig en varig svekkelse av kommunens 
likviditet. Det var derfor også satt opp krav i forskriften (§ 14 pkt 6) om at dersom det var 
brukt av likviditetsreserven ved regnskapsavslutningen skulle det legges frem sak for 
kommunestyret om behovet for styrking av kommunens likviditet. Forskriften hadde i et eget 
kapittel 3 pkt 06 en anvisning på hvordan man skulle gå frem for å vurdere hva den reelle 
likviditeten egentlig var. I denne beregningen tok man hensyn til de andre 
egenkapitalkontoene som inngikk i omløpsmidlene. 
 
Ved endringen i 1994 fikk kommunene anledning til å avsette og senere bruke av 
likviditetsreserven også til driftsformål. Men da fortsatt slik at bare det som er avsatt fra 
driftsmidler kunne brukes til å finansiere driftsformål. Forutsetningen var at kommunene ville 
tåle en slik varig svekkelse av likviditeten som dette innebar. Samtidig som dette ble innført, 
ble kontantbeholdningen skilt ut fra kapitalkontoen og ført opp som egen balansepost med 
nytt navn ”Likviditetsreserve”. For å holde styr på hvilke avsetninger og bruk som kom fra 
henholdsvis driftsregnskapet og kapitalregnskapet ble det forutsatt at kommunene splittet 
denne nye balanseposten opp i to underkonti for henholdsvis likviditetsreserve drift og 
likviditetsreserve kapital. I forskriften av 1994 framgikk at åpningssaldoen på den nye 
kontoen for likviditetsreserve kapital skulle bestå av alle avsetninger gjort frem til og med 
31.12.92.  For all avsetning og bruk i 1993 skulle det foretas en konkret vurdering av 
plassering på kontoen for likviditetsreserve drift eller likviditetsreserve kapital.  
 
Etter denne forskriftsendringen fremstod likviditetsreserven mer som et vanlig fond i 
kommunens balanse. Forskjellene fra de vanlige fondene var at avsetninger til og bruk av 
likviditetsreserven var gjort uten særskilt punkt i vedtaket om planlagt fremtidig bruk av 
pengene, slik som fondene for øvrig. 
 

4.3. Endring i regnskapsprinsipp for feriepenger 
Kommunene hadde frem til 1992 belastet regnskapet med 12 måneders lønnsutgifter. Dette 
ble gjort slik at arbeidstakerne fikk utbetalt og beregnet riktig lønn og feriepenger slik loven 
krever. Feriepengene med tilhørende arbeidsgiveravgift ble bokført i regnskapet som 
driftsutgift samtidig som utbetaling fant sted.  
 
Fra og med 1.1.1992 ble kommunene pålagt å periodisere feriepengene og den tilhørende 
arbeidsgiveravgift etter anordningsprinsippet. Dette innbar at det hver måned skulle avsettes 
feriepenger og arbeidsgiveravgift som kortsiktig gjeld i balansen med tilhørende belastning i 
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driftsregnskapet i opptjeningsåret. I utbetalingsåret ble utbetalingen gjort som en 
balansetransaksjon mellom kortsiktig gjeld og bank uten belastning i driftsregnskapet. For 
kommunene medførte dette et behov for å gjøre en engangs avsetning i balansen til 
kortsiktig gjeld for å møte den første utbetalingen.  Da dette ble vurdert som en 
prinsippendring kom Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD) til at endringen skulle føres 
som prinsippendring direkte mot egenkapitalen. Regnskapsføring av prinsippendringer 
direkte mot egenkapitalen er videreført av foreningen GKRS i KRS 5 ”Endring av 
regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil”. 
 
Kommunenes egenkapital er inndelt etter spesielle regler som beskrevet over. Det var derfor 
bare egenkapitalkontoen ”Kapitalkonto” som var aktuell som motpost for prinsippendringen.  
 
Kommunens kapitalkonto har to funksjoner. For det første viser saldoen på 
egenkapitalandelen av anleggsmidlene og korrigerer for egenkapitalpåvirkning av spesielle 
kommunale regnskapstransaksjoner. 
 
I løpet av året og ved regnskapsavslutningen har kapitalkontoen den viktige funksjonen å 
korrigere for egenkapitalpåvirkning som transaksjoner i bevilgningsregnskapet medfører.  
 
Investeringer i anleggsmidler, utlån, nedbetaling av avdrag er eksempler på transaksjoner 
som utgiftsføres i bevilgningsregnskapet gjennom en debitering med resultateffekt. Salg av 
anleggsmidler, bruk av lån, innbetaling av avdrag på utlånte midler er eksempler på 
transaksjoner som inntektsføres i bevilgningsregnskapet gjennom en kreditering med 
resultateffekt.  
 
Isolert sett fører slike transaksjoner til endring i egenkapitalen som følge av påvirkningen i 
periodens resultat. Slike regnskapsposteringer følger av kravet om at all anskaffelse og 
anvendelse av midler skal føres opp i budsjettet og regnskapsføres i regnskapet. Men slike 
regnskapsposteringer skal ikke ha resultateffekt og det må derfor gjøres en særskilt 
korrigering av egenkapitalen i og med at periodens resultat påvirker egenkapitalen feil. Den 
særskilte korrigeringen mot egenkapitalen skjer ved direkte posteringer mot kapitalkontoen. I 
forskriften av 1994 er det et eget obligatorisk regnskapsbilag (bilag 1.6) som viser disse 
korrigeringene.  
 
Kapitalkontoens andre viktige funksjon er å vise hvor stor andel av kommunens 
anleggsmidler som er egenkapitalfinansiert (fig 1). Saldoen på kapitalkontoen per 31.12 vil 
vise hvor stor andel av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital. Den resterende 
bokførte verdien av anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. 
 
Den funksjonen kapitalkontoen har etter 1994 er den samme som før endringene i 
forskriftene. Men før 1994 måtte man i tillegg holde kontroll på kontantbeholdningen som 
inngikk i omløpsmidlene og ikke anleggsmidlene, selv om den var en del av kapitalkontoen. 
 
Ved endringen i 1994 var det derfor viktig å skille ut kontantbeholdningen i den nye 
likviditetsreserven uten at man endret kapitalkontoens funksjon som korrigeringskonto og 
saldo for anleggsmidlenes egenkapitalandel. I 1992 var det allerede gjort en postering mot 
kapitalkontoen som følge av prinsippendringen for feriepenger. I 1993 hadde Kommunal og 
arbeidsdepartementet (KAD) gitt de kommunene som ønsket å periodisere renter anledning 
til å føre også denne prinsippendringen mot kapitalkontoen. Samtidig, i 1994, overtok 
kommunene ansvaret for landbrukskontorene fra staten. De ansatte her hadde opparbeidet 
rett til feriepenger, men staten fører regnskapet etter kontantprinsippet og kommunene etter 
anordningsprinsippet. Det var derfor behov for en prinsippendring også her. Denne ble også 
ført mot egenkapitalen.  
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For å komme frem til riktige åpningsbalanser måtte man i 1994 gå tilbake til regnskapene for 
1992 og 1993 og spore alle transaksjoner av betydning for åpningsbalansene. I første rekke 
var det viktig å finne riktig åpningsbalanse for kapitalkontoen.  
 
Riktig åpningsbalanse for kapitalkontoen per 01.01.93 ble avgjort ved bruk av 
regnskapsprinsippet for kapitalkontoens funksjon og regnskapstallene per 31.12.92 
 
 
 

UB kapitalkonto  31.12.92 
Minus langsiktig gjeld per  31.12.92 
Pluss ubrukte lånemidler per 31.12.92 
= IB Kapitalkonto 01.01.93 

 
 
Differansen mellom denne beregnede IB 01.01.93 og den bokførte IB for kapitalkontoen 
skulle da utgjøre den utskilte likviditetsreserven. For å kontrollere dette gjorde man denne 
beregningen: 
 
 

Sum arbeidskapital (= OM-KG)    per 31.12.92  
Minus ubrukte lånemidler     per 31.12.92 
Minus fond og avsatte overførte midler   per 31.12.92 
Minus udisponert regnskapsmessig overskudd  per 31.12.92 
Pluss udekket regnskapsmessig underskudd  per 31.12.92 
= Likviditetsreserve      UB 31.12.92 

 
 
Nå hadde man kommet frem til saldoen på likviditetsreserven og kapitalkontoen per 31.12.92  
 
Etter dette måtte føringen av prinsippendringen for feriepengene plasseres på en av  
egenkapitalkontiene kapitalkonto eller likviditetsreserve. Dersom prinsippendringen skulle 
posteres mot kapitalkonto direkte ville man fått en differanse mot bokført verdi av 
anleggsmidlene som også måtte håndteres. Men det var viktig å opprettholde 
kapitalkontoens forklaringsverdi for anleggsmidlene.  
 
Føringen av avsetning for feriepengene medførte en opprettelse av kortsiktig gjeld i 
balansen. Kortsiktig gjeld inngår i arbeidskapitalen og ved økning i kortsiktig gjeld ble 
arbeidskapitalen redusert. Eneste naturlige løsning var å se denne prinsippendringen i 
sammenheng med likviditetsreserven, som etter utskillelsen fortsatt er en egenkapitalkonto, 
men nå knyttet til omløpsmidlene mer direkte, og altså arbeidskapitalen. 
 
Ved utskillelsen av likviditetsreserven i egen balansekonto ble denne igjen delt i to 
underkontoer, likviditetsreserve drift og likviditetsreserve investering. Det oppstod dermed et 
nytt spørsmål om hvilke av disse to underkontoene som skulle ta belastningen med 
prinsippendringen.  
 
Departementet (KAD) uttalte at all avsetning til kontantbeholdningen frem til 31.12 1992 var 
knyttet til kapitalregnskapet. Konsekvensen av dette var at all avsetning til 
kontantbeholdningen gjort før dette tidspunkt skulle registreres som inngående saldo på ny 
konto for likviditetsreserve kapital. 
 
Fra 1993 kunne det foretas avsetninger både fra drift og kapitalregnskapet til 
likviditetsreserven slik at avsetningen senere kunne brukes i det regnskapet den opprinnelige 
avsetning kom fra. Denne muligheten var ikke tilstede i 1992 da prinsippendringen for 
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feriepenger kom. Oppfatningen i 1994 var at logisk og regnskapsmessig sett så dreide 
feriepengeavsetning seg om en driftsutgift. Men oppbyggingen av regelverket på tidspunktet 
for prinsippendringen krevde at avsetningen av feriepenger til kortsiktig gjeld likevel fikk 
motposten likviditetsreserve kapital.  
 
Men fra 1993 ble prinsippendringene ført mot likviditetsreserve drift. Dette betyr at de 
kommunene som endret prinsipp for føring av renter i 1993 førte dette mot likviditetsreserve 
drift. Da kommunene overtok landbrukskontorene ble prinsippendringen for feriepenger her 
også ført mot likviditetsreserve drift. 

4.4. Endring i regnskapsprinsipper for renter, momskompensasjon, 
materialbeholdning og obligasjoner i 2001 

 
I forbindelse med innføringen av nye regnskapsregler for kommunene framgår av merknader 
til forskrift om årsregnskap § 7 at virkningen av endringen i håndteringen av 
anordningsprinsippet skal føres direkte mot egenkapitalen, nærmere bestemt 
likviditetsreserven. Det framgår ikke direkte av forskriften eller merknader til denne om 
føringen skulle skje mot likviditetsreserve drift eller investering. Det er grunn til å tro at de 
fleste har ført endringen mot likviditetsreserve drift. 

4.5. Konsekvenser av endringene 
Etter 1.1.1994 opplevde svært mange kommuner at de nå hadde negativ likviditetsreserve. 
For kommunene medførte en utskillelse av kontantbeholdningen fra kapitalkontoen en 
direkte synliggjøring av status for kontantbeholdningens saldo. De kommunene som fikk en 
negativ likviditetsreserve etter utskillelsen fra kapitalkontoen har tidligere år ført bruk eller lån 
av kontantbeholdningen uten å tilbakeføre denne bruken senere. I realiteten har flere 
kommuner ikke hatt noen kontantbeholdning, men faktisk brukt av andre tilgjengelige likvider, 
nemlig fond og ubrukte lånemidler. Disse kommunene skal i følge forskriften ha fremmet sak 
til kommunestyret om likviditetsreserven og vurdert behovet for å styrke denne. 
 
Prinsippendringen for feriepenger, renter og landbrukskontorene førte også til at mange 
kommuner fikk negativ likviditetsreserve. Det ble ikke stilt noe krav i 1994 til at disse 
kommunene skulle styrke likviditetsreserven. Det samme gjelder prinsippendringene som 
kom i 2001 jf 4.4 over. Gjennomgang av årsregnskap 2004 for en del kommuner viser at det 
fortsatt er mange kommuner som har negativ likviditetsreserve (det vises til www.ssb.no). 
 
 

5. Kommunenes bruk av likviditetsreserven i dag  
Kommunene og fylkeskommunene har ved utløpet av 2004 en samlet negativ 
likviditetsreserve på omtrent 5,8 milliarder kr. Oversiktene over kommunenes 
likviditetsreserver finnes på SSBs hjemmesider.  
 
Noe av dette kan forklares med prinsippendringene som er beskrevet over. En annen 
forklaring på negative likviditetsreserver antas å være kommunenes bruk av 
likviditetsreserven som mellomfinansiering uten senere styrking av likviditetsreserven. En del 
kommuner har praktisert bruk av likviditetsreserven til tross for at den har vært ført opp i 
balansen med negativ saldo.  
 
I regnskapsreglene for kommunene i perioden 1994 -2000 var det krav om å saldere 
manglende finansiering i investeringsregnskapet med bruk av likviditetsreserven. Etter 
forskriftsendringen i 2000 skal investeringsregnskapet gjøres opp med overskudd eller 
underskudd ved at det registreres beløp for udisponert finansieringsinntekt eller udekket 
investeringsutgift. Automatisk saldering med bruk av likviditetsreserven er dermed opphørt. 
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Selv om ordningen med saldering med likviditetsreserven er opphørt bruker kommunene 
slike posteringer. Dette er i dag oftest begrunnet med at kommunene bruker 
likviditetsreserven i påvente av gunstige lånebetingelser/lavere renter for investeringer som 
er vedtatt finansiert med lån. Kommuner kan derfor over flere regnskapsår ha registrert bruk 
av likviditetsreserven som er planlagt dekket opp når lånet en gang tas opp.  
 

5.1. Faktisk bruk av likviditetsreserven i 2004 – tall fra SSB 
I 2004 regnskapene for kommunene har Statistisk sentralbyrå SSB registrert bruk og 
avsetning til likviditetsreserven til driftsformål. I hovedsak synes det å være mindre beløp 
som er brukt og avsatt. 
   Driftsregnskapet: 

Avsetning til likviditetsreserven 22 kommuner 
Bruk av likviditetsreserven  55 kommuner 

 
For investeringsregnskapene i 2004 er det registrert betydelig mer bruk av 
likviditetsreserven. Både beløp til avsetning og bruk i investeringsregnskapet er også 
betydelig større for den enkelte kommune enn det vi ser av avsetning og bruk til driftsformål. 
En kommune har avsatt 333 millioner og samtidig brukt 224 millioner av likviditetsreserven til 
investeringsformål. Kommunen har både hatt avsetning og bruk på mer enn 100 mill hvert år 
de siste tre årene. 
 
   Investeringsregnskapet: 

Avsetning til likviditetsreserven 183 kommuner 
Bruk av likviditetsreserven  147 kommuner 

 
Vi ser at mange kommuner bruker likviditetsreserven aktivt. Det innebærer at kommunene på 
mange måter betrakter likviditetsreserven som et fond og ikke en permanent beholdning til å 
møte løpende betalingsforpliktelser.  
 

5.2. Feil informasjon som følge av negativ likviditetsreserve 
En negativ likviditetsreserve medfører en risiko for at kommunen gir misvisende informasjon 
om egen balanse. Dersom man studerer en kommunes omløpsmidler vil man finne korrekte 
verdier. Men man må samtidig analysere omløpsmidlenes tilhørende egenkapitalposter og 
ubrukte lånemidler for å finne hvor stor andel av omløpsmidlene som er faktisk tilgjengelig 
likviditetsreserve til å møte de løpende betalingsforpliktelsene. For en kommune med negativ 
likviditetsreserve kan realiteten være at alle omløpsmidlene (eller faktisk mer) er disponert til 
tiltak kommunestyret har gjort vedtak om.  
 
For å illustrere dette (fig. 2) kan vi tenke oss en forenklet kommunebalanse der en kommune 
med 20 millioner i disposisjonsfond og 10 millioner i negativ likviditetsreserve, vil ha 10 
millioner i omløpsmidler.  
 
Konsekvensen av dette er at det er gjort vedtak for 20 millioner der bare 10 millioner kan 
realiseres med de midlene kommune har tilgjengelig. Kommunestyret kan omdisponere 
avsetninger til disposisjonsfond. En kommune som har en slik situasjon kan derfor rydde opp 
i balansen. Det er mer problematisk dersom vi i eksemplet over bytter ut disposisjonsfondet 
med bundet driftsfond. Da vil realiteten være at kommunen har brukt av bundne fond til 
ulovlige formål. Eneste mulige korrigering her blir å styrke likviditetsreserven. 
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2

BALANSEREGNSKAPET

2.1 Omløpsmidler

2.2 Anleggsmidler

2.3 Kortsiktig gjeld

2.4 Langsiktig gjeld

2.5 Egenkapital

Fond kr 20 mill

Likviditetsreserve - kr 10 mill

Kapitalkonto kr 20 mill

Sum eiendeler kr 50 mill Sum EK/G kr 50 mill

Sum langsiktig gjeld kr 20 mill

Sum kortsiktig gjeld kr 0 mill

Sum anleggsmidler kr 40 mill

Bankinnskudd kr 10 mill

 
 
 

Fig. 2 
 
 
 
 
 

Rent rapporteringsmessig vil det for en bruker av kommuneregnskapet fremstå som merkelig 
med en balanse der kommunen rapporterer negativ likviditet med mange millioner, samtidig 
som det er mange millioner innestående på bankkonti. 
 
 

6. Skal kommunene gjennomføre en styrkning av likviditetsreserven for å dekke opp 
avsetningen til feriepenger fra 1992? 

Negativ likviditetsreserve i en kommunes balanse kan ha oppstått som følge av 
prinsippendringene beskrevet over, som følge av bruk av likviditetsreserven uten 
etterfølgende styrking, eller som en kombinasjon av disse to forholdene. Foreningen legger 
til grunn at når det gjelder prinsippendringene har kommunene fulgt de pålegg departementet 
(KAD) har gitt. Alle prinsippendringer nevnt over er omposteringer innenfor balansen som 
ikke medfører endret likviditetsmessig situasjon for kommunene, selv om kortsiktig gjeld øker 
og arbeidskapitalen reduseres. Saldoen for omløpsmidlene er upåvirket av endringen. 
 

6.1. Regnskapsteoretiske vurderinger og økonomiske vurderinger 
Den regnskapsfaglige begrunnelsen for å føre prinsippendringer direkte mot egenkapitalen 
er at endringene ikke skal påvirke årets resultat og at resultatene skal være sammenliknbare 
over tid. En prinsippendring innebærer også aksept for at et regnskapstilfelle skal behandles 
på en annen måte for ettertiden. I dette ligger det også at en prinsippendring ikke er en 
ordinær regnskapstransaksjon, men er permanent endring. Kommunene fortsetter sin 
virksomhet med nye verdier for egenkapitalen etter at endringen er gjennomført for å gi et 
riktig bilde av senere endringer i egenkapital som følge av etterfølgende perioders resultat. 

Fig 2 viser at kommunens balanse kan fortelle at det er disponibelt 20 
millioner i fond, samtidig som det også fremgår at det bare finnes 10 millioner 
i kontanter og utestående fordringer. Kommunestyret kan altså ikke realisere 
fondenes formål selv om fondene står i balansen. 
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Det ligger generelt ingen forutsetninger ved prinsippendringer at kommunene senere skal 
dekke opp redusert egenkapital ved enkeltstående tiltak for å styrke egenkapitalen.   
 
Foreningen for god kommunal regnskapskikk GKRS har i oktober 2004 gitt ut en foreløpig 
standard nr 5 som blant annet behandler prinsippendringer. Av denne framgår at 
hovedoppgaven for regnskapet er å gi relevant og pålitelig informasjon om virksomhetens 
resultat, finansielle stilling og utvikling. Sentrale funksjoner er registrering, bearbeiding, 
verdivurdering og måling, samt presentasjon av økonomiske data. Disse 
forhold påvirkes av eventuelle endringer i regnskapsprinsipper.  
 
I merknader til § 7 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner, anfører KRD at spesifikke endringer i praktiseringen av 
anordningsprinsippet, skal regnskapsføres direkte mot egenkapitalen (likviditetsreserven). 
Merknaden i forskriften henviser til regnskapslovens § 4-3 som i 2. ledd sier at virkningen av 
endring i regnskapsprinsipp skal føres direkte mot egenkapitalen. Dette er et unntak fra 
kongruensprinsippet. Kongruensprinsippet innebærer at alle endringer i et selskaps 
(kommunens) egenkapital skal føres over resultatregnskapet slik at: 
 

Årsoverskudd = egenkapital per 31.12 – egenkapital per 01.01 
 
Det er også i forarbeidene til kommuneloven henvist til regnskapslovens § 4-3. 
 
I KRS 5 drøfter foreningen om denne merknaden kan få en tilsvarende virkning for 
kommunene som regnskapslovens § 4-3 har i privat sektor. 
 
Regnskapsprinsipper er retningslinjer for periodisering og måling av regnskapsposter. 
Regnskapsprinsippene skal være konsistente over tid, men endringer i lover, forskrifter eller 
god kommunal regnskapsskikk, kan medføre at regnskapsprinsippene må endres. Endringer 
i regnskapsprinsipper har derfor karakter av å være uvanlige hendelser.  
 
Regnskapsbestemmelsene og praksis i kommunene på dette området, har klare paralleller 
til private virksomheter og regnskapslovens § 4-3. 
 
I KRS 5 konkluderer foreningen GKRS at virkningen av endringer i regnskapsprinsipper skal  
regnskapsføres direkte mot egenkapitalen, på egne konti for «endringer i 
regnskapsprinsipper» som ikke kommer i konflikt med grunnleggende sammenhenger i 
kommuneregnskapet. Av standarden framgår videre med at det må skilles mellom 
egenkapitalkonti som påvirker arbeidskapitalen og egenkapitalkonti som påvirker 
kapitalkonto slik at det i balansen kan etterkontrolleres at de grunnleggende 
sammenhengene stemmer. Virkningen av prinsippendringen innarbeides i inngående 
balanse for det aktuelle året endringen skal gjennomføres for. Det settes ikke krav til å 
omarbeide oppstillinger som omfatter tidligere år for sammenligninger.  
 
Foreningen har ikke funnet regnskapsteoretiske argumenter som støtter et krav om at 
kommunene skal gjennomføre en styrking av likviditetsreserven for å dekke opp en negativ 
saldo som oppstod etter prinsippendringen om feriepenger i 1992 eller senere 
prinsippendringer.  
 
Gjennom analyse av  tidligere års regnskaper vil det være mulig å analysere og fastslå hvilke 
transaksjoner som har forårsaket negative likviditetsreserver som mange kommuner har i 
dag. En slik gjennomgang vil trolig avklare at kommuners negative likviditetsreserve ikke 
utelukkende kan forklares med prinsippendringer. Dersom man krever en styrking av 
likviditetsreserven tilsvarende beløpet som skyldes prinsippendringer, vil det medføre en reell 
driftsutgift for kommunen for å dekke opp et forhold som ikke medførte en tilsvarende 
driftsutgift den gangen forholdet oppstod. Det er også svært vanskelig å få politisk aksept for 



FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK 
Postboks 135 
4662 Kristiansand 

Foreningen for GKRS – artikkel om likviditetsreserven 13 

å bruke ca 1 månedslønn tilsvarende ca kr 9 mrd i 2004 i kommunesektoren (prinsippendring 
feriepenger ) av kommunens inntekter til å styrke egenkapitalen i kommunene.   
 
 
Foreningen legger til grunn at prinsippendringer skilles ut fra likviditetsreserven på egen 
konto for ”prinsippendringer” eventuelt også med underkonti under egenkapitalen. Om 
forskriftsendring er nødvendig, blant annet fordi egenkapitalens sammensetning endres, tas 
opp i brev med KRD.   
 
 

7. Håndtering av prinsippendringer i fremtiden 
Foreningen for GKRS har nå avklart situasjonen for hvordan prinsippendringer i fremtiden 
skal håndteres. Foreningens anbefaling fremgår i den foreløpige standarden KRS (F) nr 5 
Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.  
Anbefalingens pkt 1.  
 

Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper regnskapsføres direkte mot 
egenkapitalen 
på egne konti for «endringer i regnskapsprinsipper», som ikke kommer i konflikt med 
grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet. Virkningen av 
prinsippendringen 
innarbeides i inngående balanse for det aktuelle året endringen skal gjennomføres 
for. 
Det settes ikke krav til å omarbeide oppstillinger som omfatter tidligere år for 
sammenligninger. 

 
Denne anbefalingen er i tråd med den praksis som har vært i kommunene siden 1992 og 
som er beskrevet over. Regnskapsstandarden stiller krav om særskilt føring av 
prinsippendringer på egen konto.  
 
Konklusjonene fra prinsippendringene i 1992 var at den eneste egenkapitalkontoen som var 
aktuell på det tidspunkt var likviditetsreserven. En viktig begrunnelse var at kapitalkontoen 
skulle forklare egenkapitalandelen av kommunens anleggsmidler. Føring av 
prinsippendringer mot kapitalkontoen, eller en underkonto av denne vil derfor komme i 
konflikt med denne sammenhengen. Foreningens anbefaling forutsetter også at 
grunnleggende sammenhenger skal opprettholdes. Dette betyr at det eneste 
egenkapitalområde som kan være aktuelt for prinsippendringer er de egenkapitalkontoene 
som forklarer omløpsmidlene. Det er tilfelle i dag der prinsippendringer hittil har vært ført mot 
likviditetsreserven som er en del av omløpsmidlene. De andre egenkapitalkontoene i dette 
område inneholder beløp avsatt med forutsetning om fremtidig bruk. En reduksjon av 
fondskontoene som følge av prinsippendringer fremstår som uaktuell, da dette vil påvirke 
fremtidig tjenesteproduksjon.  
 
Foreningens konklusjon er at prinsippendringer skal føres på egen konto for 
”prinsippendringer” under egenkapitalen. 
 

7.1. Nærmere om egen konto for prinsippendringer 
Mange kommuner fikk ved prinsippendringen i 1992 og senere, negativ likviditetsreserve 
som følge av prinsippendringer. For å holde oversikt over hva den nye egenkapitalkontoen 
består av vil det i tillegg til å opprette egen konto for prinsippendringer, være nyttig å opprette 
separate underkonti for ulike typer prinsippendringer. Dette er nødvendig av hensyn til 
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avstemmingsproblematikk og i forhold til informasjonsverdi overfor brukere av 
kommuneregnskapet.  
 
En slik konto vil da kunne bestå av både  tidligere års prinsippendringer og framtidige 
prinsippendringer. Foreningen for GKRS forutsetter at prinsippendringer skal rapporteres i 
noter ved årsoppgjøret. Ved å skille prinsippendringene ut i egne konti vil slik rapportering bli 
svært informativ da balansen direkte vil vise de postene noten henviser til. 
 
En utskillelse av tidligere års prinsippendringer vil ikke påvirke arbeidskapitalen eller 
omløpsmidlene. Regnskapsteknisk gjennomføres en slik ompostering ved å kreditere 
likviditetsreserven og debitere de nye kontoene for prinsippendringer. 
 
Nye egenkapitalposter for prinsippendringer blir stående til ”evig tid” og vil ”for alltid” forklare 
endringer i egenkapitalen som skyldes prinsippendringer. For de fleste kommunene vil 
prinsippendringen knyttet til feriepenger i 1992 trolig være den vesentlige posten. 
 
Foreningen ser som nevnt for seg at det opprettes en ny egenkapitalpost i balansen som 
betegnes: ”Regnskapsprinsippendringer ført mot egenkapitalen” 
 
Underkontoene kan for eksempel betegnes slik: 
 
 ” 1992 overgang til anordningsprinsippet for feriepenger” 
 ” 1993 overgang til anordningsprinsippet for renter” 
 ” 1994 overgang til anordningsprinsippet for feriepenger for landbrukskontoret” 
            ”2001 overgang til anordningsprinsippet for materialbeholdning” (tilsvarende for   
              momskomp og renter) samt prinsippendring for obligasjoner. 
 
Likviditetsreserven i kommunens balanse er delt i to underkonti for å holde styr på hva som 
er avsatt fra og kan brukes til investering og hva som er avsatt fra og kan brukes til drift 
 
 

8. Likviditetsreserven i fremtiden 
 

8.1. Trenger kommunene egen konto for likviditetsreserve? 
Har kommunen behov for egen konto for å vise hva likviditetsbeholdningen er dersom 
prinsippendringer er skilt ut på egen konto og at kommunenes likviditetsreserver har en saldo 
på 0,- kr eller mer? 
 
For at en konto skal oppføres i regnskapet må den være relevant for virksomheten. Det betyr 
at den enten må dekke virksomhetenes eget interne behov eller virksomhetens behov for å 
orientere andre brukere av regnskapet. Det betyr også at kontoene bør ha en betydning som 
praktisk anvendbar konto forskjellig fra fondskontiene.  
 
Saldoen på konto for likviditetsreserve forklarer ikke kommunens omløpsmidler. Den sier 
ikke noe om for eksempel hva kommunen har innestående i banken. Man kunne tenke seg 
at dette var en viktig funksjon med tanke på betegnelsen ”likviditetsreserve”. Kontoen 
forklarer heller ikke hva kommunen har av reelle likviditetsreserver. Etter vår vurdering må 
man ved en beregning av reelle likviditetsreserver også ta med disposisjonsfondet fordi 
kommunestyret har fri mulighet til å omdisponere dette. Man må i tillegg ta med udisponert 
overskudd fra tidligere år. I tillegg må man ta hensyn til et udekket underskudd og 
innestående på ubundet kapitalfond.  
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Forutsatt at kommunen ikke har registrert udisponert overskudd eller udekket underskudd i 
balansen og forutsatt at kommunen ikke har avsatt beløp til disposisjonsfondet og det 
ubundne kapitalfondet, uten å angi fremtidig bruk, vil likviditetsreserven vise hvor stor andel 
av omløpsmidlene som ikke er disponert til formål vedtatt av kommunestyret. Funksjonene til 
likviditetsreserven kan i framtiden løses ved bruk av andre egenkapitalkontoer. 
 
Likviditetsreserven vil etter dagens praksis kunne ha en anvendelse i de tilfellene 
kommunene har registrert udekket finansieringsbehov i investeringsregnskapet. Foreningen 
har ovenfor slått fast at det etter gjeldende forskrifter ikke er anledning til å nytte 
likviditetsreserven som mellomfinansiering.  
 
Foreningen legger til grunn at det i framtiden ikke er behov for egen regnskapsstandard på 
området. 
 
Foreningen foreslår at konto for likviditetsreserve avvikles etter at prinsippendringer er skilt ut 
på egen konto. Avvikling innebærer at det derfor ikke er behov for egen regnskapsstandard 
på området. 
 

8.2. Gjenværende del av likviditetsreserven etter at prinsippendringer er skilt ut på 
egen konto 

 
Foreningen foreslår at gjenværende del av likviditetsreserven – både likviditetsreserve drift 
og likviditetsreserve investering, som utelukkende er oppstått gjennom kommunens egne 
forhold og praktisering av årlige avsetninger og bruk av likviditetsreserven, blir avviklet innen 
rimelig tid.  
 
Mange kommuner benytter fortsatt likviditetsreserven ”bruk av likviditetsreserven” som en 
”mellomfinansiering” for eksempel inntil låneopptak, salg av anleggsmiddel m.v finner sted. 
Dersom ikke likviditetsreserven blir styrket igjen når lån opptas, kan likviditetsreserven bli 
stående som negativ i lengre tid. Etter forskriftsendringen i 2001 er foreningens oppfatning at 
denne praksisen ikke er i samsvar med gjeldende forskrifter. Løsningen etter dagens regler 
vil være at manglende finansiering av investeringsregnskapet – underskudd – må føres som 
”udekket”. Dersom behov må det eventuelt framstilles verbalt som noteinformasjon hva som 
er ”reelle” avvik fra budsjett og hva som er mer ”formelle” (forseringer mellom år mv.) avvik 
fra budsjett  
 
Dersom kommunen midlertidig bruker annen finansiering (bruk av fond) enn den som 
opprinnelig er vedtatt, krever det kommunestyrevedtak. Underskudd i investeringsregnskapet 
skal føres som ”udekket   
 
Dersom saldoen på likviditetsreserven er negativ etter utskillelsen av prinsippendringene er 
dette fordi kommunen har postert bruk av likviditetsreserve uten at det har vært dekning for 
dette. Disse kommunene har i realiteten brukt av fondsmidlene sine. Disse kommunene 
rapporterer fondsmidler som ikke har sitt motstykke i kontanter eller andre betalingsmidler 
som gjør at forutsetningen for bruk av fondsmidlene kan gjennomføres. Disse kommunene vil 
måtte avsette driftsinntekter eller investeringsinntekter for å styrke likviditetsbeholdningen 
med et beløp som minimum bringer saldoen i 0,- kr. 
 
Avsetninger i balansen for Likviditetsreserve drift og Likviditetsreserve investering brukes  i 
de fleste tilfeller på samme måte som fondsavsetninger for hhv drift og investering. Føringer 
mot likviditetsreserve drift kan skyldes feilføringer eller ved bruk av interimskonti. I de fleste 
tilfeller vil likviditetsreserve drift kunne slås sammen med disposisjonsfond. Dersom 
likviditetsreserve drift er negativ, kan realiteten være at kommunen har brukt av bundne fond 
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til ulovlige formål jf også pkt 5.2 over. I et slikt tilfeller må den negative likviditetsreserven 
dekkes opp.  
Foreningen legger opp til at likviditetsreserve drift avvikles og slås sammen med 
disposisjonsfond. Eventuelle negativ likviditetsreserve må dekkes opp slik at egenkapitalen 
blir styrket. 
 
Likviditetsreserve investering foreslås på samme måte avviklet ved at denne dels slås 
sammen med ubundet investeringsfond eller bundet investeringsfond avhengig av hva den 
består av. Det gis framover heller ikke anledning til å benytte denne til mellomfinansiering i 
påvente av låneopptak eller annen finansiering. Underskudd i investeringsregnskapet skal 
føres som ”udekket”. Dagens praksis er neppe i samsvar med forskriftene, og en 
innstramming av praksis med mellomfinansiering, vil også bidra til mer ensartede løsninger 
samt at tall fra investeringsregnskapet framover også vil kunne benyttes i analyseformål. 
Dersom likviditetsreserve investering er negativ kan realiteten være at kommunen har brukt 
av bundne investeringsfond til ulovlige formål jf pkt 5.2 over. Negative fond må dekkes inn, 
føres mot andre investeringsfond eller føres som ”udekket.”. 
 
I de tilfeller likviditetsreserven er negativ vil det trolig være enklere å slå sammen 
likviditetsreserven med fondene (krever også vedtak) enn å dekke denne opp ved en separat 
bevilgning.  
 
Foreningen legger opp til at likviditetsreserve investering avvikles og slås sammen med 
ubundet investeringsfond og/eller føres opp som udekket. Eventuell negativ likviditetsreserve 
investering må dekkes opp slik at egenkapitalen blir styrket.      
 

9. Avvikling av kontoen for likviditetsreserve 
Forslag om å avvikle kontoen for likviditetsreserve har tidligere blitt drøftet i 
kommuneregnskapsmiljøene. Det tyngste bidraget i denne debatten var det KRD som stod 
for i forbindelse med høringsnotat av 19.7.1999 ved siste gjennomgang av kommunelovens 
regler om økonomiforvaltning. Da foreslo departementet ”at som en forenkling innlemmes 
drifts- og kapitaldelen av likviditetsreserven i henholdsvis disposisjonsfondet og ubundne 
kapitalfond”. Dette forslaget ble likevel ikke tatt inn ved fastsettelsen av regnskapsforskriften 
den 15.12.2000.  
 
KRD (brev fylkesmannen i Troms 17.02.05) mener at likviditetsreserven, slik den 
fremkommer av eksternregnskapet, må betraktes som en sammensatt størrelse av to 
særskilte egenkapitalkonti knyttet til hhv drift- og investeringsdelen av regnskapet. KRD 
mener at den sentrale problemstillingen er knyttet til om likviditetsreserven etter gjeldende 
regnskapsregler er å betrakte som ett fond, eller som en sammensatt egenkapitalstørrelse 
bestående av både et fond knyttet til driftsdelen, og et fond knyttet til kapitaldelen.  
 
I regnskapsforskriftens vedlegg er likviditetsreserven angitt som én egenkapitalpost i 
balansen. På samme måte fremkommer det i rapporteringsforskriften at likviditetsreserven 
skal rapporteres samlet på én konto under egenkapitalen. Av de økonomiske oversiktene i 
regnskapsforskriften fremkommer det at det kan avsettes til og brukes av likviditetsreserven i 
både drifts- og investeringsregnskapet.  
 
Vanlig praksis i kommunene er at likviditetsreserven brukes som et fond, med spesiell vekt 
på hurtig mellomfinansiering av investeringsprosjekter. Dette forholdet synes å være vanlig i 
de tilfellene der kommunen har ubundet kapitalfond med klare føringer for fremtidig bruk for 
hver avsetning fondet består av. I disse tilfellene kan ikke økonomisjefen bruke av fondet 
fordi det allerede er disponert politisk. Likviditetsreserven fremstår som eneste alternativ.  
Denne bruken av likviditetsreserven fører til at bruk og senere avsetning til likviditetsreserven 



FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK 
Postboks 135 
4662 Kristiansand 

Foreningen for GKRS – artikkel om likviditetsreserven 17 

ikke alltid kommer i samme regnskapsår. En konsekvens da er at flere kommuner vil kunne 
rapportere negativ likviditetsreserve i bruksåret. 
 
Da KRD i 1999 foreslo å innlemme likviditetsreserven i disposisjonsfondet og ubundet 
kapitalfond forelå ikke KRS (F) nr 5 fra foreningen. Spørsmålet om hvordan man skulle 
håndtere den negative saldovirkningen av prinsippendringene tidlig på 90-tallet var derfor 
uavklart. Foreningen foreslår som nevnt at prinsippendringene skilles ut på egne konti 
eventuelt med egne underkonter for hver prinsippendring som er registrert. Når dette er gjort 
vil likviditetsreserven kunne innlemmes i henholdsvis disposisjonsfondet og ubundet 
investeringsfond uten at virkningen av prinsippendringene påvirker kommunens 
fondsbeholdninger.  
 
De kommunene som har negativ likviditetsreserve etter korrigering for prinsippendringer har i 
realiteten allerede brukt av fondene sine. En innlemming av likviditetsreserven i fondene for 
disse kommunene vil skje gjennom en debetpost på fondskontoen og fondet vil da fremstå 
med riktig saldo. Kommunene blir da nødt til å foreta en gjennomgang av den vedtatte 
fremtidige bruken av fondet og fjerne vedtak og avsetninger til formål som ikke lenger kan 
gjennomføres.  
 
Utviklingen i regleverket de siste årene jf KRS 5 gjør det nå teknisk mulig å avvikle 
likviditetsreserven på en smidigere måte enn det som var tilfelle tidligere.  

10. Oppsummering 
 

Likviditetsreserven avvikles ved at ; 
1. Prinsippendringer skilles ut fra likviditetsreserven på egen konto for 

”prinsippendringer” eventuelt også med underkonti 
2. Resterende del av nåværende likviditetsreserve drift og likviditetetsreserve 

investering slås sammen med hhv driftsfond eller investeringsfond eller overføres til 
udekket. Dersom det etter opprydding i likviditetsreserven framkommer underskudd i 
driftsregnskapet, må dette dekkes inn på vanlig måte.  

3. Etter opprydding skal likviditetsreserve ikke forekomme 
4. Nødvendige forskriftsendringer som følge av utskilling av prinsippendringer og 

endringer i sammensetning av egenkapitalen avventes fra KRD. 
5. Dette befester at praksis med mellomfinansiering i investeringsregnskapet ikke er i 

tråd med regelverket. 
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