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Foreningens virksomhet
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk er en uavhengig, ideell forening som skal
fremme og utvikle god kommunal regnskapsskikk. Hovedoppgaven for foreningen er å
utarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i
kommuneloven, samt fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder.
Medlemmer i foreningen er Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Kulturdepartementet, KS Kommunesektorens organisasjon, Norges Kemner- og
kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).
Foreningen har tre organer; årsmøte, styre og fagkomité.

Resultat og stilling
Foreningens inntekter består av medlemskontingent som er lik for alle medlemmer, og
driftsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statens andel av finansieringen
utgjør ca. 60 % av samlede inntekter. Kostnadene knytter seg i hovedsak til
utredningslederstillingen, kjøp av andre utredningstjenester og møteavvikling i fagkomiteen
og styret.
Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 76 439, noe som er ca. 62 000 større
enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak mindre kjøp av utredningstjenester enn budsjettert.
Årsoverskuddet foreslås i sin helhet avsatt til annen egenkapital.
Foreningens totale eiendeler per 31.12.2017, på kr. 1 425 787, består utelukkende av
bankinnskudd. Foreningens kortsiktige gjeld utgjør kr. 108 880. Egenkapitalen utgjør kr. 1
316 907, tilsvarende 92 prosent av sum eiendeler.
Styret vurderer foreningens økonomiske stilling som meget god.

Likestilling
Det er ønskelig å ha mest mulig lik representasjon mellom kjønnene i foreningens organer.
Fagkomiteen består av seks menn og tre kvinner, mens styret utelukkende består av menn.
Representantene til styret og fagkomiteen nomineres av foreningens medlemmer, og styret
oppfordrer til at medlemmene, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, også vektlegger hensynet til
lik representasjon mellom kjønnene ved nominasjon til foreningens organer.

Styret
Styret velges av årsmøtet og består av en representant for hvert av medlemmene.
Utredningsleder deltar i styremøtene og ivaretar sekretærfunksjonen.
Foreningens styre har siden årsmøtet 2. mai 2017 bestått av:
Styreleder:
Svein Henry Berdal, NKK
Nestleder:
Thor Bernstrøm, KMD
Styremedlem:
Sigmund Engdal, KS
Styremedlem:
Reidar Enger, NKRF
Styremedlem:
Ole Bernt Langset, KUD
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Det ble avholdt 4 styremøter i 2017. Styret behandlet til sammen 28 saker. Blant de viktigste
sakene som er behandlet nevnes:





Fastsettelse av KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet» som endelig standard
Fastsettelse av notat om skatteutgifter i kommuneregnskapet
Fastsettelse av notat om kommunesammenslåinger og andre grenseendringer
Faglige prioriteringer for 2018

Fagkomiteen
Fagkomiteens medlemmer velges årlig av styret, etter nominasjon av foreningens
medlemmer, jf. vedtektenes § 16. Ved valg av medlemmer til fagkomiteen legges det vekt på
erfaring, bakgrunn og tilhørighet til foreningens medlemmer. Styret oppfordrer til at
medlemmene, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, også vektlegger hensynet til lik
representasjon mellom kjønnene ved nominasjon til fagkomiteen.
Fagkomiteen drøfter og bearbeider forslag til regnskapsstandarder og notater og fremmer
disse for styret. Videre drøfter komiteen andre regnskapsfaglige spørsmål.
Følgende personer har vært medlemmer i fagkomiteen i 2017:
NKK:
KS:
NKRF:
KMD:
KUD:

Økonomisjef Rune Stifjell, Karlsøy kommune
Generalsekretær Asbjørn O. Pedersen, NKK
Regnskapssjef Mette R. Hegdal, Stavanger kommuner
Konsernregnskapssjef Jens Hertzberg, Oslo kommune
Regnskapsrevisor Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS
Revisjonssjef Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS
Seniorrådgiver Charlotte Herje, KMD
Seniorrådgiver Even Vaboen, KMD
Spesialrådgiver Trygve Nedland, KA

Observatører i fagkomiteen har vært:
Unni-Renate Moe, Deloitte (Den norske Revisorforening)
Helge Holthe, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fanny Voldnes, Fagforbundet
Leder av fagkomiteen er Charlotte Herje.
I 2017 ble det innført en ordning med varamedlemmer i fagkomiteen, hvor hver av
medlemsorganisasjonene fikk ett varamedlem hver. Følgende ble valgt som varamedlemmer
våren 2017:
NKK:
KS:
NKRF:
KMD:

Økonomisjef Ingvar Linde, Høyanger kommuner
Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune
Fagansvarlig Linda Undrum, Akershus og Østfold fylkesrevisjon
Seniorrådgiver Bent Devik, KMD

Fagkomiteen har hatt 6 møter i 2017, hvorav fire av møtene har vært avholdt over to dager.
Fagkomiteen behandlet 35 saker. Utredningsleder deltar i møtene og ivaretar
sekretæroppgavene. Av sentrale saker som ble behandlet i fagkomiteen nevnes:
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Omgjøring av KRS nr. 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet» til endelig standard
Avtaler om justering av merverdiavgift
Regnskapsmessige konsekvenser av kommunesammenslåinger
Skatteutgifter i kommuneregnskapet
Selvkost i kommuneregnskapet
Omgjøring av KRS nr. 6 «Noter og årsberetning» til endelig standard

Det vises til nærmere omtale av den faglige virksomheten for mer informasjon om disse
sakene.

Informasjon
Foreningen legger stor vekt på å informere om foreningens arbeid. Standarder og notater gitt
ut av foreningen, informasjon om foreningen og artikler og nyheter legges ut på GKRS’ egen
hjemmeside www.gkrs.no. Standarder og notater sendes alle kommuner og
fylkeskommuner, revisorer og andre interessenter per e-post.
Representanter for foreningen har hatt innlegg på ulike arrangementer. Herunder NKKs
konferanse «Kommuneregnskap» og NKRFs «Fagtreff for regnskapsrevisorer», samt ulike
kurs og faglige samlinger der kommuneregnskap har vært tema.

Videre arbeid og prioriteringer for 2018
Styret har drøftet foreningens videre arbeid og satsing og har signalisert at det ønsker å
videreføre arbeidet omtrent på dagens nivå. I 2018 er det lagt opp til tilsvarende møteaktivitet
i fagkomiteen som i 2017.
Styret i GKRS fastsetter årlig de faglige prioriteringene foreningen skal arbeide etter.
Følgende faglige problemstillinger er prioritert av GKRS i 2018:






Selvkost
Gjennomgang av rammeverksnotatene med tanke på nødvendige endringer som
følge av ny kommunelov.
Gjennomgang av KRS nr. 8 Leieavtaler
Gjennomgang av KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser
Gjennomgang av standarder og notater som følge av ny kommunelov

Arbeidet i 2018 vil bli påvirket av fremdriften i arbeidet med ny kommunelov. Ny kommunelov
vil også legge føringer for arbeidet de kommende årene, da det bl.a. innebærer at samtlige
standarder og notater må gjennomgås og tilpasses til ny lov.
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FAGLIG VIRKSOMHET I 2017
1. Generelt
Hovedoppgaven for foreningen er å utarbeide og utgi standarder for god kommunal
regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i kommuneloven, samt å fortolke prinsipielle
spørsmål i tilknytning til avgitte standarder. Den faglige virksomheten i GKRS utføres i
hovedsak av fagkomiteen, med støtte av utredningsleder og eventuelt andre
utredningsressurser. Styret er det standardsettende organet, og fastsetter kommunale
regnskapsstandarder og notater etter anbefaling fra fagkomiteen.
Den faglige aktiviteten i 2017 har vært preget av arbeid med omgjøring av KRS nr. 4
«Avgrensingen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet» og KRS nr. 6 «Noter og
årsberetning» til endelige standarder.
Nedenfor omtales de standarder og notater som er fastsatt eller endret i 2017.

2. Kommunale regnskapsstandarder
KRS nr. 2 – Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
KRS nr. 2 ble endret som følge av fastsettelsen av KRS nr. 4 som endelig standard. Omtalen
av utgifter til prosjektering og planlegging av investeringer, ble flyttet fra KRS nr. 4 til KRS nr.
2.
KRS nr. 4 – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet
KRS nr. 4 ble fastsatt som endelig standard i mai 2017, med virkning for regnskapsåret
2018. Som følge av KRS nr. 4, ble det også gjort endringer i KRS nr. 2.
Standarden er delvis omstrukturert og omskrevet i forhold til den foreløpige standarden,
mens det i liten grad er gjort realitetsendringer. I vedlegg til standarden er det tatt inn en
veiledning til hvordan standarden skal forstås og anvendes.
KRS nr. 6 – Noter og årsberetning
KRS nr. 6 ble fastsatt som endelig standard i januar 2018, med virkning for regnskapsåret
2018. Det er mulig å legge den endelige standarden til grunn også for årsregnskapet for
2017.
Standarden er delvis omstrukturert og omskrevet i forhold til den foreløpige standarden,
mens det i liten grad er gjort realitetsendringer. Sammenlignet med den foreløpige
standarden er det tatt inn noter omtalt i notater fra GKRS. Videre er det foretatt forenklinger i
kravene til innhold i noter på enkelte områder. Dette gjelder spesielt note om bruk av og
avsetning til fond og note om langsiktig gjeld.
KRS nr. 13 (F) – Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger
Det ble foretatt en mindre klargjøring av teksten i forbindelse med årlig ajourhold av
standarder og notater.

3. Notater
Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer
Notat om kommunesammenslåinger og andre grenseendringer ble fastsatt i september
2017. Notatet drøfter regnskapsmessige problemstillinger knyttet til sammenslåing av
kommuner og fylkeskommuner samt grensejusteringer og deling av kommuner. Notatet er
skrevet med bakgrunn i pågående kommunereform, men er anvendelig også ved
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grenseendringer på andre tidspunkter. Det vil være aktuelt å utvide og justere notatet etter
hvert som en får mer erfaring. Det oppfordres til å melde inn aktuelle problemstillinger til
GKRS.
Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon –
regnskapsmessig behandling
Den regnskapsmessige løsningen for avtaler om tilbakeføring av justeringsinntekt til
overdrager, dvs. utbygger, i forbindelse med utbyggingssaker er endret. Bakgrunnen var en
uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjorde det nødvendig å
vurdere den regnskapsmessige løsningen på nytt. Notatet legger til grunn at overføringen til
utbygger kan utgiftsføres i investeringsregnskapet.
Skatteutgifter i kommuneregnskapet
Notat om regnskapsmessig behandling av kommunens skatteutgifter ble fastsatt i mai 2017.
Kommuner og fylkeskommuner er bare skattepliktige på et fåtall områder, men etter innføring
av skatteplikt for kommuner på håndtering av næringsavfall, har skatteplikt blitt aktuelt for
flere kommuner. Notatet drøfter den regnskapsmessige behandlingen av skatteutgifter i
kommuneregnskapet. Det legges til grunn at kommunenes kjente skatteutgift i henhold til
anordningsprinsippet tilsvarer betalbar skatt. Utgiften anses kjent i inntektsåret.

4. Rammeverksnotatene
Det er ikke gjort endringer i rammeverksnotatene i 2017. Rammeverksnotatene vil imidlertid
bli gjennomgått som følge av ny kommunelov.

5. Uttalelser om regnskapsfaglige spørsmål
En av foreningens oppgaver er å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte
standarder og publisere disse. For å ha en proaktiv rolle i utviklingen av kommunalt
regnskap, kan foreningen også avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål på områder hvor det
ikke er utgitt standarder eller notater. Uttalelser som gjelder spørsmål som ikke er omhandlet
i en standard eller notat, bør følge samme prosedyre som ved utarbeidelse av notater.
Foreningen tar gjerne i mot problemstillinger det ønskes en uttalelse om. GKRS vil ikke gå
inn i konkrete saker, men henvendelser om regnskapsmessige problemstillinger kan munne
ut i en uttalelse om god kommunal regnskapsskikk dersom problemstillingen er av prinsipiell
karakter og har allmenn interesse.
Uttalelser som dreier seg om fortolkning av en standard eller notat, behandles av
fagkomiteen og avgis av denne. Ved uenighet i fagkomiteen, eller hvis saken gjelder
spørsmål som ikke er omhandlet i standarder eller notater, avgis uttalelsen av styret. Mindre
ikke-prinsipielle spørsmål kan besvares av utredningsleder.

Oslo 3. mai 2018

Svein Henry Berdal
Styreleder

Thor Bernstrøm
Nestleder

Reidar Enger
Styremedlem

Sigmund Engdal
Styremedlem

Ole Bernt Langset
Styremedlem

Knut Erik Lie
Utredningsleder
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