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Foreningens virksomhet
GKRS 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 distriktsdepartementet, Barne- og
familiedepartementet, KS Kommunesektorens organisasjon, Norges Kemner- og
kommuneøkonomers forbund (NKK) og NKRF – Kontroll og revisjon i kommunene.
GKRS 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 distriktsdepartementet. 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. 19 235, mot et budsjettert underskudd
på 121 060. Foreningens virksomhet og økonomien i 2021 er på samme måte sterkt påvirket
av korona-pandemien. Utover utgifter til kjøp av utredningstjenester og møtehonorar, har
foreningen i praksis ikke hatt kostnader til møteavvikling i 2021, med unntak av to
fagkomitemøtene i oktober og desember, som ble avholdt fysisk. Budsjettet la til grunn at
omtrent halvparten av møtene skulle avvikles fysisk. Dette er hovedforklaringen på avviket
mellom revidert budsjett og faktisk resultat. Årsoverskuddet foreslås avsatt til annen
egenkapital.
Foreningens totale eiendeler per 31.12.2021, på kr. 1 231 807, består utelukkende av
bankinnskudd. Foreningens kortsiktige gjeld utgjør kr. 153 824. Egenkapitalen utgjør
kr. 1 077 983, tilsvarende 88 prosent av sum eiendeler.
Styret vurderer foreningens økonomiske stilling som meget god. I budsjettet for 2022 er det
lagt til grunn at om lag halvparten av møtene avholdes digitalt. Nivået på medlemskontingent
er økt noe fra 2021, mens driftsstøtten er holdt uendret. Dette gir et budsjettert underskudd i
2022, som finansieres av egenkapitalen.

Likestilling
Det er ønskelig å ha en bredest mulig representasjon i foreningens organer, både faglig,
geografisk og når det gjelder kjønn. Fagkomiteen består av åtte menn og en 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
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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 i 2021 bestått av:
Styreleder:
Svein Henry Berdal, NKK
Nestleder:
Thor Bernstrøm, KMD
Styremedlem: Sigmund Engdal, KS
Styremedlem: Reidar Enger, NKRF
Styremedlem: Martin Hill Oppegaard, BFD
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Asbjørn O. Pedersen, NKK
Bent Devik, KMD
Rune Bye, KS
Rune Tokle, NKRF
Trygve Nedland, BFD

Det ble avholdt 5 styremøter i 2021. Samtlige styremøter ble avholdt digitalt. Styret behandlet
til sammen 34 saker. Blant de viktigste sakene som er behandlet nevnes:
•
•
•
•

Fastsettelse av rammeverk for kommuneregnskapet
Oppdatering av notater og tilhørende endringer i standardene
Oppfølging av foreningens økonomi
Budsjett og faglige prioriteringer for 2022

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 2021:
NKK:
KS:

NKRF:

KMD:
BFD:

Økonomisjef Rune Stifjell, Karlsøy kommune
Generalsekretær Asbjørn O. Pedersen, NKK
Regnskapssjef Mette R. Hegdal, Stavanger kommuner (til august)
Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune (fra september)
Konsernregnskapssjef Jens Hertzberg, Oslo kommune
Regnskapsrevisor Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (til
september)
Regnskapsrevisor Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA (fra desember)
Director Øyvind Sunde, BDO
Seniorrådgiver Charlotte Herje, KMD
Utredningsleder Bent Devik, KMD
Spesialrådgiver Trygve Nedland, KA
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Observatører i fagkomiteen har vært:
Unni-Renate Moe, Deloitte (Den norske Revisorforening)
Fanny Voldnes, Fagforbundet
Leder av fagkomiteen er Charlotte Herje.
Hver av medlemsorganisasjonene har ett varamedlem i fagkomiteen. Følgende har vært
varamedlemmer i 2021:
NKK:

Økonomisjef Ingvar Linde, Høyanger kommune (til juni)
Kommunalsjef Åge Sandsengen, Nord-Aurdal kommune (fra september)
Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune (til september)
Fagansvarlig Linda Undrum, Viken fylkesrevisjon (til desember)
Oppdragsansvarlig revisor Anne Oterhals, Møre og Romsdal Revisjon SA (fra
desember)
Seniorrådgiver Even Vaboen, KMD

KS:
NKRF:

KMD:

Fagkomiteen hadde 9 møter i 2021. Med unntak av møtene i oktober og desember, ble alle
møtene avholdt digital. Fire av møtene har vært avholdt over to dager. Fagkomiteen
behandlet 42 saker. Utredningsleder deltar i møtene og ivaretar sekretæroppgavene. Av
sentrale saker som ble behandlet i fagkomiteen nevnes:
•
•
•
•
•

Fastsettelse av rammeverk for kommuneregnskapet
Oppdatering av veileder til KRS nr. 4
Oppdatering av notater og tilhørende oppdateringer i standarder
Arbeid med notat om investeringer i digitale løsninger
Diverse faglige henvendelser

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 ulike kurs og faglige samlinger der kommuneregnskap
har vært tema.

Videre arbeid og prioriteringer for 2022
Styret i GKRS fastsetter årlig de faglige prioriteringene foreningen skal arbeide etter.
Følgende faglige problemstillinger er prioritert av GKRS i 2022:
•
•
•
•
•

Investeringer i digitale løsninger
Dekomponering av anleggsmidler
Oppdatering av notater
Revisjon av KRS nr. 7 Usikre forpliktelser
Revisjon av KRS nr. 3 Lån og avdrag
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FAGLIG VIRKSOMHET I 2021
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 2021 har vært preget av arbeidet med rammeverk for
kommuneregnskapet som ble fastsatt i september 2021.
Nedenfor omtales status for de kommunale regnskapsstandardene standardene og
notatene.

Kommunale regnskapsstandarder
KRS nr. 1 – Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig
gjeld
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 2 – Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 3 – Lån – Opptak, avdrag og refinansiering
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 4 – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Vedlegg til standarden med veiledning til anvendelse av standarden ble oppdatert i april
2021.
KRS nr. 5 – Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års
feil
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Det tidligere notatet om forståelse av KRS nr. 5 ved endring av amortiseringsperiode for
premieavvik ble innarbeidet som vedlegg til standarden i april 2021.
KRS nr. 6 – Noter og årsberetning (opphevet)
KRS nr. 7 (F) – Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter
balansedagen
Standarden ble oppdatert til ny kommunelov i 2020, med virkning fra og med regnskapsåret
2020. Standarden skal etter planen revideres i 2022 som følge av rammeverket for
kommuneregnskapet.
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KRS nr. 8 – Leieavtaler
Endelig standard med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 9 – Nedskrivning av anleggsmidler
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 10 (F) – Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser
Endelig kommunal regnskapsstandard med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 12 (F) – Interkommunale foretak etter kommuneloven – regnskapsmessige
problemstillinger
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 13 (F) – Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
KRS nr. 14 (F) – Konsolidert årsregnskap
Foreløpig standard med virkning fra og med regnskapsåret 2020.

Notater
Følgende notater ble opphevet i 2021, da de ikke lenger var aktuelle eller var innarbeidet i
standarder:
•
•
•

Utdeling fra aksjeselskaper (innarbeidet i veiledningen til KRS nr. 4)
Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon (innarbeidet som vedlegg i
KRS nr. 5)
Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning
av egne leieavtaler m.v til KRS 8 Leieavtaler

Følgende standarder ble oppdatert som følge ny kommunelov mv. i 2021:
•
•
•
•

Regnskapsføring av videreutlån (september 2021)
Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke
(desember 2021)
Skatteutgifter i kommuneregnskapet (desember 2021)
Selvkost i kommuneregnskapet (desember 2021)

Øvrige notater vil bli gjennomgått og eventuelt oppdatert i 2022, hovedsakelig som følge av
ny kommunelov. Dette gjelder notatene:
•
•
•
•
•

Regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta (september 2006, endret juni
2012)
Regnskapsskjemaene – formål og innhold
Offentlig-privat samarbeid (OPS) (juni 2016)
Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon –
regnskapsmessig behandling (september 2012, sist endret juni 2018)
Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer (september 2017, med
endringer juni 2018)
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Enkelte av notatene kan bli innarbeidet i standarder mv.

Rammeverksnotatene
Revidert rammeverk for kommuneregnskapet ble fastsatt i september 2021, etter at det var
på høring våren 2021.
Rammeverket skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige
fundamentet for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål. Rammeverket er
grunnlaget for utvikling av god kommunal regnskapsskikk gjennom standardsetting og er
retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes. På den måten
skal rammeverket bidra til å øke kvaliteten på regnskapene i kommunal sektor.
Rammeverket for kommuneregnskapet består av tre deler:
•
•
•

Del A – Formål og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
Del B – Den kommunale regnskapsmodellen
Del C – Transaksjonstidspunkt

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 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.
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