
FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK (GKRS) -        
STYRETS ÅRSBERETNING 2003 
 
Styret i perioden 2003 har bestått av: 
Leder:  Bente Fylken   (Egil Bjørgum til årsmøte 2003)   (NKK) 
Nestleder: Trond Ø.Christensen,                                                        (KRD) 
Styremedlem: Paul Aavik              (Anna Kalvenes til årsmøte 2003)    (KS) 
Styremedlem: Aage Sandsengen, (Willy Johansen til årsmøte 2003)(NKRF) 
Styremedlem: Ole Bernt Langset       (f.o.m årsmøte 2003)          (KKD) 
 
Generelt 
Foreningen ble stiftet den 1.november 2000. Medlemmer av foreningen fra oppstart har vært  
NKK, KRD, KS og NKRF. Kultur-og kirkedepartementet (KKD) ble valgt inn som ordinær 
medlem på foreningens årsmøte 2003. Det sittende styret ble valgt på foreningens årsmøte 
2003. Foreningen har tre organer styre, fagkomiteen og årsmøte. Foreningen har ansatt egen 
utredningsleder i 50 prosent stilling.   
 
Formål og hovedoppgave 
Foreningens formål er å fremme og utvikle god kommunal regnskapsskikk. Hovedoppgaven 
for foreningen er å utarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold 
til § 48 nr 2 i kommuneloven, samt å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte 
standarder. 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 5 styremøter i 2003, den 23. januar, den 25. april, den 20. juni, den  
23. september og 8. desember. Styret har behandlet 59 saker. Blant flere viktige saker som er 
behandlet nevnes: 
 

• Vedtatt og sendt ut 1 høringsutkast (HU) til kommunale regnskapsstandard  - KRS 5 – 
Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.  

• Vedtatt og sendt ut 2 foreløpige regnskapsstandarder (F) – KRS 3 Avdrag på lån – når 
skal avdrag føres i investeringsregnskapet og KRS 4 Avgrensning mellom 
driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standardene ble vedtatt omgjort fra 
høringsutkast (HU). 

• Vedtatt og sendt ut notat knyttet til ”Regnskapsføring av formidlingslån” 
• Utarbeidet og drøftet notat knyttet til ”rollefordeling mellom styret, fagkomiteen og 

utredningsleder” 
• Drøftet og avklart framtidig finansiering av GKRS i 2004 og 2005 
• Drøftet utkast til notat knyttet til grunnleggende prinsipper – notat om inntekter og 

innbetalinger 
• Besluttet prioriteringer av områder og arbeidsoppgaver foreningen skal arbeides med  
• Behandlet regnskap 2002 og budsjett 2004 for foreningen 

 
Fagkomiteen 
Styret opprettet i 2000 fagkomite jf vedtektenes § 16. Ved valg av medlemmer til fagkomiteen 
ble det lagt vekt på erfaring, bakgrunn og tilhørighet til foreningens medlemmer. På denne 
måten har styret satt sammen en fagkomite med nødvendig kunnskap og erfaring fra 
forskjellige fagområder og fagmiljøer. Erfaringene fra 2001 -  2003 har vist at medlemmene i 



komiteen viser stor innsats og engasjement. Arbeidet i fagkomiteen har i stor grad gått med til 
å drøfte og bearbeide forslag til høringsutkast og foreløpige standarder, drøfte notater samt 
andre faglige spørsmål.  
 
I 2003 har fagkomiteen hatt 8 dagsmøter i Oslo. Det har i tillegg vært avholdt en felles sosial 
samling der både fagkomiteen og styret har vært samlet.  
 
Fagkomiteen har i 2003 behandlet 61 saker.  
  
Av sentrale saker som er drøftet og behandlet nevnes: 
 

• KRS 3 – Foreløpig standard om Avdrag på lån – når skal avdrag føres i 
investeringsregnskapet – omgjøring fra høringsutkast 

• KRS 4 – Foreløpig standard om Avgrensning mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet – omgjøring fra høringsutkast 

• KRS 5 – Høringsutkast (HU) om Endring av regnskapsprinsipper, estimater og 
korrigering av tidligere års feil 

• Grunnleggende regnskapsprinsipper – flere møter er benyttet til å drøfte 
grunnleggende prinsipper herunder den kommunale regnskapsmodellen, 
regnskapsføring av inntekter og innbetalinger. Grunnleggende prinsipper er styrets 
prioritering nummer 1. 

• Notat knyttet til ”Regnskapsføring av formidlingslån” 
• Drøftinger av faglige problemstillinger knyttet til foreningens øvrige prioriterte 

områder blant annet knyttet til ”avslutning av investeringsregnskapet” og 
”regnskapsmessig behandling av terminkontrakter, sikringsforretninger m.v. knyttet til 
finansforvaltningen 

• Notater knyttet til regnskapsmessig behandling av avdragsfond etter tidligere regler og 
forståelse av forskriftens begrep ”tiltak av investeringsmessig karakter”. 

• Drøftinger knyttet til kommunenes salg av anleggsmidler herunder aksjer i 
kraftselskaper – regnskapsmessig behandling – drift eller investeringsregnskapet 

 
For øvrig er arbeidet også med styrets øvrige prioriterte områder kommet godt i gang. 
 
Følgende personer har sittet i fagkomiteen i 2003 
NKK:   Økonomirådgiver Turid Ramdahl, NKK  
  Regnskapssjef Raymond Solaas, Kristiansand kommune 
KS:  Rådmann Per Hovden, Ørsta kommune (t.o.m mai – 03) 
  Rådgiver Paul Aavik, Oslo kommune    (t.om mai –03) 
  Kst rådmann Steinar Nesse, Fjell kommune (f.o.m juni –03) 
  Økonomikonsulent Ann Jeanette Olsbu (f.o.m juni –03) 
NKRF: Ass.kommunerevisor Reidar Enger, Oslo kommunerevisjon 
  Revisjonssjef Knut-Thore Larsen, Arendal revisjonsdistrikt 
KRD:  Førstelektor Andre Tofteland, Høgskolen i Agder, Kristiansand 
  Rådgiver Birgit Uhlen, kommunalavdelingen KRD 
KKD:  Revisjonssjef Trygve Nedland, Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder 
 
 
Informasjon 



Foreningen legger stor vekt på å informere medlemmene om foreningens arbeid. Det er  
utarbeidet artikler om ulike emner som er tatt inn i ”Kommunerevisoren” og ”Kommunal 
økonomi”. Det er utgitt egen informasjonsbrosjyre om foreningen og informasjon om 
foreningen og artikler er lagt ut på GKRS egen hjemmeside www.gkrs.no som ble satt i drift 
01.09.02.  Representanter for foreningen har hatt innlegg på ulike arrangementer. Det nevnes 
blant annet regnskapskonferansen ”Kommuneregnskap” i Trondheim samt enkelte andre 
faglige arrangementer.   
 
Økonomi 
Foreningens inntekter består i medlemskontingent og øvrige bidrag fra foreningens 
medlemmer. Foreningens regnskap er gjort opp med et overskudd på kr xxxx som i sin helhet 
avsettes til egenkapital. 
 
Foreningens eiendeler utgjøres i sin helhet av bankinnskudd som pr 31.12.03 utgjorde  
kr xxxx,-. Foreningens kortsiktige gjeld utgjør kr 369 673,- og egenkapitalen utgjør  
kr xxx tilsvarende x prosent. 
 
Administrasjon 
Foreningen har inngått en avtale med NKK om sekretariatsoppgaver. NKK bistår foreningen 
med merkantile funksjoner og sekretariatsoppgaver. NKK s generalsekretær er til stede på 
styremøtene. Utredningsleder har ansvar for oppgavene knyttet til innkalling og referater fra 
styre-og fagkomitemøter. 
 
Revisjon 
Foreningens revisor er statsautorisert revisor Rolleiv Lilleheie, Buskerud  kommunerevisjon 
IKS. 
 
Likestilling 
Foreningen ønsker å ha mest mulig lik representasjon mellom kjønnene i styret og 
fagkomiteen.   
 
Arbeidet videre framover 
Arbeidet med å utarbeide kommunale regnskapsstandarder er omfattende og mye av arbeidet i 
2004 vil trolig gå med til å ferdigstille påbegynte prosjekter i 2002 og 2003 og besvare 
henvendelser knyttet til avgitte standarder. Foreningen vil benytte både representanter fra 
medlemmene og eksterne bidragsytere i arbeidet med å utvikle og utarbeide kommunale 
regnskapsstandarder.  
 
Etter styrets vurdering, er arbeidet med å utarbeide kommunale regnskapsstandarder kommet 
godt i gang og styret vurderer det som nødvendig med fortsatt høy fokus på arbeidet. 
 
 
 
Oslo 16.april 2004 
 
 
Bente Fylken  Trond Christensen Aage Sandsengen Paul Aavik Ole Bernt Langset 
Styreleder Nestleder  Styremedlem  Styremedlem Styremedlem    
 



 
 
Jon Ivar Stakkeland 
Utredningsleder 


