
 
 

 
 
 
 
 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i de nye regnskapsforskriftene gitt nye 
bestemmelser om avslutningen av investeringsregnskapet. Fagkomiteen i Foreningen for god 
kommunal regnskapsskikk drøftet 22.11.2001 hvordan kommunene og fylkeskommunene 
regnskapsmessig bør håndtere de nye bestemmelsene. Fagkomiteens konklusjoner er oppsummert 
nedenfor. 
 
 
 
NY METODE FOR AVSLUTNING AV INVESTERINGSREGNSKAPET 
 

 
Generelt 
 
Investeringsregnskapet skal fra og med 2001 salderes mot en ny post ”Udekket / udisponert” i 
investeringsregnskapet.  
 
Regnskapsforskriften angir ikke hvilken egenkapitalkonto disse nye over- eller 
underskuddspostene fra investeringsregnskapet skal registreres under. KOSTRA-forskriften sier 
heller ikke noe om hvilke arter som skal benyttes. 
 
Ifølge regnskapsforskriften skal det utarbeides en ”Økonomisk oversikt investering”.  Denne 
inneholder egne opplysninger om størrelsen på ”Udekket / udisponert” i investeringsregnskapet.  
Dersom denne oversikten skal kunne produseres automatisk, må kommunen derfor fastsette 
spesifikke arter som kan holdes adskilt fra de øvrige interne finansieringstransaksjonene ved 
programmeringen. 
 

 
”Udekket / udisponert” i investeringsregnskapet 
 
Fra regnskapsforskriftens § 9:  

”Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan 
finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger i investeringsregnskapet, 
skal det udekkede beløpet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det år 
regnskapet legges fram. 
 (.………)  
Eventuelle udisponerte beløp i investeringsregnskapet føres opp til inntekt i 
investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges fram.” 

 
Denne posten (udekket / udisponert) er ikke spesifisert under vedlegg 3 til regnskapsforskriften 
(balansen). Den er heller ikke spesifisert under vedlegg 6 til KOSTRA-forskriften (balansen), og 
de har ikke fått egne arter under de interne finansieringstransaksjonene i KOSTRA. Disse debet- 
og kredit-transaksjonene er for øvrig heller ikke spesifisert i KOSTRA-forskriftens vedlegg 4 B, 
økonomisk oversikt – investering.  
 
 
”Udekkede beløp”: 
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Den første delen av forskriftsbestemmelsen i § 9 er lik formuleringen i tidligere forskrift om 
saldering mot likviditetsreserven, men med ”udekket beløp” istedet for bruk av likviditetsreserven.  
 
 
”Udisponerte beløp”: 
Bestemmelsen er ny. Hittil har mange kommuner avsatt udisponerte inntekter (som ikke medgår 
på grunn av strykningsbestemmelsene) til kapitalfond. Dermed har alle ”kreditposter” vært 
disponert når regnskapet legges fram. 

 
Heretter skal udisponerte beløp i investeringsregnskapet føres opp til inntekt i 
investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges fram.  
 
Fagkomiteen antar det kan oppstå tvilstilfeller om hva som menes med at en inntekt er 
”udisponert”. Fagkomiteen har ikke hatt tid til å gå nærmere inn i dette og har derfor valgt å 
begrense vurderingen til det som gjelder egenkapitalkonto og arter. 
 
Det antas imidlertid at øremerkede midler / gaver (også de som ikke var budsjettert) fortsatt skal 
avsettes til bundne fond ved regnskapsavslutningen dersom utgiftene foreløpig ikke er registrert i 
investeringsregnskapet, og at slike midler derfor ikke omfattes av den nye bestemmelsen om 
”Udisponert”.  
 

 
Tidligere bestemmelse  

 
Tidligere regnskapsforskrift (del 2.0 side 35) hadde denne bestemmelsen: 

”Dersom kapitalregnskapet etter de pliktige justeringer viser at det er brukt av 
likviditetsreserven, skal det i eget saksframlegg til kommunestyret / fylkestinget foretas en 
vurdering av behovet for å styrke likviditeten. Dersom behovet for styrking er til stede, 
skal saksframlegget inneholde konkret forslag til dekningsmåte, eventuelt med vedtak om 
opptak av lån. 
Styrking av likviditeten bør vedtas, med mindre kommunestyret / fylkestinget finner det 
åpenbart at denne fremdeles er tilstrekkelig.” 

 
Den nye bestemmelsen tolker fagkomiteen som betydelig strengere. Udekkede beløp skal føres 
opp til dekning  i investeringsbudsjettet samme år som regnskapet legges fram. Dog kan 
kommunestyret ved budsjettendringen fortsatt vedta at det udekkete beløpet skal finansieres ved 
bruk av likviditetreserven dersom likviditeten deretter fremdeles må anses som tilstrekkelig. 
 
 
Valg av nye arter og egenkapitalkonto 
 
I høringsutkastet til nye forskrifter anså KRD at kommuneregnskapet opererer med flere typer av 
egenkapitalkonti enn det som hadde vært strengt nødvendig. Visse fond og likviditetsreserven kan 
for eksempel i praksis benyttes til å finansiere de samme typer utgifter. Det er på denne bakgrunn 
man må forstå hvorfor forskriftene ikke har fastsatt nye, obligatoriske arter eller egenkapitalkonto 
for de nye begrepene ”Udekket” og ”Udisponert”. Kommunene kan håndtere de nye begrepene 
innenfor de artene og egenkapitalkontiene som allerede eksisterer. 
 
Fagkomiteen har kommet til at tre alternativer er mulige. Kommunen kan knytte de nye begrepene 
til følgende artsgrupper (og dermed til tilsvarende egenkapitalkonto i balansen): 
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• Avsetning til eller bruk av likviditetsreserven 
• Avsetning til eller bruk av ubundne kapitalfond 
• Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk 
 
Fagkomiteen anser det siste alternativet som det minst ideelle. Det skyldes at begrepet 
”Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk” er klart definert som et over- eller underskudd i 
driftsregnskapet, og med tilhørende lovbestemmelser for disponering av overskudd og for 
maksimalt antall år som kan benyttes til inndekning. Benyttes de samme artene for ”Udekket” og 
”Udisponert” i investeringsregnskapet, vil en oversikt over drifts- og investeringsregnskapet 
samlet på artsnivå bli misvisende. 
 
I valget mellom likviditetsreserve og ubundne investeringsfond har fagkomiteen kommet til at det 
kan være mest fornuftig å velge arter og egenkapitalkonto under likviditetsreserven. Det skyldes 
dels at det er i samsvar med en kjent løsning (salderingen av investeringsregnskapet i tidligere 
forskrift), dels at ubundne kapitalfond lett kan framstå med debetsaldo under egenkapitalen 
dersom de skal reduseres med ”Udekket” fra investeringsregnskapet.  
 
Konklusjon:  

Fagkomiteen anbefaler at kommunen benytter en spesifikk art under artsgruppen 560-569  
Avsetninger til likviditetsreserven for ”Udisponert” i investeringsregnskapet og tilsvarende 
under artsgruppen 960-969 Bruk av likviditetsreserve for ”Udekket” i 
investeringsregnskapet. Beløpene registreres under ”Likviditetsreserve fra 
investeringsregnskapet” i balanseregnskapet, og på en slik måte at de lett kan identifiseres.   

 
I budsjettet det år regnskapet legges fram må kommunen tilsvarende benytte spesifikke 
arter innenfor de samme artsgruppene for ”Dekning av udekket fra sist avlagte regnskap” 
eller for ”Disponering av udisponert fra sist avlagte regnskap”.  

 


