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Av utredningsleder Jon Ivar Stakkeland 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk 
      Kristiansand november 2006 
 
FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK – MÅ 
STANDARDENE FØLGES OG STATUS I ARBEIDET PR NOVEMBER 2006 
 
1 Kort om foreningen 
 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) ble stiftet november 2000 og 
består av et årsmøte, et styre og en fagkomite. GKRS er en uavhengig, ideell 
forening som har som formål å 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 å fortolke 
prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder. 
 
Foreningens medlemmer er nå Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), 
Kommunenes sentralforbund (KS), Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), 
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring (NKK) og Kultur- og 
kirkedepartementet (KKD). 
 
Bakgrunnen for opprettelsen var at KRD med virkning fra 2001 fastsatte nye 
kommunale regnskapsforskrifter med hjemmel i kommuneloven. De kommunale 
regnskapsforskrifter var tidligere preget av fullstendighet og departementet 
praktiserte en veilederrolle. Ved revideringen av kommuneloven og de kommunale 
budsjett-, regnskaps-, og rapporteringsforskriftene i 2000 ble reglene mer ramme- og 
prinsippreget. Det er nå fastslått i kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap § 
7 at regnskapene skal føres i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapsskikk. God kommunal regnskapsskikk er en rettslig standard og et 
dynamisk begrep som skal utvikle seg innenfor de rammer lovgivningen setter. 
 
Styret har både det administrative og det standardsettende ansvar. Styret, som er 
sammensatt av 1 person fra hver av medlemmene, vedtar standarder etter at 
utredningsleder legger disse fram for styret. Det er styret som foretar endelige 
prioriteringer av de oppgaver som foreningen primært skal arbeide med. 
Utredningsleder og fagkomiteen har ansvar for å bistå styret i saker som er knyttet til 
god kommunal regnskapsskikk. 
 
Fagkomiteen har som oppgave å forberede saker som skal behandles av styret. 
Fagkomiteen er i dag sammensatt av 2 personer (pr i dag 1 fra KKD) fra hver av 
medlemmene samt 2 observatører. Observatører er i dag 1 fra Den norske 
Revisorforening (DnR) og en fra Fylkesmennene. Observatørstatus innebærer at 
representantene har møte- tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
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2 Etablering av standarder – hvor bindende er standardene 
 
Notat 
Foreningen vil kunne utgi notater. Slike notater vil normalt være et ledd i en utvikling 
eller en fortolkning til en kommunal regnskapsstandard. Et notat vil peke på 
problemstillinger, trekke fram argumenter for og mot, angi mulige konklusjoner og 
angi hvilke områder som eventuelt må avklares. Et notat kan også gi en klarere 
angivelse av prinsipper og standpunkter som foreningen har tatt. Foreningen vil også 
kunne avgi uttalelser om fortolkningen av prinsipielle spørsmål om 
regnskapsstandarder. Notater kan (les bør) følges og dersom de ikke følges bør 
dette kunne begrunnes faglig. Notater blir offentliggjort på samme måte som 
høringsutkast og foreløpige standarder og er tilgjengelig på hjemmesiden til GKRS. 
 
Kommunal regnskapsstandard – Høringsutkast (HU) 
Forslag til standarder utarbeides etter initiativ fra styret. Utredningslederen er 
ansvarlig for at forslag fremmes for styret. Utredningslederen, fagkomiteen og 
eventuelt arbeidsgrupper eller andre, står for selve utredningene. Et høringsutkast 
sendes på høring med minst 3 måneders høringsfrist til høringsinstanser i og utenfor 
kommunesektoren. 
Et høringsutkast (HU) er første trinn på veien til en endelig kommunal 
regnskapsstandard. Et HU kan følges, men kan ikke anses bindende. Et brudd på et 
høringsutkast, vil i de fleste tilfeller neppe bli påtalt som ”brudd på god kommunal 
regnskapsskikk”. I mange tilfeller vil likevel et HU være en videreføring av en utbredt 
god praksis, som likevel følges. 
 
Kommunal regnskapsstandard – Foreløpig standard (F) 
Mottatte høringskommentarer vurderes, og det utarbeides en foreløpig standard som 
anbefales fulgt. Denne foreløpige standard sendes alle høringsinstansene og 
medlemmer i NKRF og NKK. Den foreløpige standard tas opp til revurdering etter en 
periode med erfaringer i praksis. Revurderingen vil ikke bli foretatt før etter minimum 
ett årsregnskap. 
En foreløpig standard (F) er andre trinn på veien til en endelig kommunal 
regnskapsstandard. I en F ligger det en sterk anbefaling. Foreningen legger til grunn 
at dette ”bør” må leses som ”skal”. Foreningen mener brukeren faglig må begrunne 
hvorfor den eventuelt avviker fra den foreløpige standarden. Dersom avviket fra 
standarden er vesentlig for regnskapet, vil et brudd med denne kunne anses som at 
god kommunal regnskapsskikk ikke følges fra regnskapsavleggerens side. Et slikt 
forhold vil naturlig kunne bli tatt opp av revisjonen.  
 
Oslo Børs har senest i et brev fra oktober 2002 til børsnoterte selskaper i forbindelse 
med delårsrapportering uttalt at ”Oslo Børs har ved tidligere anledninger uttalt at vi 
forventer at børsnoterte selskaper følger foreløpige standarder, og ønsker å 
presisere at dette fortsatt gjelder.”  
 
Kommunal regnskapsstandard (KRS) 
I henhold til Kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap § 7 skal regnskapet 
føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. En endelig standard (KRS) 
utgis først etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske 
erfaringer med de foreløpige standarder og eventuelt formidle disse erfaringene til 
foreningen. En KRS skal følges. En endelig KRS er like bindende som en lov eller 
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forskrift, og et brudd mot en KRS vil innebære at regnskapet ikke er avlagt i samsvar 
med ”god kommunal regnskapsskikk”. Avhengig av hvor vesentlig bruddet mot en 
kommunal regnskapsstandard er for regnskapet, vil revisor kunne ta forbehold om en 
post, eller anbefale regnskapet ikke godkjent.   
  
3 Status i prosjektene med utarbeidelse av kommunale regnskapsstandarder 
 
3.1 Endelige standarder pr november 2006 
 
Foreningen har hittil utgitt følgende endelige standarder (KRS). 
 
KRS 1 – Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig 
gjeld 
 
Foreningens første endelige standard ble vedtatt av styret i møte juni 2005. I 
forbindelse med behandlingen av denne saken fattet styret følgende enstemmige 
vedtak: 
 
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal 
regnskapsstandard nr 1 –  ”Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig 
og kortsiktig gjeld”. Standarden innføres med virkning fra regnskapsåret 2005.”  
 

• Beløpsgrensen for aktivering ble fastsatt til kr 100 000,-. Høringene varierte 
mye på dette punktet, men generelt var det flertall for å sette beløpsgrensen 
relativt høyt. 

• Standarden dreier seg om klassifisering. Reglene for verdsettelse av 
omløpsmidler og anleggsmidler framgår av forskrift om årsregnskap og 
årsberetning § 8. Klassifiseringen av eiendeler og gjeld vil naturlig ha 
konsekvenser for verdsettelsen da vurderingsreglene er ulike for omløpsmidler 
og anleggsmidler. Vurderingsreglene er også forskjellige for markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler og andre omløpsmidler. 

• Omklassifisering mellom omløpsmidler og anleggsmidler og vice versa ble tatt 
inn som et nytt punkt 2.3 i standarden. Omklassifisering vil av hensyn til 
grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet alltid medføre en 
regnskapsføring i investeringsregnskapet, og eventuelt en føring i 
driftsregnskapet. Som framgår av standarden skal verdivurderingen av aktuell 
eiendel gjennomføres før omklassifisering finner sted. 

• Reglene om å klassifisere obligasjoner som kommunestyret på forhånd 
bestemmer skal holdes til forfall som anleggsmiddel er uendret fra 
høringsutkastet. Anskaffer kommuner obligasjoner der kommunestyret ikke 
har bestemt at disse skal holdes til forfall, skal de klassifiseres som 
omløpsmidler. Kommunestyrevedtak kan enten skje i forhold til en konkret 
investering eller i forbindelse med vedtak om finansstrategi der obligasjoner til 
forfall er en integrert del. 

• Aksjeinvesteringer der motivet er finansiell avkastning vil måtte klassifiseres 
som omløpsmiddel. Det er kun aksjer som kommunen har en spesiell 
interesse av å engasjere seg i eller som er næringspolitisk motivert som kan 
klassifiseres som anleggsmiddel. Eksempler vil kunne være attføringsbedrifter, 
kommunale næringsselskaper og eget energiverk. 
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KRS 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter   
     
Endelig standard (KRS) på dette området ble vedtatt av styret i møte juni 2005. I 
forbindelse med behandlingen av denne saken fattet styret følgende enstemmige 
vedtak: 
 
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal 
regnskapsstandard nr 2 –  ”Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter”. 
Standarden innføres med virkning fra regnskapsåret 2005.” 
 
 

• Forskrift om årsregnskap og årsberetning  § 8 baserer utgangspunktet for 
vurderingen av både anleggsmidler og omløpsmidler på anskaffelseskost. 
Foreningen mener derfor det kan være nyttig å prøve å definere nærmere hva 
som ligger i begrepet ”anskaffelseskost”. 

• Forskrift om årsregnskap og årsberetning sier intet om hvordan gjeldsposter 
skal vurderes. Foreningen mener det er naturlig at vurderingsreglene for 
gjeldsposter gjelder tilsvarende som for eiendeler. Det begrunnes også ut fra 
de sentrale økonomiske sammenhenger som gjelder i et kommuneregnskap. 

• Foreningen har i foreløpig standard lagt vekt på at begrepet anskaffelseskost 
– både kjøp og ved tilvirkning - skal ha et mest mulig korrekt regnskapsfaglig 
innhold. Administrative støttefunksjoner inngår i anskaffelseskost ved 
tilvirkning dersom det er direkte sammenheng mellom utgiftene til disse 
støttefunksjonene og anskaffelsen.    

• Det foreslås en unntaksregel for obligasjoner til forfall. Dette innebærer at ved 
kjøp av en anleggsobligasjon med pålydende 100 til kurs 120 bokføres 100 i 
investeringsregnskapet, mens 20 føres som omløpsmidler og periodiseres 
som finansutgifter med like årlige beløp over levetiden. For obligasjonslån 
foreslås en tilsvarende regel. 

• Fra forskrift om årsregnskap og årsberetning § 7 siteres: ”Alle utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto.” Det er 
åpenbart at bruttoprinsippet gjelder for drifts- og investeringsregnskapet, men 
det er ikke uten videre klart for balanseregnskapet. Fra merknadene til forskrift 
om årsregnskap og årsberetning § 8 siteres: ”Anleggsmidlene kan være helt 
eller delvis finansiert med statstilskudd eller tilskudd fra andre utenfor 
kommunen. Departementet anbefaler i så fall bruk av nettometoden som en 
overgangsordning inntil spørsmålet er vurdert av Foreningen for god 
kommunal regnskapsskikk.”  Foreningen gikk etter grundig vurdering inn for at 
bruttoprinsippet skal legges til grunn i standarden.  Hovedbegrunnelsen for 
valg av bruttometoden er knyttet til statens finansiering av kommunesektoren 
– samlet tilskudd er gitt, men sammensetningen av de ulike tilskudd bør ikke 
framtvinge ulike regnskapsmessige løsninger. Begrunnelsene er for øvrig 
nærmere omtalt i standarden.  

• Mulige konsekvenser av å benytte bruttometoden er blant annet at 
regnskapstall i mindre grad kan legges til grunn som gebyrgrunnlag i forhold til 
selvkosttjenester (VAR). Mange kommuner har lagt ned mye arbeid med å 
trekke ut tilskudd blant annet i forhold til KOSTRA, og for å unngå at mye 
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arbeid må gjøres om igjen ble det foreslått at bruttometoden gjøres gjeldende 
for framtidige investeringer.       

 
3.2 Foreløpige standarder (F) per november 2006 
  
KRS 3  - Avdrag på lån – når skal avdrag føres i investeringsregnskapet 
 
Foreløpig standard på dette området ble vedtatt av styret i møte i januar 2003. I 
forbindelse med behandlingen av denne saken fattet styret følgende enstemmige 
vedtak: 
 
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal 
regnskapsstandard nr 3 – Foreløpig standard (F) ”Avdrag på lån – når skal avdrag 
føres i investeringsregnskapet”. Standarden innføres med virkning fra regnskapsåret 
2003.” 
 
En del sentrale forhold i standarden kommenteres nedenfor: 
 

• I forhold til hvordan ikke-avskrivbare driftsmidler som for eksempel tomter og 
eventuelt tilhørende gjeld skal håndteres i forhold til Kommunelovens regler for 
beregning av minimum avdrag har foreningen lagt til grunn følgende: Ikke – 
avskrivbare driftsmidler og tilhørende gjeld holdes utenfor beregningen. Det 
bemerkes at tilhørende gjeld kun holdes utenfor dersom kommunen kan 
identifisere denne. Dersom denne gjelden ikke er identifiserbar vil den inngå i 
den samlede gjeldsbyrde som inngår i beregningen av minimum avdrag. Det 
vises til standardens punkt 3.3. 

• Standarden legger til grunn at en kommune minimum må betale det 
minimumsavdrag som Kommunelovens beregningsregler tilsier. Det er ikke 
noe til hinder for at en kommune i sin langsiktige nedbetalingsplan som 
kommer til uttrykk i budsjett og økonomiplan – ut fra egne prioriteringer – 
legger inn en høyere avdragsbelastning enn minimumsreglene tilsier. 
Foreningen vil kommentere at det regnskapsførte beløpet som utgiftsføres i 
driftsregnskapet ofte ikke vil være overensstemmende med det budsjetterte. 

• Dersom en kommune midlertidig ikke har fått innrettet forfallsstrukturen på sin 
låneportefølje og således har betalt mindre enn minimumsreglene, skal 
manglende beløp avsettes i driftsregnskapet med motpost kortsiktig gjeld. For 
å unngå at gjelden ”blåses opp” i slike tilfeller og for å ivareta de 
grunnleggende sammenhengene må langsiktig gjeld tilsvarende reduseres. 
Summen av bokført langsiktig gjeld og avsetning regnskapsført som kortsiktig 
gjeld vil tilsvare långivers saldo. Regnskapsføringen blir slik: 

 
D: Avdragsutgifter driftsregnskapet 
K: Kortsiktig gjeld 
 
D: Langsiktig gjeld 
K: Kapitalkonto 
 
Kortsiktig gjeld benyttes i stedet for bank da gjelden ikke er betalt. 
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• Foreningen har valgt å holde teknisk veiledning i hvordan minimumsavdrag 
regnes utenfor selve standarden.    

 
KRS 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet  
 
Foreløpig standard på dette området ble etter mange og lange drøftinger i 
fagkomiteen vedtatt av styret i møte i desember 2003. Standarden ble først en 
foreløpig standard med virkning fra regnskapsåret 2005. I forbindelse med 
behandlingen av denne saken fattet styret følgende enstemmige vedtak: 
 
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som kommunal 
regnskapsstandard nr 4 –Foreløpig standard (F) ”Avgrensningen mellom 
driftsregnskapet og investeringsregnskapet”. Standarden innføres med virkning fra 
regnskapsåret 2005” 
 
Av sentrale forhold i standarden kommenteres : 
 

• Kommunelovens intensjon om formuesbevaring, blant annet prinsippet om at 
investeringsinntekter ikke skal kunne benyttes til driftsformål, gir klare føringer 
for regnskapsføringen. Anbefalingene i standarden er avgjørende for om en 
utgift kan finansieres ved bruk av lånemidler og andre investeringsinntekter, 
eller om utgiften må belastes driftsregnskapet. Grensedragning mellom 
vedlikehold og påkostning er sentralt i standarden.  

• Punkt 2.2 i standarden om avgrensning av vurderingsenheten – senere i 
standarden benevnt eiendelen – er sentralt for å forstå standarden. 
Vurderingsenheten kan bestå av en enkelt eiendel, to eller flere eiendeler som 
framstår og fungerer som en enhet eller en identifiserbar del av en større 
enhet som for eksempel har en annen økonomisk levetid enn enheten den er 
en del av. Foreningen legger også til grunn at politisk vedtatte samlede planer 
i kommunen for ulike tiltak innenfor økonomiplanperioden – for eksempel 
trafikksikringstiltak eller parkanlegg – kan ses på som en vurderingsenhet.   

• I punkt 3.1 fjerde avsnitt er kommentert når utgifter til prosjektering og 
forundersøkelser kan klassifiseres som en investeringsutgift. Foreningen har 
stilt krav om at investeringen må tas med i budsjett og eventuelt økonomiplan. 
Dersom det ikke er avsatt budsjettmidler til aktuell konkret investering skal 
utgiftene regnskapsføres i driftsregnskapet. En ønsker å unngå at 
”planleggingsutgifter” regnskapsføres i investeringsregnskapet dersom det er 
stor usikkerhet om investeringen blir gjennomført. 

• Beløpsgrensen for aktivering/påkostning er satt til kr 100 000,- jf KRS 1. 
• Tilskudd til andres investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet. 

Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunen og kirken vil bli 
behandlet i en egen standard.  

• Inntekt ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler og vederlag 
eller kompensasjon for tapt varig driftsmiddel skal alltid føres i 
investeringsregnskapet. Det skal etter standarden relativt mye til for å 
klassifisere andre typer inntekter/innbetalinger  som ikke – løpende. Kriteriene 
for at andre innbetalinger/inntekter skal regnskapsføres i 
investeringsregnskapet er at de må tilfredsstille alle 3 kriterier om å være 
”uvanlig”, ”uregelmessig” og ”vesentlig”. Kommunelovens intensjon om 
formuesbevaring jf kommentar over, gir klare føringer for regnskapsføringen. 
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Reelt innhold i en inntekt/innbetaling vil være bestemmende for 
regnskapsføringen i forhold til hvordan transaksjonen formelt framtrer.  

• I forhold til høringsutkastet er det en endring i standarden knyttet til finansielle 
anleggsmidler. Inntekt ved salg av finansielle anleggsmidler er som 
hovedregel en ikke – løpende inntekt som skal regnskapsføres i 
investeringsregnskapet. I Ot.prp nr 43 (1999/2000) åpnes det imidlertid for at 
man ved salg av finansielle anleggsmidler må kunne gjøre en vurdering av om 
salgsinntekten vedrører avkastning på den kapital kommunen har skutt inn, 
eller salg av selve kapitalen. Dette medfører at kommunen i enkelte tilfeller 
kan vurdere om deler av salgssummen kan defineres som oppspart 
avkastning. Oppspart avkastning kan regnskapsføres som en driftsinntekt. 
Bestemmelsene i aksjeloven §§ 8-1 og 8-2 setter begrensninger for hvor stor 
andel av salgsvederlaget som kan regnskapsføres i driftsregnskapet. Det er 
en forutsetning at selgende kommune/fylkeskommune som har små 
eierandeler og ikke bestemmende innflytelse i for eksempel kraftverk, og 
selger disse med gevinst, må regnskapsføre inntekten i 
investeringsregnskapet. Det vises for øvrig til punkt 4 i standarden. 

 
KRS 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere 
års feil 
 
Foreløpig standard på dette område ble vedtatt av foreningens styre i oktober 2004 
og følgende enstemmige vedtak ble fattet: 
 
Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som kommunal 
regnskapsstandard nr 5 –Foreløpig standard (F) ” Endring av regnskapsprinsipper, 
estimater og korrigering av tidligere års feil”. Standarden innføres med virkning fra 
regnskapsåret 2004.” 
 
Enkelte sentrale forhold i standarden kommenteres nedenfor: 
 

• Virkning av endring av  regnskapsprinsipper skal regnskapsføres direkte mot 
egenkapitalen  på egne konti for  ”endringer i regnskapsprinsipper” som ikke 
kommer i konflikt med grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet. 
Det bør 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. Et eksempel vil belyse dette: 
En omløpsaksje er verdsatt til kostpris 100 og skal endre vurderingsprinsipp til 
markedsverdi. Pr 01.01 var markedsverdien 125, mens markedsverdien pr 
31.12. er økt til 175. 25 føres da mot egen konto for endring i 
regnskapsprinsipper som påvirker arbeidskapitalen, mens 50 (differanse 
mellom 175 – 125) føres mot resultat.  

• Ved endring av regnskapsprinsipper for private virksomheter skal disse føres 
direkte mot egenkapitalen jf RL § 4-3. Foreningen vil kommentere at forskrift 
om årsregnskap § 7 samt merknader til denne skisserer at prinsippendringer 
(knyttet til materialbeholdning, momskompensasjon og renter) skal føres 
direkte mot egenkapitalen, nærmere bestemt likviditetsreserven. Foreningen 
legger også til grunn at andre prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen 
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nå skal regnskapsføres på egen konto under egenkapitalen. Med 
prinsippendringer forstår foreningen endringer i vurderingsregler som følge av 
endringer i lover, forskrifter, god kommunal regnskapsskikk og ikke kun 
endringer i praktiseringen av et prinsipp. Eksempler på endret praktisering av 
et prinsipp og ikke prinsippendring vil kunne være at en kommune forskyver 
fristen for bokføring av fakturaer på gammelt år med 2 uker eller at en 
kommune går mer grundig til verks for å medta alle sykepenger som er 
opptjent på gammelt år.      

• Foreningen ønsker at kommunene foretar en opprydding i ”likviditetsreserven” 
slik at tidligere føringer mot denne som påvirker hhv arbeidskapitalen og 
kapitalkonto skilles ut på separate konti. En opprydding vil kunne bidra til at 
det blir lettere å kontrollere at de grunnleggende sammenhengene i 
kommuneregnskapet er på plass. Foreningen vil samtidig kommentere at 
dersom likviditetsreserven er negativ er det kun anledning til å regnskapsføre 
fra denne dersom det midlertidig er underskudd i investeringsregnskapet og 
ved endring i regnskapsprinsipp jf forskrift om årsregnskap § 7.    

 
KRS 6 – Noter og årsberetning 
 
Foreløpig standard (F) til Kommunal regnskapsstandard nr 6 ”Noter og årsberetning” 
forelå fra foreningen juni 2005. Standarden ble behandlet i foreningens styre og 
følgende enstemmige vedtak ble fattet: 
 
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal 
regnskapsstandard nr 6 – Foreløpig standard (F) ”Noter og årsberetning”. 
Standarden innføres med virkning for regnskapsåret 2005”.” 
 
Enkelte sentrale forhold i standarden kommenteres nedenfor: 
 

• Denne standarden om noter og årsberetning omhandler hvilke krav som skal 
stilles til innhold i noter og årsberetning i regnskap avlagt i henhold til 
regnskapsreglene i kommuneloven. Men hensyn til årsberetningens innhold, 
inneholder denne standarden i hovedsak kun utfyllende informasjon om 
regnskapsmessige forhold og ikke annen pliktig informasjon om 
årsberetningens innhold. 

• I merknadene til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 er det presisert 
at forskriftens krav om noter er et minimumskrav, og at kommunene og 
fylkeskommunene kan ta med ytterligere noter til årsregnskapet dersom dette 
anses nødvendig. I standarden har vi utarbeidet eget punkt omkring 
forskriftsbestemte noter og eget punkt om øvrige noter i henhold til god 
kommunal regnskapsskikk.  

• Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal gis 
som en særskilt del i tilknytning til årsregnskapet og bidra til å øke 
regnskapsbrukernes forståelse og vurdering av regnskapet. Noter skal ha klar 
henvisning til de poster i regnskapet som blir kommentert. 

• Under avsnittet om ”Forskriftsbestemte noter” har vi i tillegg til forskriftsteksten 
tatt inn relevant tilleggsinformasjon i henhold til god kommunal regnskapsskikk 
om hva disse notene bør inneholde og hvordan denne informasjonen bør 
presenteres. 
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• Under avsnittet ”Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk” har 
vi listet opp en del nødvendige og vesentlige noter for kommunene. Flere av 
disse noteopplysningene vil normalt være aktuelle og vesentlige for en 
kommune og må da utarbeides for at årsregnskapet skal være avlagt i 
samsvar med god kommunal regnskapsskikk. De noter som ikke er aktuelle 
utarbeides naturlig ikke. Foreningen har i foreløpig standard tatt ut 
henvisningen til regnskapslovens regler om ”øvrige foretak”. Listen over øvrige 
noter er ikke å oppfatte som uttømmende. 

• Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år utarbeidet 
av administrasjonssjefen. I denne beretningen skal det tas inn opplysninger 
om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og 
stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.     

 
KRS 7 – Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 
balansedagen 
 
Foreløpig standard (F) til kommunal regnskapsstandard på dette område forelå fra 
foreningen september 2006. Følgende enstemmige vedtak ble fattet: 
 
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal 
regnskapsstandard nr 7 – Foreløpig standard (F) ”Usikre forpliktelser, betingede 
eiendeler og hendelser etter balansedagen”. Standarden innføres med virkning fra 
regnskapsåret 2006”.” 
 
Det er en del endringer sammenliknet med høringsutkastet og blant sentrale forhold i 
standarden nevnes: 
 

• Usikre forpliktelser, definisjon og regnskapsføring av usikre forpliktelser tar nå  
utgangspunkt i Kommuneloven § 48 og ikke i sannsynlighetsvurderinger. 
Avsnittene om usikre forpliktelser er flyttet foran hendelser etter 
balansedagen.  En utgift skal utgiftsføres når denne er kjent, dvs det er sikkert 
at forpliktelsen faktisk vil komme til oppgjør. Betingede forpliktelser skal etter 
denne standarden ikke anses som kjente utgifter, og regnskapsføres ikke selv 
om det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen kommer til oppgjør. Det 
vil for eksempel ikke være krav om å avsette for garantiforpliktelser eller 
miljøforpliktelser.  Definisjonene av de ulike forpliktelsesbegreper er noe 
justert. 

• Det er tatt inn avsnitt om selvpålagte forpliktelser. Det er en forutsetning for at 
det skal foreligge en selvpålagt plikt, at det ikke er noe annet realistisk 
alternativ enn å gjøre opp forpliktelsen. Budsjett-/økonomiplan- eller 
intensjonsvedtak vil ikke være selvpålagte forpliktelser etter standarden, 
dersom slike vedtak kan omgjøres av kommunen. Etter standarden regnes 
ikke framtidig drift som forpliktelse som det må avsettes for i regnskapet. 

• En betinget forpliktelse i forbindelse med en tvist vil først komme til faktisk 
oppgjør når det foreligger en rettskraftig dom. Dette innebærer at en kommune 
først vil være forpliktet til å utgiftsføre resultatet av en dom når denne er 
rettskraftig. 

• I standarden slås nå fast at betingede eiendeler ikke skal regnskapsføres.     
• I forhold til hendelser etter balansedagen som skal innarbeides i 

årsregnskapet, er standarden nå endret til ”tidspunkt for avleggelse av 
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årsregnskapet.”  Det framgår i 3.3.2 pkt c at det først er dersom det faller en 
rettskraftig dom i perioden fram til tidspunkt for avleggelse av regnskapet, at 
denne må regnskapsføres.       

 
3.3 Høringsutkast (HU) 
 
KRS 8 – Leieavtaler 
 
Høringsutkast (HU) til kommunal regnskapsstandard på dette område forelå fra 
foreningen april 2006. Følgende enstemmige vedtak ble fattet: 
 
Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal 
regnskapsstandard nr 8 – Høringsutkast (HU) ”Leieavtaler”. Standarden sendes på 
høring til høringsinstansene med frist for kommentarer 01.09.2006” 
 
Foreningen vil kommentere følgende forhold i standarden: 
 

• Standarden dekker regnskapsføring av leieavtaler (leasing) for leietaker. En 
leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med 
avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og 
kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker 
klassifiseres leieavtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser 
balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle og 
regnskapsføres i driftsregnskapet. 

• Standarden er i hovedsak i samsvar med NRS 14 Leieavtaler som gjelder for 
foretak som er underlagt regnskapsloven. 

• Klassifisering av leieavtalen som finansiell eller operasjonell skjer på tidspunkt 
for avtaleinngåelsen. Klassifiseringen vurderes ut i fra hvorvidt det har funnet 
sted en overføring av økonomisk risiko og kontroll. Som hjelpemiddel ved 
denne vurderingen anvendes indikatorer på finansielle leieavtaler.   

• Dersom ett av følgende kriterier er til stede skal det regnskapsmessig legges 
til grunn at det er en finansiell leieavtale ;  

1. leietaker har rett til kjøp av eiendelen til en pris som forventes å være 
vesentlig lavere enn markedsverdi på det tidspunkt retten kan benyttes 

2. Estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens 
økonomiske levetid. Avskrivningsperiodene i regnskapsforskriften § 8 
kan som hovedregel legges til grunn 

3. Nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak markeds-
verdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen 

4. Eiendelen er av så spesiell karakter at den ikke kan brukes av andre 
enn leietaker, uten vesentlige endringer eller modifikasjoner   

 
• Det er bare finansielle leieavtaler der anskaffelsen av finansielle eiendeler er 

av vesentlig verdi dvs investeringer over kr 100 000, som skal balanseføres og 
regnskapsføres i investeringsregnskapet 

• De lånebegrensninger som følger av Kommuneloven § 50 gjelder også i 
forhold til  finansielle leieavtaler   

• For finansielle leieavtaler skal det gis noteopplysninger tilsvarende som for 
andre anleggsmidler etter KRS 6        
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4 Notater 
 
Foreningen har hittil utgitt følgende notater: 

• Notat knyttet til ”tiltak av investeringsmessig karakter” fra januar 2003  
• Notat knyttet til ”avdragsfond etter de tidligere regler – hvordan skal disse 

fondene behandles” fra februar 2003  
• Notat knyttet til ”Regnskapsføring av formidlingslån (Startlån) fra september 

2003. Utarbeidelse av egen standard for etableringslån var tidligere prioritert 
standard, men styret besluttet i 2003 at dette ikke skulle være en egen 
standard. På denne bakgrunn ble det i stedet utarbeidet et notat om 
formidlingslån. Fra dette notatet nevnes at påløpte renter av innlån knyttet til 
formidlingslån og opptjente renter på utlån skal regnskapsføres i 
driftsregnskapet og at det skal utarbeides note knyttet til tap på slike utlån. For 
øvrig vises til GKRS hjemmeside www.gkrs.no under notater. 

• Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til momskompensasjon fra 
februar 2005 

• Rente – og avdragsfrie utlån i kommunens balanser fra juni 2005 
• 3 delnotater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet (april 2006) 

– Det kommunale regnskapssystem - grunnleggende sammenhenger (2004), 
tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i 
kommuneregnskapet (2004), tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utgifter  
 og tap i kommuneregnskapet (2006). Foreningen planlegger å utarbeide et 
nytt fjerde notat som blant annet vil omhandle mer om anordningsprinsippet og 
kommunale særegenheter. Notatene om grunnleggende prinsipper i 
kommuneregnskapet har vært på høringsrunde og er for tiden under 
behandling i fagkomiteen. 

• Regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta fra oktober 2006 
  

5 Prioriteringer fra styret der det verken foreligger standard eller notat  
 

• Avslutning av investeringsregnskapet – Er besluttet at KRD selv vil utgi en 
veiledning i forhold til hvordan investeringsregnskapet skal avsluttes.  

• Regnskapsmessig behandling av terminkontrakter, sikringsforretninger m.v 
knyttet til finansforvaltningen. Standarden vil kunne ta for seg en del forhold 
knyttet til finansielle instrumenter, beskrivelse av finansiell risiko, aktuelle 
finansielle instrumenter herunder termin og sikringsforretninger på aktiva og 
passivasiden, risikostyring og sikring, gjeldende regnskapsregler og 
regnskapsmessig behandling knyttet til finansielle instrumenter. Foreningen vil  
også se hen til internasjonale regnskapsregler på område. På dette området 
skjer det mye internasjonalt og regnskapsstiftelsen i privat sektor arbeider med 
å ajourføre et arbeid på dette område. Foreningens arbeid er midlertidig stilt i 
bero, men i forbindelse med prioritering av arbeid for 2007 vil foreningen 
vurdere om det for utvalgte problemstillinger på område bør prioriteres å utgi 
notater . 

• Forholdet til kirkelig fellesråd – transaksjoner mellom kirken og kommunen. 
Ulike problemstillinger på dette området har vært drøftet i flere møter i 
fagkomiteen, men det vil fortsatt gå noe tid før det vil foreligge et høringsutkast 
på området. 

• Behandling av likviditetsreserven – foreningen har utarbeidet et notat til KRD 
og utarbeidet en lengre artikkel om emne. Saken er til vurdering i KRD 
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• Regnskapsføring og utfisjonering av kommunal virksomhet – hva er den 
kommunale regnskapsenheten – kommunale foretak og åpningsbalanse. 
Saken er foreløpig ikke påbegynt. 

• Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle anleggsmidler. Foreningen 
er helt i startgropen på denne standarden.  

• Arbeid med drøftinger av virkelig verdi. Arbeidet er ikke påbegynt. 
• Foreningen har avgitt svar på enkelte prinsipielle spørsmål i tilknytning til 

standardene og lagt disse ut på foreningens hjemmeside under ”spørsmål og 
svar” 
  

 
7 Avslutning 
 
Arbeidet med å utarbeide kommunale regnskapsstandarder er godt i gang, men 
erfaringen så langt viser at arbeidet er tidkrevende. Foreningen har de siste årene 
hatt relativt høyt aktivitetsnivå med 6-8 dagsmøter pr år i fagkomiteen og 4-5 
styremøter pr år.   
 
Styret skal behandle prioriteringer for 2007 i møte i desember 2006. Foreningen 
ønsker innspill på aktuelle områder som bør prioriteres. Forslag til aktuelle tema i 
standardarbeidet bes sendt til foreningens utredningsleder innen utgangen av 
november – 06. 
 
Foreningen har ikke kapasitet til å gi konkrete skriftlige besvarelser på alle 
enkelthenvendelser fra kommuner m.v, men vi ønsker likevel at det tas kontakt med 
foreningen slik at konkrete problemstillinger, kan bli drøftet på generelt grunnlag i 
foreningen. 
 
For ytterligere informasjon om GKRS vil vi oppfordre alle til å gå inn på foreningen 
GKRS hjemmeside www.gkrs.no 
 
 
 
 
 


