
KRS nr 6 Foreløpig standard (F) Noter og årsberetning    
        

Juni 2005  1 

Kommunal regnskapsstandard nr 6 – Foreløpig standard (F) 

 

Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer 04.12.2008 
og 16.12.2010 

 

Noter og årsberetning 

 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 

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

Reglene på dette området finner en i kommuneloven (KL) og forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000 
(Regnskapsforskriften). I standarden brukes benevnelsen "kommuner" om både 
kommuner og fylkeskommuner.  

2. REGELVERK 
 
I regnskapsforskriften § 3 går det fram at noter er en del av årsregnskapet. 

Regnskapsforskriften gir i §§ 5, 12 nr 3 og 13 regler for pliktige tilleggsopplysninger i 
noter til regnskapet. I merknadene til § 5 i forskriften 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..  

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, 
både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske 
informasjonen som årsregnskapet gir jf regnskapsforskriften § 7 6.ledd. 
I KL § 48 nr 1 og nr 5 er det gitt regler om utarbeiding av årsberetning og innholdet i 
denne. Alle kommuner skal utarbeide årsberetning og det er gitt bestemmelser om at 
årsberetningen skal inneholde: ”.. opplysninger om forhold som er viktige for å 
bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av 
virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av 
vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres 
for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det 
gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for 
tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for 
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å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet 
i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.”   

I regnskapsforskriftens i § 10 er det gitt nærmere regler for utarbeiding av 
årsberetningen: Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen, og fremmer denne 
for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis 
uten ugrunnet opphold, og senest innen 31.mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes 
for kontrollutvalget som sak, skal den oversendes til kontrollutvalget før 
kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til 
behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal 
behandles.  Årsberetningen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv 
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Av 4.avsnitt framgår at der det er 
vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert 
budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom 
inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett 

3. DRØFTELSE 

3.1 Innledning 

Noter er en forklaring og utdyping av informasjon til poster i driftsregnskapet, 
investeringsregnskapet, balansen samt økonomiske oversikter.    
 
Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år utarbeidet av 
administrasjonssjefen. I denne beretningen skal viktige hendelser m.v. tas inn 
sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat gjennom 
året. I forhold til årsberetningens innhold vil denne standarden i hovedsak ta for seg 
hvilken informasjon årsberetningen bør inneholde med grunnlag i 
regnskapsinformasjon. 
 
Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne separate dokumenter jf forskrift om 
årsregnskap og årsberetning. Dette innebærer at reglene om årsberetningens 
innhold ikke alene kan oppfylles ved å gi opplysninger i årsregnskapet. Tilsvarende 
kan ikke reglene om årsregnskapets innhold oppfylles ved å gi opplysningene i 
årsberetningen.  
  
3.2 Noter 
 
Noter er opplysninger som skal gis i tillegg til driftsregnskapet, investerings-
regnskapet, balansen og økonomiske oversikter. Notene skal gis som en særskilt del 
av årsregnskapet og bidra til å øke regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av 
regnskapet. Alle noter skal ha klar henvisning til de poster i regnskapet som blir 
kommentert. 
 
Det er verken hensiktsmessig eller plass til å gi alle slike opplysninger i 
regnskapsoppstillingene. 
 
I noter som inneholder tall fra regnskap skal oversikten normalt, i tillegg til årets tall, 
vise fjorårets (forrige periodes) tall. 
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3.2.1 Forskriftsbestemte noter 
 
Følgende forskriftsbestemte noter skal utarbeides etter forskriftens §§ 5, 12 og 13: 

1. Det skal gis en spesifikasjon av endring i arbeidskapital i regnskapsåret.  
 
I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal denne noten minst inneholde en 
oppstilling over anskaffelse og anvendelse av midler, samt sammenheng til 
endringer i arbeidskapitalen ifølge balansen. 
 

2. Det skal gis en redegjørelse for kommunens eller fylkeskommunens 
pensjonsforpliktelser.  
 
Regnskapsforskriften gir i §§ 13-1 C og E samt 13-3 D anvisning om innholdet i 
denne noten. Noten skal inneholde en spesifikasjon over netto pensjonskostnad, 
pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik. I 
tillegg skal beregningsforutsetningene angis. Utover dette skal årets og 
akkumulert estimatavvik fra tidligere år tas inn i noten. 

3. Det skal gis en oversikt over kommunens eller fylkeskommunens garantiansvar 
ved utgangen av regnskapsåret. Det skal opplyses om summen av kommunens 
eller fylkeskommunens garantiansvar, samt hvem de enkelte garantiene er stilt 
overfor og når garantiansvaret utløper.  
 
I henhold til god kommunal regnskapsskikk omfatter garantiansvaret også 
garantier for ansattes lån. Kommunens totale garantiansvar bør presenteres 
samlet i noten. Notekravet innbefatter alle garantier som kommunestyret har 
stillet og inkluderer garantier stillet for KF og øvrige regnskapsenheter i 
kommunen. Har det oppstått tap på garantier eller innfrielser av garantier i året 
bør opplysninger om tapet/innfrielsen spesifiseres og det bør redegjøres for 
eventuelle virkninger på senere års regnskap/budsjett.  
 

4. For fordringer, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld skal angis det samlede beløp 
som gjelder krav på eller gjeld til kommunale og fylkeskommunale foretak etter 
kapittel 11 i kommuneloven, samt for interkommunalt eller interfylkeskommunalt 
samarbeid etter kommuneloven § 27 med eget særregnskap.  
 
I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal ytterligere opplysninger om 
mellomværende gis hvis beløpet er vesentlig og/eller det er betydelige endringer i 
mellomværende fra forrige år. 

5. Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler skal 
spesifiseres etter selskap. Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell 
markedsverdi og eierandel i hvert selskap.  
 
I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal ytterligere opplysninger om 
aksjer – andeler klassifisert som anleggsmidler gis dersom det er vesentlige 
endringer gjennom året for eksempel i selskapsstruktur, eierandel, omdanning, 
fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv. 

6. Det skal gis en spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i 
regnskapsåret, både for kommunen og fylkeskommunen  samlet og for den 
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enkelte fondstype.  
 
I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal denne spesifikasjonen inneholde 
to oversikter. En skal vise samlede avsetninger og bruk av avsetninger i 
kommunen i året. Den andre oversikten skal vise samlede avsetninger og bruk av 
avsetninger per fondstype samt inngående og utgående balanse for samme. 
Oversikten bør videre gi ytterligere opplysning om spesifikke fond avsatt til 
konkrete forhold og frie fond ellers som er av allmenn interesse. Dette gjelder 
spesielt når det oppstår endringer i forutsetninger og aktualitet for disse fondene. 

7. Det skal gis en sammenfattende oversikt over transaksjoner som er ført mot 
kapitalkontoen i løpet av regnskapsåret.  
 
I henhold til god kommunal regnskapsskikk må denne spesifikasjonen minimum 
inneholde en detaljeringsgrad som framgår av vedlegg til standarden. Det bør i 
tillegg gis en redegjørelse på vesentlige og betydelige poster i spesifikasjonen 
hvis nødvendig. 
 

8. Note etter § 12 nr 3 - Regnskap og beretning for interkommunalt og 
interfylkeskommunalt samarbeid.  
 
I note til regnskapet til den kommunen eller fylkeskommunen hvor samarbeidet 
har sitt hovedkontor, skal angis overføringer til/fra samarbeidet og de deltakende 
kommunene og fylkeskommunene, samarbeidets egne inntekter i regnskapsåret 
samt disponeringen av overføringer og inntekter som nevnt. 
 

9. Ved salg av finansielle anleggsmidler der en andel av salgsinntekten er regnet 
som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt, skal beregningen av 
avkastning på innskutt kapital dokumenteres. Dette gjelder også ved 
omklassifisering av midler etter § 3 femte ledd. 

3.2.2 Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk 

I merknadene til regnskapsforskriften § 5 presiserer KRD at kommunen og 
fylkeskommunen kan ta med ytterligere noter til årsregnskapet dersom dette anses 
nødvendig. 

Noter utover de som følger av lov og forskrift utarbeides og tas inn i den grad de er 
vesentlige og nødvendige for å bedømme og få et fullstendig og utfyllende bilde av 
kommunens resultat og stilling ved årsskiftet. I denne vurdering skal det tas hensyn til 
det behov profesjonelle regnskapsbrukere vil ha for informasjon. Notene skal ha klare 
henvisninger til regnskapet og inneholde en tekstdel som forklarer tallene. 

I enkelte standarder for god kommunal regnskapsskikk (KRS) anføres at 
noteopplysninger skal/bør gis. 

Flere av noteopplysningene nedenfor 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. 
 



KRS nr 6 Foreløpig standard (F) Noter og årsberetning    
        

Juni 2005  5 

Listen nedenfor er ikke uttømmende. 
 

1. Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler etter KL § 
48 og regnskapsforskriften § 8, endringer i disse samt virkningen på drifts- 
eller investeringsregnskapet jf KRS (F) nr 5. 

2. Opplyse om hvordan kommunens samlede virksomhet er organisert. Dette 
kan være informasjon om kommunens samlede virksomhet framgår av 
kommuneregnskapet eller om kommunen har flyttet deler av virksomheten ut i 
egne regnskapsenheter som KF, interkommunale samarbeid eller i egne 
separate rettssubjekter som IKS, AS m.v. 

3. En spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet.  
4. Vesentlige transaksjoner som er sentrale for å forstå og analysere drifts- eller 

investeringsregnskapet som for eksempel inntektsføringer av tilskudd i 
driftsregnskapet som avsettes til fond, salg av aksjer, utskilling av del av 
virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende. 

5. For anleggsmidler (varige driftsmidler) vurdert etter regnskapsforskriften § 8 
bør det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan.  For hver 
gruppe av anleggsmidler bør det også opplyses om anskaffelseskost, tilgang 
og avgang, årets og samlede av- og nedskrivninger og balanseført verdi. I 
tillegg bør det gis en spesifikasjon over vesentlige poster vedrørende 
gevinst/tap salg anleggsmidler m.v. gjennom året.   

6. Investeringsoversikt som viser større pågående prosjekter knyttet til nybygg og 
anleggsinvesteringer. 

7. For finansielle omløpsmidler (markedsbaserte finansielle omløpsmidler) som 
er vurdert etter regnskapsforskriften § 8 første ledd, gis informasjon om 
anskaffelseskost, fordeling av investeringene på aktivaklasser, virkelig verdi 
(markedsverdi), periodens resultatførte verdiendring og balanseført verdi.  Det 
bør vurderes å ta inn opplysninger dersom investeringene ikke ligger innenfor 
kommunestyrets vedtatte finansreglement jf KL § 52 og forskrift om 
finansforvaltning. Dersom posten er vesentlig bør det opplyses om 
kommunens finansielle markedsrisiko. 

8. For obligasjoner klassifisert som anleggsmidler (obligasjoner til forfall) bør det 
opplyses om anskaffelseskost, resultatføring av over- underkurs, 
debitorkategori, balanseført verdi og markedsverdi. Det bør vurderes å ta inn 
opplysninger dersom investeringene ikke ligger innenfor kommunestyrets 
vedtatte finansreglement jf KL § 52 og forskrift om finansforvaltning. 

9. For langsiktig gjeld bør opplyses om type gjeld, varighet, fast og flytende 
renter og hovedprinsipper for beregning av minimum avdrag. Det bør i tillegg 
opplyses om forholdet mellom utgiftsført avdrag i driftsregnskapet og minimum 
avdrag etter kommunelovens § 50 nr. 7. Fordelingen av lånegjelden mellom 
selvfinansiert virksomhet (for eksempel gebyrfinansiert virksomhet) og lån til 
rene kommunale formål som belaster kommunens frie inntekter direkte, 
opplyses. Det bør vurderes å ta inn opplysninger dersom sammensetningen 
av langsiktig gjeld ikke ligger innenfor kommunestyrets vedtatte 
finansreglement jf KL § 52 og forskrift om finansforvaltning. 

10. En spesifikasjon av egenkapitalkontoene for endring av regnskapsprinsipp 
samt regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk spesifisert per år. Øvrige 
egenkapitalposter er inntatt som pliktig note etter forskrift om årsregnskap og 
årsberetning § 5 nr. 6 og 7. 
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11. Opplyse om vesentlige forpliktelser for kommunen som for eksempel 
leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og vesentlige driftsavtaler med private 
knyttet til drift av kommunale tjenester.  

12. Opplyse om (vise) beregningen av gebyrfinansierte selvkosttjenester der 
kommunen fastsetter betalingen etter lov og forskrift herunder resultatet av 
selvkostberegningen gjerne over flere år. Beregningen kan for eksempel 
inneholde oversikt over direkte kostnader, indirekte kostnader, netto 
kapitalkostnader og over- underskudd. Eksempler på tjenester vil kunne være 
vann, avløp, renovasjon osv.  

13. Opplyse om antall årsverk, utviklingen i antall årsverk de siste 3 år samt 
ytelser til ledende personer som administrasjonssjef og ordfører. Godtgjørelse 
til revisor fordelt på revisjon og rådgivning skal opplyses. 

14. Det bør opplyses om forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall f. 
eks. rettssaker og lignende samt hendelser etter balansedagen. 

15. Opplyse om kommunens samlede eksterne gjeldsforpliktelse. I tillegg til gjeld 
regnskapsført i kommunen vil dette kunne være gjeld i andre kommunale 
regnskapsenheter som er en del av kommunen som rettssubjekt (KF, 
interkommunale samarbeid m.v) 

3.3 Årsberetningen 

Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjonen som gis i 
årsregnskapet. Fremstilling av tema som krever betydelig detaljinformasjon bør 
holdes på et overordnet eller sammendradd format i årsberetningen, mens selve 
basisfremstillingen skjer i noter til årsregnskapet eller som en egen presentasjon på 
annet sted i kommunens årsrapport. 
 
Mange kommuner utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og 
årsberetning, ofte inneholder betydelig omfang av informasjon som for eksempel 
rapportering av oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens 
tjenesteproduksjon, viktige hendelser, framtidige utfordringer m.v. Denne standarden 
omhandler kun noter og årsberetning, og årsrapporten som fullstendig dokument er 
ikke omfattet. Årsberetningen kan enten være et selvstendig dokument eller inngå 
som en integrert del av årsrapporten. Dersom all informasjon er samlet i en 
årsrapport bør det framgå spesielt hva som er pliktig informasjon etter lov og forskrift 
og hva som er ”annen” informasjon.. 
   

3.3.1 Årsberetningen – økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt 
andre vesentlige forhold 

Årsberetningen er en redegjørelse fra administrasjonssjefen som presenterer og 
analyserer kommunens utvikling spesielt de faktorer som påvirker resultat og 
finansielle stilling. Fremstillingen skal hjelpe brukerne til å kunne vurdere kommunens 
historiske og fremtidige utvikling. Forhold av vesentlig betydning for kommunen skal 
tas inn, kritiske faktorer for kommunen bør omhandles og årsberetningen bør kobles 
mot sentrale forhold i økonomiplanen.  Eksempler på forhold av vesentlig betydning 
kan være:  

1. Vesentlig og sentral økonomisk informasjon, vesentlige endringer i, kritiske 
suksessfaktorer og sentrale økonomiske sammenhenger som er med å 
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forklare kommunens økonomiske situasjon, herunder må vesentlige debetsaldi 
under egenkapitalen (blant annet negativ likviditetsreserve) vurderes spesielt. 
Det kan være kvalifiserte vurderinger av langsiktige linjer i kommunens 
økonomiske utvikling i forhold til økonomiplanen eller overordnet vurdering av 
kommunens økonomiske stilling og resultat. Dersom kommunen er registrert i 
ROBEK – registeret, bør det gis opplysninger om hvordan kommunen 
planlegger å komme seg ut av denne listen. 

2. Fare for vesentlig endret økonomisk situasjon og utvikling i sentrale 
økonomiske forholdstall som likviditet, soliditet, inntektsutvikling, gjeldsgrad, 
egenfinansiering av investeringer, utvikling i netto driftsresultat, 
regnskapsresultat og pågående rettssaker. Dersom slike opplysninger har 
relevans for spesifikke poster i årsregnskapet skal det gis noteopplysninger. 

3. Fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i i 
rammebetingelser og makroøkonomiske forhold i forhold til økonomiplan. 

4. Vesentlig endring i kommunens inntekter, vesentlige behovsendringer for 
kommunale tjenester eller vesentlige endringer i lov- og forskriftspålagte 
oppgaver som vil kunne ha stor betydning for kommunens økonomiske 
utvikling. 

5. Administrasjonssjefen skal redegjøre for vesentlige avvik mellom budsjett og 
regnskap.  

 
Årsberetningen bør skrives klart, poengtert og så kortfattet som mulig og det skal 
være konsistens i behandlingen av samme forhold i årsberetning og årsregnskap. 
Samtidig bør språk og form være slik at fremstillingen blir godt tilgjengelig for de ulike 
brukere. Årsberetningen skal utformes slik at den gir et dekkende bilde av 
kommunens utvikling, resultat og stilling. Fremstillingen bør være balansert og 
objektiv slik at positive og negative forhold omhandles på samme måte. 
Forutsetninger for analyser og beregninger bør angis. 

4. ANBEFALING 

1. 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 
regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet.  Noter skal ha klar 
henvisning til de poster i regnskapet som blir kommentert. 

2. Alle forskriftsbestemte noter innarbeides som noter til årsregnskapet. I tillegg 
til forskriftsbestemte noter skal øvrige noter etter god kommunal 
regnskapsskikk tas inn dersom dette er vesentlig og nødvendig for å vurdere 
kommunens resultat og stilling. Alle kommuner må normalt utarbeide noe 
noteinformasjon utover forskriftens krav i §§ 5, 12 og 13 for at årsregnskapet 
er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.   

3. 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 nr 6 Foreløpig standard (F) Noter og årsberetning    
        

Juni 2005  8 

VEDLEGG 
KAPITALKONTO 

 
01.01.20xx Balanse 
(underskudd i kapital) 

Kr……. 01.01.20xx Balanse 
(kapital) 

Kr…… 

Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:  

Salg av fast eiendom og anlegg Kr…… Aktivering av fast eiendom og anlegg Kr ..… 

Av- og nedskriving av fast eiendom og 
anlegg 

Kr…… Oppskriving av fast eiendom og 
anlegg 

Kr…… 

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Kr…… Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

Kr…… 

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

Kr……   

Salg av aksjer og andeler Kr…… Kjøp av aksjer og andeler Kr….. 

Nedskrivning av aksjer og andeler Kr….. Oppskrivning av aksjer og andeler Kr….. 

Avdrag på utlån Kr….. Utlån Kr….. 

Avskrivning utlån Kr…..   

Bruk av midler fra eksterne lån Kr….. Avdrag på eksterne lån Kr….. 

Pensjonsmidler (krediteringer under AM) Kr….. Pensjonsmidler (debiteringer under 
AM) 

Kr….. 

    

Urealisert kurstap utenlandslån Kr….. Urealisert kursgevinst utenlandslån Kr….. 

    

31.12.20xx Balanse 
(Kapital) 

Kr….. 31.12.20xx Balanse 
(underskudd i kapital) 

Kr….. 

Det vil i særskilte tilfeller være aktuelt å utvide mulige posteringer mot kapitalkonto 

 


