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NOTAT OM GKRS SIN PLASS I KOMMUNAL REGNSKAPSFØRING  
 
1.  GKRS sin plass i kommunal regnskapsføring 
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 å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder.  
 
Kommunelovens økonomibestemmelser og forskrifter gitt av KRD i medhold av 
kommuneloven gir en rettslig ramme for hovedprinsippene i kommunal regnskapsførsel. Det 
faglige grunnlaget for det kommunale regnskapssystemet er nærmere beskrevet i notatet 
”Kommuneregnskapet – Rammeverk og grunnleggende prinsipper”. Kommunelovens § 48 
nr. 2 fastslår dessuten at årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapsskikk. 
 
Standardene fra GKRS, de kommunale regnskapsstandardene, fungerer som normer for god 
kommunal regnskapsskikk i medhold av kommuneloven. Standardene vil derfor, på linje med 
forskrifter gitt i medhold av loven, gi bindende normer for kommunal regnskapsførsel.  
 
De kommunale regnskapsstandardene skal være i samsvar med bestemmelsene i 
kommuneloven og forskriftene. Dersom GKRS og KRD fortolker loven eller forskriftene ulikt, 
må dette avklares. GKRS skal ikke utgi standarder som bryter med KRDs fortolkning av 
kommuneloven eller forskriftene.  
 
Medlemmene i fagkomiteen og styret har ansvar for å informere de som utarbeider forslag til 
standarder om eventuelle forskjeller i forståelsen av regelverket, så tidlig som mulig i 
prosessen. KRDs representanter har et spesielt ansvar for at departementets fortolkninger 
gjøres kjent. 
 
Dersom KRD må gi fortolkning av et spørsmål som anses prinsipielt – og der konklusjonen 
ikke er åpenbar – vurderer KRD å innhente synspunkter fra GKRS før svaret blir gitt.  
 
GKRS kan også ellers søke å påvirke utformingen av lov- eller forskriftsbestemmelsene. 
Dersom foreningen i sitt standardarbeid ser at en ønsket regnskapsmessig løsning strider 
mot lov eller forskrift, kan GKRS rette henvendelse til departementet og begrunne hvorfor 
aktuell lov- eller forskriftsbestemmelse bør endres. Den regnskapsmessige behandling som 
GKRS anbefaler vil imidlertid ligge innenfor gjeldende lover og forskrifter.  
 
 

2.  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 tidligere utsendt standard eller notat, bør følge samme prosedyre som ved utarbeidelse 
av notater. 
 
Foreningen tar gjerne i mot problemstillinger det ønskes en uttalelse om. GKRS vil ikke gå 
inn i konkrete saker, men henvendelser om regnskapsmessige problemstillinger kan munne 
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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. 
 
 
3.  Medlemmenes ansvar for å gi foreningen legitimitet 
Medlemmene i foreningen har alle et ansvar for å styrke foreningens plass i kommunal 
regnskapsføring og arbeide for at foreningen får tilstrekkelig legitimitet.  
 
Medlemmene bør ved deltakelse på ulike arrangementer der det er naturlig å markedsføre 
foreningen være med å bidra til at foreningen får den plass i kommunal sektor som tiltenkt. 
Dersom medlemmene iverksetter eller deltar i utredninger i tilknytning til regnskapsspørsmål 
eller saker som grenser til det regnskapsfaglige området bør foreningen GKRS trekkes inn 
eller holdes orientert når det er mulig. 
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