FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK
Postboks 135
4662 Kristiansand

Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO
Kristiansand 29. september 2003
NYE REGLER FRA 2002 OM BOKFØRING AV PENSJONSUTGIFTER I
KOMMUNENE – FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN § 48 NR 2
Det vises til brev fra Norges Kommunerevisorforbund datert 04.09.03 knyttet til nye regler fra
2002 vedrørende pensjon.
Foreningen ser at de nye reglene kan være problematiske innenfor det finansielt orienterte
system, og har i egen uttalelse gitt uttrykk for dette. Når forskriften er vedtatt, velger
foreningen å forholde seg til de forskrifter som gjelder. Foreningen har som oppgave å
utarbeide og utgi kommunale regnskapsstandarder i samsvar med Kommuneloven § 48 samt
gjeldende forskrifter.
Foreningen for GKRS avgav sommeren –2002 dvs før § 13 om pensjon i forskrift om
årsregnskap ble utarbeidet en uttalelse vedrørende regnskapsmessig behandling av pensjon.
Foreningen har i notatet begrunnet og konkludert med at NRS 6 pensjonskostnader ikke
passer innenfor det finansielle regnskapssystemet som kommunene er underlagt. Foreningen
for GKRS arbeider blant annet for at de grunnleggende økonomiske sammenhenger i det
finansielt orienterte system i størst mulig grad ivaretas. Uttalelsen følger nedenfor:
UTTALELSE FRA STYRET FOR FORENINGEN FOR GKRS VEDRØRENDE
REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV PENSJON
KRD nedsatte våren –2002 en egen arbeidsgruppe med representanter fra staten og
kommunesektoren. Resultatene fra arbeidsgruppens arbeid ble utgitt av KRD i en egen rapport fra
april-2002 ”Kommunesektorens pensjonsutgifter.” Hovedinnholdet fra rapporten er tatt inn i
Kommuneproposisjonen kap. 4 om pensjonsutgifter. Arbeidsgruppen har foreslått at
kommunesektoren kan regnskapsføre pensjon i henhold til god regnskapsskikk NRS nr 6
”pensjonskostnader” blant annet begrunnet ut fra at denne regnskapsføringen gir mer stabile
pensjonsutgifter fra år til år.
Fagkomiteen drøftet saken i møte 17.06.2002. Styret har behandlet saken i ettertid og har avgitt
følgende uttalelse:
Kommuneloven og regnskapsforskriftene forutsetter at all tilgang på og anvendelse av midler –
endring i arbeidskapital – skal utgiftsføres eller inntektsføres i drift-eller investeringsregnskapet.
Styret GKRS mener at NRS nr 6 om pensjonskostnader ikke egner seg for kommuner som følger det
finansielt orienterte system blant annet fordi:
*Anordningsprinsippet fordrer at alle kjente utgifter og inntekter skal regnskapsføres i drifts-eller
investeringsregnskapet. Økte pensjonspremier er kjente utgifter som skal utgiftsføres i
driftsregnskapet. En balanseføring av deler av pensjonspremien vil stride mot anordningsprinsippet.
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*Grunnleggende forutsetninger om økonomiske sammenhenger i det kommunale økonomisystemet
knyttet til arbeidskapital og endringer i denne og sammenhengen mellom anleggsmidler og
kapitalkonto forrykkes
*Sammenstilling av inntekter og kostnader (sammenstillingsprinsippet) som NRS 6 er basert på
gjelder ikke for kommuner
*Sentralt i det finansielle regnskapssystem er anskaffelse og anvendelse av midler og endring i
arbeidskapital. Kommunene registrerer utgifter og ikke kostnader
*NRS 6 om pensjonskostnader er basert på nettoprinsippet. Forskrift om årsregnskap og årsberetning
§ 7 om grunnleggende prinsipper og god kommunal regnskapsskikk legger til grunn bruttoprinsippet.
Foreningen for GKRS ser behovet for å finne ordninger for kommunesektoren innenfor det finansielt
orienterte system som gir mer stabilitet i pensjonsutgiftene og som kan utjevne budsjettbelastningen
fra år til år. Foreningen GKRS ber departementet finne egnede løsninger innenfor rammen av det
finansielt orienterte system.

Departementet er gitt fullmakt til å utarbeide og utgi forskrifter. GKRS har som oppgave å
utarbeide kommunale regnskapsstandarder innenfor gjeldende lov og forskrifter.
GKRS ønsker ikke å kommentere spørsmålet nærmere.
For foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Jon Ivar Stakkeland
Utredningsleder

