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Regnskapsføring Oslo kommune – tilskudd til Oslo Sporveier AS og
Bjørvika infrastruktur AS
Innledning og regelverk
Vi viser til brev av 11. november 2005 vedrørende to problemstillinger knyttet til om
regnskapsføringen skal skje i drifts- eller investeringsregnskapet.
Kommunens årsbudsjett og årsregnskap skal bestå av en driftsdel og en investeringsdel, i tråd
med kommuneloven § 46 nr 5 og budsjett- og regnskapsforskriften. Regelverket trekker opp
avgrensningen mellom drifts- og investeringsdelen, men lar den nærmere vurdering av skillet
være opp til ”god kommunal regnskapsskikk”.
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har vedtatt KRS 4 ”avgrensning
mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet” med tilhørende følgeskriv. KRS 4 har fra
og med 2005 status som foreløpig standard. Den foreløpige standarden ligger ute på
foreningens hjemmeside (www.gkrs.no).
Standarden slår fast at utgiftsføringer i investeringsregnskapet som hovedregel vil måtte
medføre aktivering i kommunens balanseregnskap. Tilskudd til andres investeringer der andre
enn kommunen vil stå som eier, er en driftsutgift som skal regnskapsføres i kommunens
driftsregnskap. Kommunen vil som følge av dette og det som framgår av kommuneloven § 50
nr. 1 om ”eget bruk” heller ikke ha adgang til å lånefinansiere investeringer hos private
tjenesteprodusenter.
Tilskudd til Oslo Sporveier AS
Oslo kommune anfører at tilskuddet til Oslo Sporveier AS fortsatt bør kunne regnskapsføres i
investeringsregnskapet da dette ville vært tilfelle dersom Oslo Sporveier AS var organisert
som en ordinær virksomhet under kommunen. KRS 4 er tydelig på at tilskudd til ”andres”
investeringer dvs andre rettssubjekter enn kommunen, skal regnskapsføres i kommunens
driftsregnskap. I denne sammenheng nevnes også at tilskudd til andres investeringer, ikke er et
lovlig formål som kommunen kan låne penger til etter kommuneloven § 50. Investeringene som

Oslo Sporveier AS gjør skal naturlig balanseføres som anleggsmiddel i dette regnskapet. Ofte
vil det være slik at utgiftsføring i investeringsregnskapet, vil medføre en aktivering i
kommunens balanseregnskap. Oslo kommunes eierandel i Oslo Sporveier AS bør framkomme
som ”aksjer i Oslo Sporveier AS”.
Oslo kommune anfører at dersom Oslo Sporveier AS hadde vært organisert som en del av
kommunen, ville investeringene blitt utgiftsført i investeringsregnskapet. Foreningen vil peke
på at endringer i budsjettering og regnskapsføring er en konsekvens som må vurderes ved
utskillelse av kommunal virksomhet i egne rettssubjekter. Foreningen vil også peke på at
dersom kommunen har eiendomsretten til de aktuelle anleggsmidlene, vil utgiftsføring kunne
foretas i kommunens investeringsregnskap.
Foreningen viser også til avgitt svar på henvendelse fra Midt – Rogaland kommunerevisjon
vedrørende regnskapsføring av ulike tilskudd til andre jfr GKRS nettside www.gkrs –
spørsmål og svar.
Foreningen GKRS legger til grunn at KRS 4 må forstås slik at tilskudd til investeringer som
andre rettssubjekter foretar, må føres i driftsregnskapet, følgelig må også tilskuddet fra Oslo
kommune til Oslo Sporveier AS føres i driftsregnskapet.
Bjørvika infrastruktur AS
I utgangspunktet vil tilskudd til Bjørvika infrastruktur AS (riksveiomlegging) også være
tilskudd til andre og bli å regnskapsføre på tilsvarende måte som tilskudd til Oslo Sporveier
AS. I KRS 4 framgår at reelt innhold vil være bestemmende for regnskapsføringen.
Foreningen vil kommentere at tilskudd til andre etter KRS 4 skal regnskapsføres i
driftsregnskapet. Det er ikke avgjørende for regnskapsføringen i drift- eller
investeringsregnskapet, om mottaker benytter disse midlene til drift eller investeringsformål,
men avgjørende vil være om giver mottar noen form for eiendomsrett til de midler som gis eller
andre eiendeler av tilsvarende verdi. I KRS 4 står at ”investeringer er anskaffelse av eiendeler
til varig eie eller bruk”. Ut fra de opplysninger som framkommer i Deres brev, kan det være
tvil om de løpende tilskuddene (i mellomperiodene før eiendomsrett overtas om 5 år) kan
betraktes som en anskaffelse av en eiendel som kan oppføres i balansen. Vi er noe i tvil, men
forstår det slik at Oslo kommune verken er formell eller ”reell” eier av anlegget i perioden før
overtakelse om 5 år.
For heleide AS vil situasjonen ofte være at AS` et eier driftsmidlene (som kanskje er finansiert
som tilskudd fra kommunen). I disse tilfellene vil reell verdi for investeringene i det
kommunale AS framkomme i form av økt verdi på kommunens aksjer i selskapet.
I Deres brev framgår at kommunen senest fem år etter at den tekniske infrastrukturen for
området er ferdigstilt, i sin helhet vil overta eiendomsretten. Det framgår ikke av brevet fra
Oslo kommune, om de løpende tilskuddene til Bjørvika infrastruktur AS i periodene før
eiendomsoverføring, representerer en eiendel av verdi for kommunen. KRS 4 er i dag slik at
tilskudd til andres investeringer skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Under disse

forutsetninger mener foreningen at KRS 4 i dag er slik at tilskudd til Bjørvika infrastruktur AS
bør regnskapsføres i driftsregnskapet.
Balanseføring av anlegget i regnskapet til Oslo kommune vil under denne forutsetning, først
finne sted ved eiendomsovertakelse om 5 år.
KRS 4 har status som foreløpig som bør følges (leses som skal), og eventuelle avvik fra
standarden må faglig begrunnes. Dersom Oslo kommune har faglige begrunnelser for å
regnskapsføre tilskuddene i investeringsregnskapet, for eksempel fordi kommunen mener dette
gir bedre uttrykk for de reelle forhold i transaksjonene, transaksjonens kompleksitet ikke
framkommer fullt ut i brevet, realiteten er at det erverves eiendeler i mellomperiodene m.v, må
dette eventuelt nærmere begrunnes.
Foreningen vil ta med seg den aktuelle problemstillingen knyttet til regnskapsmessig
behandling av kommunale – interkommunale og offentlige infrastrukturinvesteringer i
forbindelse med framtidig omgjøring av KRS 4 til endelig standard.
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