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Lover, forskrifter osv.
• Ny kommunelov med forskrifter har trådt i kraft, men
o Regnskap for 2019 skal avlegges etter gammel kommunelov og forskrift

• Budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 skal vedtas etter ny lov
• Vi har her hovedfokus på det som gjelder ved avleggelse av regnskap for 2019
o I enkelte tilfeller viser vi til endringer i ny lov, og som vil påvirke regnskap for 2020 som avlegges i 2021

Gammel kommunelov, forskrifter osv.
• Kommuneloven kapittel 8
• Forskrift om årsbudsjett
• Forskrift om årsregnskap og årsberetning

• God kommunal regnskapsskikk (KRS)
• Grunnkrav:
• Avlegges for hvert kalenderår – innen 15.02
• Fastsettes av kommunestyret/fylkestinget innen 30.06

Formål med kommuneregnskapet
• Budsjettet er «hoveddokumentet»
• Skal vise tilgjengelige midler
• Kommunestyrets prioritering av bruken (mål om mest mulig tjenester)

• Regnskapet skal vise hvordan det faktisk gikk i forhold til budsjett
• Skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt
over tid
• Statistiske data
• Produsere sammenligningstall og statistiske data

Budsjett vs regnskap
• Budsjett
• Det skal være årsbudsjett både for drift og investering
• Budsjettendringer skal vedtas når forhold er kjent og det er nødvendig for å oppfylle
krav til realisme og balanse
• Budsjettmyndighet – kommunestyret/fylkestinget

• Regnskapet skal avlegges på samme nivå som budsjettet er vedtatt
• Budsjettvedtaket «styrer» hvordan regnskapet presenteres
• Gjelder skjema 1B og skjema 2B

Grunnleggende prinsipper
• Formuesbevaringsprinsippet
• Begrenset låneadgang
• Skille mellom drift og investering

• Generasjonsprinsippet
• Dagens brukere skal betale for dagens tjenester
• Selvkost – øvre prisgrense for kommunale betalingstjenester

• Anordningsprinsippet
• Periodiseringsprinsipp – når skal det bokføres?
• «Alle kjente inntekter og utgifter som tilhører året skal bokføres, enten de er betalt eller
ikke»

Hovedforskjeller
Offentlig forvaltning
(bevilgningsregnskap)
•
•
•
•
•

Inntekter dekker fellesbehov
Overskudd er ikke et mål
Resultatet vanskelig å måle
Budsjettet bindende vedtak
Regnskapet viser hvordan midlene
er brukt

Forretningsvirksomhet
(privat regnskap)
• Har kostnader for å skape inntekter
• Målsetting å maksimere
overskuddet
• Budsjettets betydning omdiskutert
• Regnskapet viser det økonomiske
resultatet

8

Drifts- og investeringsregnskapet
• Driftsregnskapet
• alle løpende inntekter og utgifter

• Investeringsregnskapet
• ikke-løpende inntekter og utgifter
• Investeringsutgifter
• Utlån og forskotteringer
• Bruk av lån

• Investeringsutgifter
• Vesentlig og varig verdi, ikke-løpende karakter

• Investeringsinntekter
• Ikke-løpende inntekter
• Inntekter fra salg av varige driftsmidler
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Regnskapsskjemaene
• Driftsregnskap,
• Skjema 1A – overordnet → bevilgningskontroll
• Skjema 1B – KST/FT bevilgning til tjenester → bevilgningskontroll
• Økonomisk oversikt drift – summen av 1A og 1B presentert på detaljnivå etter type inntekt og
utgift

• Investeringsregnskap
• Skjema 2A – overordnet → bevilgningskontroll
• Skjema 2B – spesifikasjon av investeringsutgifter → bevilgningskontroll
• Økonomisk oversikt investering – summen av 2A og 2B presentert på detaljnviå etter type inntekt
og utgift

• Balanseoppstilling
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Kommunens årsregnskap
• Hva er så regnskapet?
• Alle obligatoriske skjema
• A+B-skjemaene tilsvarer Økonomisk oversikt – presenteres bare på to
forskjellige måter!
• Noter – også del av det obligatoriske regnskapet
• Andre oppstillinger = tilleggsinformasjon → ikke en del av det obligatoriske
regnskapet
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Skal vise regnskapstall og
budsjettall →
Bevilgningskontroll

Til fordeling drift =
disponibelt til tjenestene →
spesifiseres i skjema 1B

Faktisk fordelt til drift –
kommer fra skjema 1B

Differansen mellom faktisk
fordelt og forutsatt fordelt

Det er stor valgfrihet
for hvordan skjema1B
skal se ut!

Summen skal stemme
med skjema 1A – «sum
fordelt til drift»

TBU: Anbefalt
> 1,75% av driftsinntekter (kommune)
> 4% (fylkeskommune)

Driftsregnskapet - resultatbegrepene
• Brutto driftsresultat (Øk.oversikt)
• Viser løpende inntekter og utgifter, før finanspostene og før bruk eller avsetning til fond

• Netto driftsresultat (Øk.oversikt)
• Viser resultatet av løpende inntekter og utgifter, etter at finansposter er tatt hensyn til, men før
bruk og avsetning til fond
• Viser mer «resultatet» av årets aktivitet?

• Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (Øk.oversikt og 1A)
• Har kommunen brukt mer eller mindre enn KST har vedtatt?
• Strykningsbestemmelser ved regnskapsmessig merforbruk
1. Overføringer fra drift til investering strykes først
2. Avsetninger til disposisjonsfond
3. Stryke budsjettert inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
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Kommunens inntekter
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Utgifter i driftsregnskapet
5%

5%

Lønn og sosiale utgifter

7%

Kjøp av varer og tjenester

Overføringsutgifter
25 %

58 %

Finansutgifter (renter, avdrag, utbytte)
Avskrivninger
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Beløpet skal
spesifiseres i 2B

Eksempel på
hvordan 2B kan se
ut

Skal stemme med
første linje i 2A

Investeringsregnskapet
• Avsluttes i balanse eller med udekket eller udisponert beløp
• Udekket – består av beløp som mangler finansiering i året
• Strykninger
• Redusere budsjettert avsetning til fond i regnskapet
• Bruke budsjettert bruk av ubundet fond i investeringsregnskapet

• Føres opp til inndekking i budsjettet det år regnskapet legges fram

• Udisponert – mer inntekter i investeringsregnskapet enn nødvendig for å finansiere
årets investeringer - disponeres i budsjettet det år regnskapet legges fram
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Balansen
Eiendeler
Anleggsmidler
Omløpsmidler
•
•
•

Premieavvik
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd/kasse

Gjeld og Egenkapital
Egenkapital
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Mer-/mindreforbruk
Udekket/udisponert
Konto for prinsippendringer
Kapitalkonto

Anleggsmidler
- Langsiktig gjeld
+ Ubrukte lånemidler
= Kapitalkonto

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Memoriakonto
•

Ubrukte lånemidler

Memoriakonto
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Fond
• Ubundne fond
• Disposisjonsfond og ubundet investeringsfond
• Kommunestyret disponerer

• Bundne fond
• Bundne driftsfond eller bundne investeringsfond
• Bruk er bestemt av tredjepart, f.eks.
• Gaver – giver bestemmer hva det skal brukes til
• Øremerkede tilskudd fra staten

• Kommunestyret bestemmer ikke over disse midlene
• Inngår som regel i skjema 1B eller 2B
• Påvirker «bunnlinja»!
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Bundne fond
Bruk og avsetning
bundet fond påvirker
bunnlinja!

Memoriakonto
• «Huskekonto»
• Eks. kommunen tar opp 100 mill. i lån
• Årets investeringer blir forsinket ifht planlagt → «trenger» kun 80 mill. til å finansiere
årets investeringer → 20 mill. står på memoriakonto (= ubrukte lånemidler)

• Består vanligvis av
• Ubrukte lånemidler
• Evt. underskudd på selvkostområder der man ikke har selvkostfond
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Konto for prinsippendringer
Talleksempel
• 1992:

Feriepenger inkl arbeidsgiveravgift –

Debitert

Utgift

10.000’

• 1994:

Feriepenger landbruksvikarer

-

Debitert

Utgift

3.000’

• 2001:

Momskompensasjon for 1999

-

Kredit

Inntekt

( 1.000’)

• 2001:

Påløpte renter (kan ha blitt tatt før) -

Debet

Utgift

500’

• 2001:

Materiallager -

Debet

Utgift

3.000’

• 2002:

Lærlingetilskudd (fylkeskommunene)

Debet

Utgift

Sum prinsippendringer :

0’
15.500’

• ”Alle” kommuner har negativ egenkapitalpost på dette i balansen,
• Evt negativ egenkapital på dette skal ikke dekkes inn.
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Lån
• Lovlig låneformål, kommuneloven § 50
• Investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler
• Lån til videreutlån, forskotteringer, innfri garantiansvar

• Bruk av lån – kun i investeringsregnskapet
• Minimumsavdrag
• Beregnet størrelse som kommunen minst må utgiftsføre og betale i året som låneavdrag
(drift)
• Beregnes etter brøk:
Langsiktig gjeld 01.01

X

Årets avskrivninger

Anleggsmidler 01.01
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Pensjon - premieavvik
• Pensjonspremie = betalt pensjonspremie til pensjonsleverandøren i
året
• Pensjonspremie + premieavvik = pensjonskostnad
• Utgiftsføres i driftsregnskapet
•
•
•

Periodisering av pensjonsutgifter
Formål → jevne ut pensjonsutgiftene over år
Justisdep → 2003 → «ikke vesentlig inngripende i kommuneøkonomien»

• Premieavviket skal tilbakeføres over 15/10/7 år
•

Medfører økt pensjonskostnad i den perioden
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Disponere mindreforbruk
• Kommuneloven § 48
• Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet
• Vedtaket må angi disponering av overskuddet eller dekning av underskuddet
• Selve disponeringen bokføres i årsregnskapet året etter regnskapsåret
• Bruk av tidligere års mindreforbruk

• Disponering av overskudd
• Avsetning til generelt disposisjonsfond eller
• Øke driftsrammen for inneværende år på konkrete tiltak

• Evt avsetning til disp.fond med merkelapp ”vedlikehold vei xx”, må vedtas på nytt
av kommunestyret før det kan brukes
• NB ! vedtaket er ikke mer bindende enn til neste kommunestyremøte
• Ubrukte midler kommer tilbake i form av overskudd.
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Inndekking merforbruk
• Kommuneloven § 48
• Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet
• Vedtaket må angi dekning av regnskapsmessig underskudd
• Må dekkes inn på budsjettet det år regnskapet legges fram eller påfølgende års
budsjett
• KAN vedta å dekke inn underskuddet over inntil ytterligere to år
• Dept. kan godkjenne enda senere inndekking – max 10 år
• Eks. Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i 2017
• Skal dekkes inn over budsjettet for 2018 eller 2019
• KST kan vedta at det skal dekkes inn innen 2021
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ROBEK
• ROBEK – register over kommuner som er underlagt statlig kontroll (ny
kommunelov kapittel 28)
• I praksis: fylkesmannen skal godkjenne alle låneopptak og langvarige leieavtaler

• ROBEK-registrering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:
• Driftsbudsjett er vedtatt med et merforbruk
• Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk
• Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet, eller driftsregnskapet viser at et merforbruk
skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto
• Balanseregnskapet viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre
prosent av driftsinntektene
• Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller
forskrift
• Årsregnskapet ikke er vedtatt innen fristene i lov eller forskrift
• Departementet har fattet et vedtak etter inndelingslova §16 a
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Noter
• Noter – obligatorisk del av årsregnskapet
• Hensikt - å gi utdypende informasjon om regnskapet
• Omfattende krav til hva det skal gis noteinformasjon om – økende
• Brukes notene?
• Er det mulig å forstå notene?
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Årsberetningen
• Kun årsberetningen som er lovpålagt
• Gjennomgås av revisor og omtales i Revisjonsberetningen

• Krav til innhold
• Kommunedirektørens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året
– på overordnet nivå
• Skal gi dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling
• Særskilt uttalelse om
• Vesentlige forhold f.eks. rettsaker av vesentlig betydning
• Vesentlige budsjettavvik
• Tiltak for å sikre høy etisk standard
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Hva bør kontrollutvalget ha fokus på når det gjelder regnskap?
• Bevilgningskontroll
• Store avvik mellom budsjett og regnskap

• Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
• Hvorfor har det oppstått?

•
•
•
•

Effekten av bundne fond på bunnlinja
Minimumsavdrag vs utgiftsførte avdrag
Netto driftsresultat ifht driftsinntekter
Notene – les dem og spør hvis uklart
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