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Formål med kommuneregnskapet
Årsbudsjettet 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

Årsberetningen skal blant annet redegjøre for 
• Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og 

stillingen
• Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap
• Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene



Kommunens inntekter
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Utgifter i driftsregnskapet

58 %25 %

7 %

5 %
5 %

Lønn og sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester

Overføringsutgifter

Finansutgifter (renter, avdrag, utbytte)

Avskrivninger
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Øk oversikt drift. Viser 
inntekter, kostnader, brutto 
driftsresultat – og til sist 
netto driftsresultat.

Det som skiller seg ut fra 
privat regnskap er at 
avskrivninger (Anslått 
«slitasje» på anleggsmidler) 
føres puss og minus. Videre 
at avdrag på lån føres som 
en utgift. Dette er fordi  
kommuneregnskapet skal 
vise pengestrømmen.
Netto driftsresultat – sier 
noe om årets drift.. før 
fondsavsetning og bruk.
(Vær oppmerksom på 
avsetning og bruk bundne 
fond. Se senere)



Dette er bare en annen 
måte å sette opp 
driftsregnskapet på. 
Her vises ikke hver 
enkelt linje av 
kostnadene – kun linje 
6 – som viser hva som 
er bevilgningen til 
enhetene. (se neste 
side)
Netto driftsresultat her 
er samme som i 
økonomisk oversikt 
drift. Disponeringen 
også (se neste ark). 
Vær oppmerksom på 
bruk og avsetning 
bundne fond.



Bruk og avsetning fond - disponeringer



Budsjettet viser 
kommunestyrets 
prioriteringer/ 
bevilgning. 
Vesentlige 
budsjettavvik skal 
kommenteres i 
årsberetningen.



Linje 1-4 spesifiseres i 
bevilgningsoversikt investering 
etter andre ledd på det nivået 
kommunestyret har bestemt 

Linje 1-4 er utgifter brutto. Evt
tilskudd vil komme på linje 8 

Utlån av egne midler i linje 4

Videreutlån i linje 15



Alle prosjektene i 
investerings-
regnskapet. Sum 
her skal stemme 
med linje 1 i 
bevilgningsoversikt 
investering.



En forklaring mht
disponeringen av netto 
driftsresultat. 
Hvordan det er disponert 
i regnskapet sett i 
forhold til budsjettet.
(Strykninger, mer eller 
mindre bruk av 
disp.fond.) 



§ 5-8Balanseregnskapet
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Eiendeler

Anleggsmidler

Omløpsmidler
• Premieavvik
• Kortsiktige fordringer
• Bankinnskudd/kasse

Memoriakonto
• Ubrukte lånemidler

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital
• Disposisjonsfond
• Bundne driftsfond
• Ubundne investeringsfond
• Bundne investeringsfond
• Merforbruk i drift
• Udekket i investering
• Konto for prinsippendringer
• Kapitalkonto

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Memoriakonto

Anleggsmidler
- Langsiktig gjeld
+   Ubrukte lånemidler
=   Kapitalkonto



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
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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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Lovlig låneformål 
§ 14-15 Varige driftsmidler som skal eies av 
kommunen selv
§ 14-16 Tilskudd til andre kommuners 
investeringer i varige driftsmidler hvis de blir 
brukt for å utfører lovpålagte oppgaver for 
kommunen.
§ 14-17 Lån til videreutlån

Til investeringer
Låntager ikke driver næringsvirksomhet
Lånet ikke innebærer vesentlig økonomisk risiko for 
kommunen

Minimumsavdrag



Pensjon - premieavvik
• Pensjonspremie = betalt pensjonspremie til pensjonsleverandøren i 

året

• Pensjonspremie + premieavvik = pensjonskostnad
• Utgiftsføres i driftsregnskapet

• Periodisering av pensjonsutgifter (premieavviket)
• 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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Noter og årsberetning

Nå er alle notekrav i forskriftens § 5-10 til § 5-15 
• Notene skal gi brukerne av regnskapet utfyllende informasjon om årsregnskapet

Årsberetning skal rede gjøre for 
a) Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen og om denne ivaretar den 

økonomisk handleevne over tid.
b) Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap, og vesentlige avvik fra kommunestyrets 

premisser for bruken av bevilgningene.
c) Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke –økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen 

eller innbyggerne
d) Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
e) Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
f) Hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings og diskrimineringsloven § 26





Hva bør kontrollutvalget ha fokus på når det gjelder regnskap?

• Bevilgningskontroll
• Store avvik mellom budsjett og regnskap

• Effekten av bundne fond på bunnlinja
• Minimumsavdrag vs utgiftsførte avdrag
• Notene – les dem og spør hvis uklart
• Måltallene

Disposisjonsfondet (fri egenkapital)
Netto driftsresultat ifht driftsinntekter
Gjeld i % av driftsinntekter
Arbeidskapital % (sier noe om likviditet)
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