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Orientering om kommunens KOSTRA-rapportering av regnskap 
 
 
Saksfremlegg: 

Kontrollutvalget vedtok i sak 40/20 «Eventuelt», at de ønsket å få mer informasjon om 
hvordan rapporteringen av KOSTRA-regnskap kvalitetssikres. Det ble gjort følgende 
vedtak: 

«Utvalget er kjent med at kommunerevisjonen ikke har i sitt mandat å revidere 
KOSTRA-regnskapet.  
Utvalget stiller spørsmål med hvordan man kan sikre at det er riktig KOSTRA-
regnskap som rapporteres til SSB fra kommunene. Sekretariatet gjør en 
henvendelse til NKRF om spørsmålet.  
Saken tas opp igjen på neste møte.» 

 

I sak 06/21 «Eventuelt», ble saken på nytt diskutert, og det kommer frem under 
behandlingen at sekretariatet hadde vært i kontakt med NKRF og Revisjon Midt-Norge SA 
om spørsmålet for hvordan rapporteringen av KOSTRA-regnskapet kvalitetssikres. De 
nevnte organisasjoner viser til at dersom man ønsker å få gjort en vurdering av det, så 
må det gjennomføres en forvaltningsrevisjon for temaet. På landsbasis er det utarbeidet 
forvaltningsrevisjoner for dette, og de finnes i register for forvaltningsrevisjon på NKRF 
sine sider. Se lenken: https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret 

 
Det ble gjort følgende vedtak i saken: 

«Utvalget ønsker at kommunedirektøren gir en orientering på det neste møtet om 
rapporteringen av Kostra-tall. 

 a) Hvilke rutiner er det i Folldal kommune knyttet til Kostra-rapportering?  

b) I hvilken grad oppleves det at Folldal kommune rapporterer annerledes enn 
andre sammenlignbare kommuner?  

c) Hva oppleves som særlig krevende knyttet til Kostra-rapporteringen?»  

 

Kommunedirektøren har bedt økonomisjefen om å orientere om temaet, og han vil gi 
denne orienteringen i møtet. 
 
Litt om KOSTRA: 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret
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Kommunene rapporterer regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester til staten 
ved SSB. Innrapportert data blir publisert på SSBs nettsider om KOSTRA som 
grunnlagsdata eller satt sammen og publisert som nøkkeltall. 
Nøkkeltall og grunnlagsdata skal bidra til å gi innbyggere, media, kommunesektoren selv, 
staten og andre, muligheten for å få informasjon om det meste av kommuners og 
fylkeskommuners virksomhet. Denne informasjonen skal også bidra til åpenhet, 
gjennomsiktighet og å gi muligheten for å forbedre tjenestetilbudet i kommunesektoren.  
KOSTRA-tallene brukes ofte som et sammenligningsgrunnlag mellom kommuner for å 
vurdere hvordan en tjeneste drives eller ressursene brukes. 
Mer informasjon om KOSTRA finnes på regjeringens side om tema kommuner og 
regioner, kommuneøkonomi og KOSTRA. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/?expand=factbox2675879 
  
Saksvurdering: 
Sekretariatet oppfatter at det gjennom det første vedtaket primært var fokus på 
regnskapsrapporteringen, og det er i dialogen med kommunedirektøren kommet frem til 
at det rapporteres på regnskapsrapporteringen siden den totale rapporteringen er et 
omfattende tema. Det foreligger en egen veileder fra SSB for hvordan regnskapet skal 
rapporteres inn til KOSTRA.  
 
Det fremkommer ikke i risiko- og vesentlighetsvurderingen at det er vurdert risiko eller 
vesentlighet knyttet til dette temaet.  
Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. Utvalget må på bakgrunn av 
orienteringen og på et sjølstendig grunnlag, vurdere om det er behov for en ytterligere 
oppfølging.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunenes KOSTRA-rapportering for regnskapet 
til orientering. 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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