
 

 
 

Referat 

Side 1 REFERAT FRA MØTE I KOSTRA REGNSKAPSGRUPPE OKTOBER 2021 

Møte om: KOSTRA regnskapsgruppe 

Saksnr.:  

Tilstede: Charlotte Herje, KMD 

Arild Kormeseth, KMD 

Bent Devik, KMD  

Anne Brit Thorud, SSB 

Jostein Birkelund, SSB 

Svein Kvammen, Bergen kommune (KS) 

Svanhild Apeland Lande, Sør-Varanger kommune (KS) 

Viggo Døhl, Nordland fylkeskommune (KS) 

Grete Rødal, Møre og Romsdal fylkeskommune (KS) 

Nina Teig, Indre Østfold kommune (NKK) 

Knut Erik Lie (NKRF) 

 

Forfall: Sigmund Engdal, KS 

Aud Steinsland, Time kommune (KS) 

Helge Holthe, Verdal kommune (NKK) 

 

Dato: 18.10.2021 

Møteleder: Charlotte Herje 

Referent: Arild Kormeseth 

Kopi til:  

 

Referat fra møtet i KOSTRA regnskapsgruppe 18.10.2021 

 

Sak 06/21 Konvertering av årsregnskap til KOSTRA-kontoplanen-veiledning 

 

Oppdatert utkast til veiledning om konvertering fra NS 4102 til KOSTRA-kontoplanen 

forelå i sak 6 med vedlegg.  

 

Regnskapsgruppen hadde flere innspill og presiseringer til teksten i veiledningen. 

KMD vil foreta de nødvendige justeringene. Veiledningen er en del av 

kontoplanveilederen som publiseres begynnelsen av november. 

 



 

Side 2 REFERAT FRA MØTE I KOSTRA REGNSKAPSGRUPPE OKTOBER 2021 

 

Sak 07/21  Finansielle nøkkeltall 

 

Regnskapsgruppen anser dagens finansielle nøkkeltall som tilfredsstillende og ser ikke 

behov for å supplere med andre nøkkeltall i tabellene nå. Netto driftsresultat slik det 

publiseres på ssb.no anses som den viktigste indikatoren for økonomisk balanse i 

kommunesektoren over tid. Det er publisert nøkkeltall om netto avsetning til bundne 

fond i KOSTRA, noe som gjør det mulig å vurdere den økonomiske stillingen til 

kommuner ut fra disse nøkkeltallene.  

 

I et innspill fra Steinsland i Time kommune vises det til at en vurderer netto 

driftsresultat og korrigerer for netto bundne fond og endring i premieavvik pensjon. 

Regnskapsgruppen fikk ikke stilt spørsmål da Steinsland hadde frafall til møtet. 

Regnskapsgruppen var interessert i kommunens vurderinger om hvilke krav som var 

satt til netto driftsresultatet når det blir korrigert for disse forholdene for å kunne gi et 

godt uttrykk for den økonomiske situasjonen i kommunen.  

 

Eventuelt 

 

1. SSB hadde spørsmål om den nye funksjon 322 og hvordan det kan behandles i 

tabellene som SSB skal publisere, for eksempel om den skal ses i sammenheng 

med funksjon 321.  

 

Funksjon 322 er skilt ut fra funksjon 320, og har i utgangspunktet ingen direkte 

kobling til funksjon 321. Funksjon 322 kan summeres sammen med andre 

næringsfunksjoner til aggregerte tall for området, men funksjon 322 isolert kan 

også ha interesse. SSB ser nærmere på hvordan funksjon 322 håndteres. 

 

 

2. SSBs orienterte kort om erfaringene med rapportering av konsoliderte 

regnskapstall og hvordan SSB vurderer kvaliteten på rapporterte tall.  

 

Det er en del feil i konsolidering kasse/KF/samarbeid, og feilene ligger i 

hovedsak i populasjon – og ikke i kontoplanen. Det kan se ut som at flere 

kommuner har rapportert et konsolidert regnskap hvor regnskapet ikke 

inkluderer et eller flere KF eller samarbeid som skulle vært innarbeidet i 

konsolidert regnskap (40-45 av 109). Det samme er for balansen og gjeld (22 av 

109 kommuner). 

 

Regnskapsgruppen foreslår at budskapet kan formidles på konferanser/kurs, 

men det anbefales å ha en mer målrettet veiledningen overfor de kommuner 

hvor problemene er. 

 

 


