
 

 
 

Referat 

Side 1 REFERAT FRA MØTE I KOSTRA REGNSKAPSGRUPPE 08. OKTOBER 2020 

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) 

Merete Silseth, Vestfold og Telemark fylkeskommune (KS) 

Elin Nystuen, Troms og Finnmark fylkeskommune (KS) 

Nina Teig, Indre Østfold kommune (NKK) 

Arild Bergstrøm, Sykkylven kommune (NKK) 

Knut-Erik Lie (NKRF) 

 

Forfall: Sigmund Engdal, KS 

Aud Steinsland, Time kommune (KS) 

 

Dato: 08.10.2020 

Møteleder: Charlotte Herje 

Referent: Arild Kormeseth 

Kopi til:  

 

Referat fra møtet i KOSTRA regnskapsgruppe 08.10.2020 

 

Sak 11/20 KOSTRA veilederen for 2021 – kapittel 5 om fordeling og internkjøp 

Utkast til kapittel 5 om fordeling og internkjøp ble gjennomgått. Innspillene fra 

regnskapsgruppen vurderes, og oppdatert tekst legges frem på neste møte.  

 

 

  



 

Side 2 REFERAT FRA MØTE I KOSTRA REGNSKAPSGRUPPE 08. OKTOBER 2020 

Sak 12/20 KOSTRA veilederen for 2021 - kapittel 6 om konsolidering og konserntall 

(KOSTRA-konsern) 

Utkast til kapittel 6 om konsolidering og KOSTRA-konserntall ble gjennomgått. 

Regnskapsgruppen hadde flere innspill som KMD vil vurdere til neste møte i  

regnskapsgruppen.  

 

Sak 13/20 KOSTRA veilederen for 2021 

Oppdatert utkast til KOSTRA veileder for 2021 ble gjennomgått. Regnskapsgruppen ga noen 

flere innspill til veilederen, som KMD vil vurdere til neste møte. 

 

Eventuelt 

1. Henvendelse fra arbeidsgruppen for helse og omsorg om egen rapportering for 

merkostnader korona for 2020 på skjema. Regnskapsgruppen var skeptisk til forslaget, 

blant annet med følgende begrunnelse:  

• Det skal strengt tatt ikke spørres om regnskapsinformasjon i skjema. 

• Det krever en presis/avgrensende definisjon til spørsmålsstillingene.  

• Når kommunene ikke har fått vite om dette i forkant av året, og ikke har hatt anledning 

til å tilpasse kontoplanen etter definisjonene, vil det kunne medføre betydelig 

etterarbeid for å rapportere.  

• Det ble også stilt spørsmål om hvilken styringsinformasjon dette skal gi. Blant annet 

er det opprettet en arbeidsgruppe med deltakere fra kommunene og staten som skal 

anslå merkostnader med koronasituasjonen. De vil både vurdere tall fra KS 

undersøkelse og KOSTRA-tall etter publiseringen 15. mars. 

 

2. Det blir møte i regnskapsgruppen mandag 12. oktober kl. 9-12. 


