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Referat fra møtet i KOSTRA regnskapsgruppe 12.10.2020 

 

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

Oppdatert utkast til kapittel 5 om fordeling og internkjøp ble gjennomgått.  

Det ble diskutert om det skulle åpnes for å kunne unnlate fordeling i visse tilfeller. 

Regnskapsgruppen vurderte at det var behov for mer utredning før det tas stilling til dette.  

 

 

 



 

Side 2 REFERAT FRA MØTE I KOSTRA REGNSKAPSGRUPPE 12. OKTOBER 2020 

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

konserntall (KOSTRA-konsern) 

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

Regnskapsgruppen hadde ikke flere innspill til kapitlet per nå.  

 

Sak 13/20 forts KOSTRA veilederen for 2021 

Oppdatert utkast til KOSTRA veileder for 2021 ble gjennomgått. Regnskapsgruppen hadde 

noen få innspill som KMD innarbeider. 

 

Sak 14/20 Ny funksjon kraft (forts. sak 08/20) 

I sak 08/20 foreslo SSB at det etableres en egen funksjon for kraftproduksjon og distribusjon 

for å kunne skille ut denne virksomheten fra annen næringsvirksomhet. Formålet var å 

identifisere omfanget av denne typen virksomhet i det konsoliderte regnskapet. Videre var 

formålet å kunne skille virksomheten fra annen næringsvirksomhet under funksjonene 320 og 

321.  

 

KMD la fram et forslag om en ny funksjon 322 Produksjon, distribusjon og omsetning av 

kraft for regnskapsgruppen. Følgende veiledning ble foreslått: 

1.  Utgifter og inntekter knyttet til produksjon, distribusjon og omsetning av (elektrisk) 

kraft. 

2. Funksjonen er primært aktuell for inntekter og utgifter i kommunale foretak som er som 

er rapporteringspliktig etter forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 2-1. 

3. (Nr. 3 kan evt. tas med hvis det er viktig for SSB: Funksjon 322 benyttes også for renter, 

utbytte og lån mv. knyttet til produksjon, distribusjon og omsetning av (elektrisk) kraft, i 

stedet for funksjon 870. Funksjon 322 benyttes også for avsetninger, bruk av 

avsetninger mv. knyttet til produksjon, distribusjon og omsetning av (elektrisk) kraft, i 

stedet for funksjon 880.) 

4. Funksjonen benyttes ikke for annen næringsvirksomhet. Annen næringsvirksomhet, 

eksempelvis fiber og fjernvarme, rapporteres på funksjon 320. Funksjonen benyttes 

heller ikke for konsesjonskraft mv. som skal rapporteres på funksjon 321.  

5. Funksjonen benyttes heller ikke for øvrig virksomhet knyttet til andre kommunale 

tjenestefunksjoner. 

 

Regnskapsgruppen ga sin tilslutning til å opprette funksjonen. SSB kommenterte at det ikke 

var behov for pkt. 3 hverken i makrostatistikken eller i KOSTRA. Regnskapsgruppen vurderte 

da at pkt. 3 i veiledningen kan tas ut. 

https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302

