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Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2016 

 

Vi vil med dette orientere om at det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften. 

Det er i tillegg gjort flere presiseringer i de enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen 

for KOSTRA regnskapsrapportering. Vi viser til  KOSTRA rapporteringsveilederen for 2016 

for nærmere informasjon, se Regnskapsrapporteringen 

(https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen/id551573/). 

  

Endringer i funksjonskontoplanen 

 

Det opprettes en ny funksjon 533 Kunst, design og arkitektur for fylkeskommuner fom 2016. 

Grunnen til opprettelsen er at det fra og med høsten 2016 innføres et nytt studieforberedende 

utdanningsprogram for Kunst, design og arkitektur. Utdanningsprogrammet tilsvarer det som 

tidligere var studiespesialisering med formgivning under utdanningsprogrammet 

Studiespesialisering, funksjon 521 Studiespesialisering i KOSTRA.  

 

I tillegg foretas det interne forflytninger av noen programområder mellom 

utdanningsprogrammene som er knyttet til henholdsvis funksjon 524 Design og håndverk og 

funksjon 530 Medier og kommunikasjon. Endringene vil føre til at det blir brudd i tidsseriene 

for funksjonene 521, 524 og 530.  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen/id551573/


Side 2 

 

Endringen skal innføres trinnvis for nye årskull, slik at fylkeskommunene i flere år vil tilby 

opplæring både i de eksisterende og i nye utdanningsprogrammene. Utgifter og inntekter skal 

henføres til den funksjonen som tilhører utdanningsprogrammet eleven har startet på. Det 

innebærer at inntekter og utgifter tidligst skal henføres til ny funksjon 533 for elever som 

starter på det det nye utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur fra og med høsten 

2016. Det samme gjelder for endringene i studieprogrammene knyttet til funksjon 521 

Studiespesialisering, funksjon 524 Design og håndverk og funksjon 530 Medier og 

kommunikasjon. 

 

Funksjon 255 Medfinansiering somatiske tjenester utgår fom 2016, da ordningen med 

kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten ble avviklet fom 2015. Funksjonen blir 

først avviklet fra 2016 på grunn av etterslep på utbetaling av tilskudd til kommunene i 2015, 

som må rapporteres til KOSTRA.  

 

Funksjon 392 Andre religiøse formål, endrer fom 2016 navn til Tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn. 

 

Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp endrer fom 2016 navn til Ytelse til livsopphold. Det er 

presisert i veiledningen at funksjonen også omfatter ytelser til livsopphold som gis etter 

kommunalt reglement, der mottakere ville hatt rett på tilsvarende ytelser etter §§ 18 og 19 i 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

 

For funksjonene 172 Pensjon og 472 Pensjon, er det foretatt en utdypning i  veiledningen for 

å klargjøre hvilke arter som skal benyttes for utgiftene som blir henført til funksjonene. 

 

For funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, er det foretatt en 

mindre presisering i veiledningen vedrørende bomiljøarbeid som utleier utfører. 

 

I veiledningen til funksjon 393 Gravplasser og krematorier, er det presisert at utgifter som 

påløper når kommunen har plikt til å besørge gravferd etter gravferdsloven § 9, 5. ledd, skal 

henføres til funksjon 393. 

 

I veiledningsteksten til funksjon 840 er det presisert at vertskommunetilskudd HVPU skal 

føres der. 

 

Endringer i artskontoplanen 

 

For artene 230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg og 270 Andre 

tjenester (som inngår i egenproduksjon), er det noen presiseringer i veiledningen vedrørende 

rådgivnings-/konsulenttjenester knyttet til byggeledelse, prosjektering mv.  
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Internfordeling/internt kjøp og salg 
 

Fra og med 2016 utgår art 290 Internjøp og 790 Internsalg i KOSTRA kontoplanen. 

Hensikten med regnskapsrapporteringen i KOSTRA er å gi informasjon om ressursbruk i 

fylkeskommuner og kommuner til bruk i nasjonale informasjonssystemer, og i offisiell 

statistikk, jfr regnskapsforskriften. I KOSTRA rapporteringsveileder er det presisert flere 

steder, bla i kapittel 2.4 Fordelingstekniske løsninger, at bruk av artene 290 og 790 bør 

unngås. Disse artene viser ikke hvilke typer varer og tjenester som transaksjonen vedrører, 

noe som er uheldig når hensikten med regnskapsrapporteringen tas i betraktning. Erfaring har 

også vist at bruk av art 290 og 790 ser ut til å variere i kommunesektoren, noe som kan 

påvirke sammenlignbarheten mellom kommunene. Det vises til kapittel 2.4 i 

rapporteringsveilederen vedrørende fordeling av utgifter fra og med 2016.  

 

Andre endringer i kontoplanen 

 

Det er også foretatt andre mindre endringer i veilederen som gjelder innholdet i de enkelte 

funksjoner og arter. Dette gjelder bla funksjonene 510, 515, 520, 521-533, 562, 570, 590, 841, 

870 og 880, og bla artene 260, 429, 690 og 770, jfr rapporteringsveilederen. 

 

 

Annen informasjon 

  

I noen tilfeller foretas det endringer i årsregnskapet etter at KOSTRA-rapporteringen er 

foretatt, på grunn av tilbakemeldinger fra revisor eller kommunestyrets behandling av 

årsregnskapet. I tilfeller der endringen i årsregnskapet har vesentlig betydning for 

nøkkeltallene, oppfordrer KMD til at det foretas ny rapportering av regnskapstall og 

grunnlagsdataene som publiseres i KOSTRA.  

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Charlotte Herje 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Norges kommunerevisorforbund 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund 

Kommunal landspensjonskasse 

Sticos AS 

 

 


