Svarene nedenfor er sortert kronologisk og ikke etter art og funksjon. For å søke i
dokumentet, bruk søkefunksjonene til pdf-filen.

KOSTRA-SPM 15-001
Spørsmål:
Ser at Kostra-veilederen 2015 for art 160 og art 165 endrer begrepet ”oppgavepliktig” til
”opplysningspliktig”. Dette har åpenbart sammenheng med den nye a-ordningen der
begrepet ”opplysningspliktig” er innført.
Innrapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
(tidligere LTO-kode 401) er ikke en del av a-ordningen. Denne innrapporteringen skal foretas
årlig, i motsetning til a-ordningen, som skal foretas månedlig. Fra 2015 vil vi foreta
innrapporteringen fra økonomisystemet, mot tidligere fra HRM-systemet.
Er årlig innrapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
(tidligere LTO-kode 401) å anse som en del av det Kostra-veilederen kaller
”opplysningspliktig”, eller er art 160 og art 165 forbeholdt utgifter knyttet til a-ordningen (og
dermed forbeholdt HRM-systemet)?
Svar:
Endringer i veiledningsteksten er kun en oppdatering av begreper pga a-ordningen, og
innebærer ingen realitetsendring.




Oppgaveplikt og innberetningsplikt er erstattet med begrepet
opplysningsplikt/opplysningspliktig.
Lønnsinnberetningsplikt er endret til opplysningsplikt
Lønnsoppgavepliktige ytelser er endret til lønnsopplysningspliktige ytelser

KOSTRA artene er ikke knyttet til bestemte systemer. Det betyr blant annet at lønnsutgifter
skal føres på artsserie null. Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er
opplysningspliktige skal føres på art 160 og andre opplysningspliktige godtgjørelser skal føres
på art 165.

KOSTRA-SPM 15-001a
Spørsmål:
Kommunen skal besørge gravferd når ingen andre gjør dette og det ikke er midler i boet.
Dette er fastsatt i Gravferdsloven § 9, 5. ledd. Hvilken kostra funksjon og art skal brukes på
denne type utgifter?

Svar:
Utgiftene kan føres på funksjon 393 (gravplasser og krematorier), art 470.

KOSTRA-SPM 15-002
Spørsmål:
Hvilken KOSTRA-funksjon skal benyttes for utgifter knyttet til barn med særskilte behov på
SFO. Dersom funksjon 215 ikke benyttes (for å skille utgiftene fra ordinært tilbud), er det da
riktig å bruke funksjon 234? Eller er dette en funksjon som fordrer enkeltvedtak under
helselovgivning? Er det noe annet alternativ?
Svar:
Hvilken funksjon utgiftene skal føres på må vurderes ut i fra hvilke tjenester som utføres, og
om det er noe enkeltvedtak knyttet til tjenesten. Vi legger til grunn at spørsmålet gjelder
tjenester knyttet til SFO tilbud, og funksjon 215 vil da være aktuell. Om utgiften eksempelvis
vedrører assistenter som utfører praktisk bistand for eleven der vedtak har hjemmel i
helselovgivningen vil funksjon 254 være aktuell. Vi legger til grunn at funksjon 234 ikke er
aktuell, da denne gjelder for tjenester til aktivisering av barn med funksjonsnedsettelser som
ikke gis i forbindelse med grunnskoleundervisningen.

KOSTRA-SPM 15-003
Spørsmål:
Jeg har et spørsmål om hvilken KOSTRA – funksjon som skal brukes for utgifter til utarbeiding
av ROS-analyse og beredskapsplan. Analysen og planene er overordnet og ikke avgrenset til
enten funksjon 233 (annet forebyggende helsearbeid) eller 338 (forebygging av branner og
andre ulykker).
Svar:
Overordnet planarbeid (ikke planer etter plan- og bygningsloven, som føres på funksjon
301) kan føres på funksjon 120.

KOSTRA-SPM 15-004
Spørsmål:

1. Hvilken funksjon i KOSTRA skal overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8
føres på?
Hvilken funksjon i KOSTRA skal dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36
føres på, når erstatningen er knyttet til byggesaker?
2. Ihht veilederen skal lønnsutgifter til vaktmestre og vedlikeholdsarbeidere føres på ulike
KOSTRA-arter (vaktmestere på art 010 og vedlikeholdsarbeidere på art 070). I praksis
driver de samme personene med mange ulike oppgaver. Det kan være snømåking,
plenklipping, maling av bygninger, skifting av dører eller dørhåndtak, småreparasjoner på
vann- og avløpsnett osv. KOSTRA-veilederen definerer ikke nærmere hva som er
vaktmesterarbeid og hva som er vedlikeholdsarbeid. Hva er definisjonene?
Svar:
1. Vår vurdering er at saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 og overtredelsesgebyr
etter plan- og bygningsloven § 32-8 bør henføres til den respektive tjenestefunksjon.
Funksjon 302 (eventuelt 304/305) virker å være mest aktuell i dette tilfellet.
2. Art 070 er forbeholdt eiendomsforvaltning, bygg og annen infrastruktur. For
vedlikeholdsarbeid ”på bygget/anlegget”, vil art 070 være korrekt art. For tjenester
”utenfor bygge/anlegget” (slik som snømåking, plenklipping) vil art 010 være riktig. For
mindre arbeid som gjøres av driftspersonell (slik som skifting av dørhåndtak, mindre
malingsarbeid, småreparasjoner på vann- og avløpsnettet osv) anses art 010 som mest
korrekt.

KOSTRA-SPM 15-005
Spørsmål:
En kommune har et kriseteam bestående av lege, psykiatrisk sykepleier, prest mv.
Kriseteamet rykker ut hvis det skjer ulykker e.l. der krisehjelp er nødvendig. Medlemmene av
kriseteamet får en fast godtgjørelse for å være i beredskap, i tillegg får de godtgjørelse hvis
de rykker ut på oppdrag. Det står ikke noe spesifikt om krisesenter i veilederen, og min
vurdering er at man skal bruke den mest aktuelle funksjonen ut i fra hva slags type oppdrag
det er snakk om.
Aktuelle funksjoner kan da være være:
•
233 Annet forebyggende helsearbeid

•
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelser
•
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
•
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Og eventuelt:
•
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp og døgnopphold i kommunene
Svar:
Vi er enige med vurderingen om at dette må følge type oppdrag. Flere funksjoner vil være
aktuelle for kriseteam-tjenesten, og utgiftene må henføres til den mest aktuelle funksjonen.
Noen kommunale tjenestetilbud vil berøre flere funksjoner. Rus- og psykiatritjenestene er et
annet eksempel på dette.

KOSTRA-SPM 15-006
Spørsmål:
Fiskeridirektoratet har utbetalt kommunenes andel av vederlag knyttet til etablering av
løyve for akvakultur (i gruppe B). Se link:
http://www.fiskeridir.no/akvakultur/groene-loeyve/utbetaling-av-kommunenes-andel-avvederlag-for-groenne-loeyve
Hvilken KOSTRA-funksjon er den mest riktige her. Vi vet at en kommune har fått beskjed fra
departementet om at dette tilskuddet skal føres i investeringsregnskapet.
Svar:
Det vil være mest riktig å henføre kommunenes andel av vederlag knyttet til konsesjoner for
å drive akvakultur til funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd.

KOSTRA-SPM 15-008
Spørsmål:
Innenfor barnevern fører en kommune utgifter knyttet til privat part (reise, oppholdsutgifter
evt. tapt arbeidsfortjeneste for foreldre, barn og privat parts vitner) på funksjon 251 dersom
det er en «ny» sak. Dersom saken tas opp igjen, der barneverntjenesten allerede har
omsorgen for barnet/barnet allerede er atferds plassert, føres utgiftene på funksjon 252.
Utgifter til sakkyndig, advokat, og barneverntjenestens vitner føres på funksjon 244. Er dette
riktig, eller er det mer korrekt å føre alle utgiftene, også de knyttet til privat part, på funksjon
244.
Svar:
Vi forstår det slik at spørsmålet vedrører hvilken KOSTRA funksjon utgifter vedrørende
barnevernsaker i fylkesnemda/rettsapparatet skal henføres til. Slike utgifter hører hjemme
under funksjon 244.

KOSTRA-SPM 15-009
Spørsmål:
Iflg. KOSTRA-veilederen for 2014 skal ikke konsesjonskraftinntekter lengre føres på art 890.
Iflg. samme veileder skal «inntekter ved videresalg av konsesjonskraft, kraftrettighet eller
annen kraft» føres på art 650.
Skal «videresalg av konsesjonskraft» forstås slik at dette er kjøpt konsesjonskraft som en
kommune/fylkeskommune selger videre. Hvor skal i så fall ordinært salg av konsesjonskraft
inntektsføres? Alternativt, skal «videresalg av konsesjonskraft» forstås slik at dette er kraft
som en konsesjonshaver selger.
Svar:
Alle inntekter i forbindelse med salg (herunder videresalg) av kraft (konsesjonskraft,
kraftrettigheter og annen kraft) skal fom. 2014 inntektsføres på art 650, da dette er å anse
som salg av varer/tjenester.

KOSTRA-SPM 15-010
En kommune har i forbindelse med beregning av tilskudd til private barnehager stilt
spørsmål ved om kostpenger (mat) skal sees på som en refusjon eller en salgsinntekt. Dette
har betydning for utmålingen av tilskudd til de private barnehagene. Kommunen mener at
kostpenger skal sees på som en refusjon og ikke en del av oppholdsbetalingen som er

regulert av makspris, men kostpenger i barnehagen er ikke nevnt eksplisitt i KOSTRAveilederen.
I beskrivelsen av artsseriene på side 73 i veilederen står det at «Artene 700-770 gjelder som
regel der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er
knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete
tjenester defineres som refusjoner».
Kostpenger er penger som kommunen tar inn fra foreldrene for å servere barna mat, og er
ikke en del av maksprisen for barnehage.
Under art 600 Brukerbetaling står det:
Inntekter av brukerbetaling knyttet til faste avtaler/abonnementer om
generelle kommunale tjenester.
- Brukerbetaling for hjemmetjenester
- Dagopphold
- Egenandeler
- Vederlag for opphold på institusjon (også den delen av brukerbetalingen
som eventuelt refunderes fra NAV når NAV dekker en del av
brukerbetalingen)
- Oppholdsbetaling i barnehager
- Oppholdsbetaling SFO
- Foreldrebetaling kultur- og musikkskoler
- Vederlag for sykehjemsplasser

Kommunen mener at kostpenger ikke er en av oppholdsbetalingen, men en refusjon. Men
siden det ikke står noe om dette eksplisitt så hadde vært fint med en rask avklaring fra dere
på hvordan kostpenger i barnehager skal regnskapsføres.
Svar:
Vi legger til grunn at kostpenger som kommunen tar inn fra foreldrene for å servere barna
mat, i KOSTRA sammenheng vil være et utlegg som kommunen har pådratt seg for andre.
Slike inntekter hører da under art 770.

KOSTRA-SPM 15-013
Spørsmål:
Spørsmålet gjelder hvilken funksjon "salg av legemidler" fra helsesenter, legekontor skal
føres på. Gjelder både kommune/fylkeskommune.
Svar:
Salg av legemidler vil være knyttet til den funksjonen hvor innkjøpet finner sted. Dersom
legemidlene kjøpes inn på et legekontor (funksjon 241 diagnose, behandling, re/habilitering), vil det være naturlig at inntekter fra salg føres på funksjon 241.

