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Deres ref Vår ref Dato 

 14/6763-3 03.11.2014 

 

Endringer regnskapsrapporteringen i KOSTRA fra 2015 

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 

rapporteringsveilederen for 2015 for nærmere informasjon, se www.kostra.dep.no. 

 

Endringer i funksjonskontoplanen 

 

Det opprettes en ny funksjon vedrørende kompensasjon for merverdiavgift i 

investeringsregnskapet. Fra 2015 skal kompensasjon for merverdiavgift i 

investeringsregnskapet føres på funksjon 841 Kompensasjon for merverdiavgift i 

investeringsregnskapet. Mvakompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er 

frie midler som skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg 

og andre varige driftsmidler. Mvakompensasjonsinntekten skal dermed ikke henføres 

til den funksjonen der mvakompensasjonsutgiften er påløpt, slik det er for 

mvakompensasjon påløpt i driftsregnskapet. 

 

Funksjon 700 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet og 705 

Finansieringsbistand overfor næringslivet slås fra 2015 sammen til ny funksjon 701 

Tilrettelegging, støttefunksjoner og finansieringsbistand for næringslivet. 

 

Funksjon 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger utgår fra 2015 i 

funksjonskontoplanen for fylkeskommuner, da funksjonen ikke har vært i bruk av 

fylkeskommunene over lengre tid.  
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Andre endringer i kontoplanen 

 

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

enkelte funksjoner og arter. Det er foretatt endringer blant annet for funksjonene 202, 

256 (vedrørende tilbud om øyeblikkelig hjelp til døgnopphold i kommunene), 281 

(vedrørende etableringstilskudd til flyktninger), 329 og 840. For artene kan nevnes art 

075 (vedrørende lønn til vikarer), artene 181-184 og art 230.  

 

Konvertering KOSTRA fylkesvei 

 

I brev av 26.04.2013 (05/3375-30) orienterte departementet om at det var satt i gang et 

samarbeid med Statens vegvesen. Samarbeidet gikk ut på at det skulle utarbeides en 

ordning for konvertering av fylkesvegregnskapene til kontoplanen i KOSTRA. Målet 

med arbeidet var å legge til rette for en likere rapportering av fylkesvegregnskapene fra 

fylkeskommunene til KOSTRA, i samsvar med den detaljeringsgrad som er fastsatt i 

rapporteringsforskriften. Det var også en målsetning å styrke grunnlaget for å publisere 

mer pålitelige og sammenlignbare nøkkeltall for vedlikeholdet av fylkesveiene i 

KOSTRA.   

 

Statens vegvesen har i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD)utarbeidet en konverteringsrapport mellom fylkeskommunenes kontoplan for 

fylkesveg og kontoplanen i KOSTRA. Rapporten er ment som et hjelpemiddel for 

fylkeskommunene ved innrapportering av inntekter og utgifter vedrørende fylkesveg til 

KOSTRA. Rapporten kan også benyttes ved bokføring i fylkeskommunenes regnskap. 

Konverteringsrapporten er bygget opp for å tilfredsstille detaljeringskravene i 

rapporteringsforskriften, og kobler kostnadsarter og bevilgningskoder i 

fylkesvegregnskapet til KOSTRA kontoklasse, funksjon og arter. Statens vegvesen vil 

sende ut informasjon til fylkeskommunene, der det redegjøres nærmere for 

konvertingsrapporten.  

 

Annen informasjon 

 

Fra og med rapporteringsåret 2014 ble funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling, 

ansvarsrett og utslippstillatelser og funksjon 305 Eierseksjonering obligatorisk for 

kommuner med over 20 000 innbyggere. Kommuner med lavere antall innbyggere fikk 

også anledning til å benytte funksjon 305 sammen med funksjon 304. KMD minner om 

at kommuner med under 20 000 innbyggere ikke kan benytte funksjon 304 og 305 i 

kombinasjon med funksjon 302. 

 

Fra og med 2014 er det skatteplikt for kommuner, kommunale foretak og 

kommunaleide selskaper for tjenester knyttet til håndtering av 

næringsavfall/husholdningsavfall fra andre kommuner. KOSTRA-rapportering av 

skattemessig regnskapsinformasjon kan løses innenfor gjeldende kontoplan. Skatt 

rapporteres på art 400, jf. veiledningen til art 400 i kontoplanveilederen. Fordringer og 
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gjeld knyttet til skatt rapporteres på henholdsvis balansekonto 2.13 Kortsiktige 

fordringer og balansekonto 2.32 Annen kortsiktig gjeld. 

  

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. KMD oppfordrer til at det foretas ny rapportering av regnskapstall til 

KOSTRA i tilfeller der endringen i årsregnskap har vesentlig betydning for 

nøkkeltallene og grunnlagsdataene som publiseres i KOSTRA. 

 

I hovedveilederen er det lagt inn linker til KMD sine nettsider. KMD gjør oppmerksom 

på at linkene kan bli endret på grunn av at Regjeringen.no vil komme ut i ny versjon i 

løpet av nær fremtid. Informasjonen vil imidlertid fortsatt kunne finnes under tema 

KOSTRA. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Charlotte Herje 

 seniorrådgiver 
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