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Om veilederen 

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementet forklaringer til 

de enkelte bestemmelsene i KOR-forskriften (forskrift 18. november 2019 nr. 1521 om 

kommunalt rapporteringsregister). Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven 

§ 16-2 om kommunalt rapporteringsregister (KOR), og gjelder fra og med 1.1.2020. 

Forskriften erstatter forskrift 27. oktober 2005 nr. 1255 om Kommunalt 

rapporteringsregister (KOR).  

Kommuneloven § 16-2 inneholder flere bestemmelser om kommunalt 

rapporteringsregister. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften. 

Loven og forskriften må derfor leses i sammenheng. 

Det kommunale rapporteringsregisteret gir en oversikt over rapporteringspliktene som 

staten ved lov eller vedtak har pålagt kommuner og fylkeskommuner. KOR-forskriften 

gjelder for Brønnøysundregistrene og for departementene og andre organer som forvalter 

slike rapporteringsplikter. 

Nærmere informasjon om registeret og innholdet i registeret finnes hos 

Brønnøysundregistrene. Her finnes også veiledning om oppdatering av registeret.   

Bakgrunn  

Stortinget vedtok i juni 2018 ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Når denne 

veilederen henviser til kommuneloven, er det denne nye loven av 22. juni 2018 nr. 83 

(kommuneloven 2018) det vises til.  

Den nye loven avløser lov 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven 1992).   

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1521
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_5-3#%C2%A716-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_5-3#%C2%A716-2
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister/
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Til § 1 Virkeområde 

KOR-forskriften gjelder for den som forvalter det kommunale rapporteringsregisteret, 

altså Brønnøysundregistrene. 

Forskriften gjelder videre for de departementene og organene som forvalter 

rapporteringsplikter som er pålagt kommunene eller fylkeskommunene ved lov eller 

vedtak.  

Brønnøysundregistrene og de respektive departementene og organene er på hver sine 

måter ansvarlige for at det kommunale rapporteringsregisteret inneholder de 

opplysningene som følger av kommuneloven § 16-2 første og andre ledd og denne 

forskriften. 

 

Til § 2 Forvaltningsansvaret for det kommunale 

rapporteringsregisteret 

Bestemmelsen i § 2 slår fast at det er Brønnøysundregistrene som forvalter det 

kommunale rapporteringsregisteret, jf. kommuneloven § 16-2 femte ledd. I dette ligger at 

Brønnøysundregistrene har ansvaret for å drifte og utvikle registeret i tråd med det som 

følger av lov og forskrift.  

 

Til § 3 Innholdet i det kommunale rapporteringsregisteret 

Bestemmelsene i § 3 utfyller kommuneloven § 16-2 første og andre ledd, og angir hvilke 

opplysninger som registeret skal inneholde. Opplysningene gis i melding til 

Brønnøysundregistrene, se § 4 om dette. 

Oversikt over rapporteringsplikter 

Bestemmelsen i § 3 første ledd slår fast at registeret skal gi en oversikt over 

rapporteringspliktene som staten ved lov eller vedtak har pålagt kommuner og 

fylkeskommuner, jf. kommuneloven § 16-1 første ledd. Videre skal registeret inneholde 

nærmere informasjon om disse rapporteringspliktene, se andre ledd.  

Alle rapporteringsplikter hvor kommuner og fylkeskommuner skal rapportere til staten er 

omfattet og skal inngå i registeret. Dette gjelder både plikter som er fastsatt i lov eller 

forskrift eller på annen måte i medhold av lov eller forskrift, enten dette har hjemmel i 

kommuneloven, statistikkloven eller annen lov. Også rapporteringsplikter som er fastsatt i 

bevilgningsvedtak omfattes (rapportering om bruk av tilskudd ol.). Både løpende 

rapporteringsplikter, eksempelvis årlige eller kvartalsvise, og hendelsesutløste 

rapporteringsplikter, er omfattet. 
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Opplysninger om den enkelte rapporteringsplikt  

Bestemmelsen i § 3 andre ledd fastsetter hvilke opplysninger som registeret skal 

inneholde om den enkelte rapporteringsplikten.  

Bokstav a fastsetter at registeret skal inneholde opplysninger om hvilket departement som 

er ansvarlig for rapporteringsplikten eller, dersom rapporteringsplikten er delegert til en 

virksomhet som er underlagt det aktuelle departementet, hvilken virksomhet som er 

ansvarlig for rapporteringsplikten.  

Bokstav b fastsetter at registeret skal inneholde opplysninger om hva som er hjemmelen 

for rapporteringsplikten, det vil si en henvisning til den aktuelle loven eller forskriften 

eller det aktuelle bevilgningsvedtaket.  

Bokstav c fastsetter at registeret skal inneholde opplysninger om hva som er formålet med 

rapporteringsplikten.  

Bokstav d fastsetter at registeret skal inneholde opplysninger om hvilket skjema eller 

register som benyttes ved innhenting av rapporteringen fra kommuner og 

fylkeskommuner. Rapporteringspliktene som departementer eller virksomheter pålegger 

kommuner og fylkeskommuner, kan være av forskjellige formater. Det kommunale 

rapporteringsregisteret skal for hver rapporteringsplikt minst inneholde en kobling til 

skjema, register, e.l. som viser innholdet i rapporteringspliktene. 

Bokstav e fastsetter at registeret skal inneholde opplysninger om hva som er samlet 

beregnet tidsbruk til forarbeid, utfylling og innsending av rapporteringen. Dette tilsvarer 

beregningen av omfanget av tidsbruket det offentlig påfører næringslivet i forbindelse 

med rapporteringer registrert i Oppgaveregisteret, som også forvaltes av 

Brønnøysundregistrene.  

Se Brønnøysundregistrene for veiledning om registrering og innmelding av 

opplysningene.  

 

Til § 4 Melding til Brønnøysundregistrene og oppdatering 

av det kommunale rapporteringsregisteret 

Bestemmelsene i § 4 utfyller kommuneloven § 16-2 tredje ledd og gir regler om 

Brønnøysundregistrenes innhenting av opplysningene til det kommunale 

rapporteringsregisteret. Se Brønnøysundregistrene for veiledning om registrering og 

innmelding av opplysningene.  

Meldings- og oppdateringsplikt 

Bestemmelsen i § 4 første ledd første punktum innebærer at det departementet eller den 

virksomheten som forvalter en kommunal eller fylkeskommunal rapporteringsplikt, skal gi 

melding til Brønnøysundregistrene om rapporteringsplikten. Meldingen danner grunnlaget 

for det som skal ligge i registeret og gjøres tilgjengelig av Brønnøysundregistrene. 

https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister/
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister/
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For nye rapporteringsplikter må meldingen sendes før rapporteringsplikten skal 

iverksettes. Dette bygger på at en ny rapporteringsplikt ikke kan gjøres gjeldende før de er 

publisert i registeret, jf. kommuneloven § 16-2 fjerde ledd første punktum. KOR-

forskriften gir ikke lenger unntak fra dette kravet.  

Meldingen skal etter andre punktum inneholde de opplysningene om rapporteringsplikten 

som kreves etter § 3 andre ledd.  

Etter tredje punktum skal det sendes ny melding hvis det gjøres endringer i de 

meldepliktige opplysningene, eksempelvis hvis formålet med rapporteringsplikten endres 

eller hvis beregnet tidsbruk endres, jf. dessuten kommuneloven § 16-2 andre ledd andre 

punktum om at registeret skal holdes løpende oppdatert. Det skal også sendes melding 

hvis en rapporteringsplikt faller bort.  

Meldingene må sendes uten ugrunnet opphold, jf. det nevnte lovkravet om løpende 

oppdatering av registeret.  

Innsending av melding og bekreftelse 

Bestemmelsen i § 4 andre ledd første punktum stiller krav om at meldingen skal sendes i 

den digitale løsningen som er etablert av Brønnøysundregistrene.  

Etter andre punktum har Brønnøysundregistrene plikt til å gi en bekreftelse til den som har 

sendt inn meldingen, om at meldingen er mottatt av Brønnøysundregistrene. Bekreftelsen 

skal gis så snart som mulig. 

Bestemmelsen i tredje ledd stiller krav om at Brønnøysundregistrene skal oppdatere det 

kommunale rapporteringsregisteret når de mottar en melding og at dette skal skje innen tre 

uker etter at meldingen er mottatt. Innen tre uker skal Brønnøysundregisteret også 

bekrefte overfor den som har sendt inn meldingen at registeret er oppdatert. Fra dette 

tidspunktet regnes rapporteringsplikten publisert i registeret og rapporteringsplikten kan 

gjøres gjeldende, jf. kommuneloven § 16-2 fjerde ledd første punktum.  

 

Til § 5 Ikrafttredelse  

Forskriften trådte i kraft og gjelder fra 1. januar 2020. Fra samme tidspunkt ble forskrift 

27. oktober 2005 nr. 1255 om Kommunalt rapporteringsregister (KOR) opphevet.  

 

 


