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Standard kontoplan for statlige virksomheter

Finansdepartementet legger opp til å innføre en standard kontoplan som en frivillig ordning fra 
1.1.2011, med sikte på obligatorisk innføring i 2014 etter en nærmere vurdering av erfaringene.

Formål
Formålet med Standard kontoplan er å gi statlige virksomheter og staten som helhet bedre oversikt 
over inntekter, utgifter og balansekonti gruppert etter art. En mer detaljert, felles kontoplan for 
statlige virksomheter vil gi bedre muligheter for mer detaljert rapportering til statsregnskapet og 
bedre kvalitet på detaljrapporteringen. En standardisert kontoplan vil gi departementer og statlige 
virksomheter bedre styringsinformasjon, og på sikt også gi mulighet for å tilrettelegge mer 
konsolidert regnskapsinformasjon i staten. 

Målgruppe
Standard kontoplan kan benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av 
staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av 
virksomhetsregnskapet. 

Det er utarbeidet to veiledningsnotater for bruk av Standard kontoplan. De retter seg mot:
- Statlige virksomheter som velger å utarbeide virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet.
- Statlige virksomheter som velger å legge de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige 
regnskapsstandardene (SRS) til grunn ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet.

Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontiene i Standard kontoplan skal 
benyttes.

Nærmere om Standard kontoplan
Virksomheter som tar i bruk Standard kontoplan skal fortsatt rapportere til statsregnskapet på 
kapittel, post og underpost etter kontantprinsippet. Regnskapssystemet må innrettes slik at denne 
rapporteringen skjer i samsvar med bevilgningsreglementet, Finansdepartementets rundskriv R-101 
og Finansdepartementets årlige rundskriv vedrørende rapportering til statsregnskapet. Den enkelte 
virksomhet er ansvarlig for korrekt rapportering til statsregnskapet.

Standard kontoplan må legges inn i regnskapssystemet til virksomheten slik at alle føringer i 
hovedboken følger de angitte artskontiene. 

Den enkelte virksomhet må sørge for at Standard kontoplan kobles mot riktig kapittel, post og 
underpost. Standard kontoplan gir eksempler på hvordan den enkelte artskonto kan kobles mot post 
og underpost, og for hvilke konti det eventuelt vil være hensiktsmessig å unnlate slik kobling. 
Kolonnen som viser eksempler på koblinger er ment som en veiledning som viser de fleste aktuelle 
koblingsalternativer. Det vil likevel være slik at det i enkelte tilfeller må gjøres koblinger som ikke 
fremgår av kontoplanen. For noen få konti er det ikke gitt forslag til kobling. Ved bruk av disse 
kontiene må virksomheten finne frem til riktig kobling. 
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Inndeling og oppbygging av Standard kontoplan

Kontoplanen er inndelt i 8 kontoklasser:

Balanse             1    Eiendeler
2    Virksomhetskapital og gjeld

Resultat             3    Salgs- og driftsinntekt
4    Varekostnad
5    Lønn og godtgjørelser
6    Annen driftskostnad, av- og nedskrivning
7    Annen driftskostnad, fortsettelse
8    Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger

Alle konti med 1 som første siffer tilhører kontoklasse 1 og viser eiendeler. Alle konti med 2 som 
første siffer tilhører kontoklasse 2 og viser gjeld eller forpliktelser. Konti med 3 til 8 som første siffer 
er resultatkonti. I kontoklasse 8 regnskapsføres også innkrevingsvirksomhet og tilskuddsforvaltning 
etter kontantprinsippet. Virksomheter som benytter kontantprinsippet ved utarbeidelse av sitt 
virksomhetsregnskap, kan i sin virksomhetstilpassede kontoplan benytte betegnelsen ”utgift” i stedet 
for ”kostnad”.

Standard kontoplan for statlige virksomheter tar utgangspunkt i Norsk standard kontoplan, NS 4102, 
med tilpasninger for statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon. 
Standard kontoplan er bygd opp som et desimalklassifikasjonssystem. Systemet angir kontoens 
stilling i kontoplanen gjennom sifferposisjoner (nivåer). Kontoens første siffer angir kontoklasse, de 
to første sifrene angir kontogruppe og tre sifre angir konto. Den enkelte virksomhet vil normalt finne 
det hensiktsmessig å operere med fire eller fem sifre i kontonummeret for å oppnå ønsket grad av 
spesifikasjon for intern styring. Er det behov for ytterligere artsspesifikasjon, kan flere sifre benyttes. 

Kontoplanen inneholder fire kolonner. Den første kolonnen viser eksempler på koblinger mellom den 
aktuelle artskonto og post/underpost. Den andre kolonnen viser artskontonummer. Den tredje 
kolonnen viser kontoens navn. Den fjerde kolonnen angir hvilke konti som kun er til bruk ved enten 
SRS eller kontantprinsippet. 

Obligatorisk nivå
Det skal ikke bokføres på konti angitt som reservert i Standard kontoplan. Standard kontoplan er 
obligatorisk på det siffernivå som er angitt, og kan ikke fravikes av den enkelte virksomhet. Det 
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obligatoriske nivået er fastsatt på tresiffernivå med unntak av kontogruppe 19, der det er angitt 
enkelte obligatoriske underkonti (firesiffernivå). 

Virksomhetene kan benytte flere enn fire sifre i kontonummeret for å øke frihetsgradene for 
virksomhetsspesifikke tilpasninger. Når kontoplanen er obligatorisk på tresiffernivå, vil det være 
igjen frihetsgrader på firesiffernivået og eventuelt femsiffernivået til å dekke virksomhetsspesifikke 
behov (henholdsvis 10 ledige sifre og 100 ledige sifre). De artene som spesifiseres på underkonti på 
fire-, eventuelt femsiffernivå, må innholdsmessig passe inn under det overordnede obligatoriske 
nivået på tre sifre.
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Eksempel på obligatorisk nivå i Standard kontoplan
Kontoklasse            6          Annen driftskostnad, av- og nedskrivninger
Kontogruppe           64        Leie maskiner, inventar og lignende
Konto                     645       Leie av biler
----------------------------------------------------------------------------------------
Underkonto             6450     Leie av personbiler

I eksemplet ovenfor er det obligatoriske nivået angitt på tresiffernivå, konto 645 Leie av biler. På 
firesiffernivået har virksomheten valgt å opprette en underkonto 6450 for leie av personbiler. Vi kan 
tenke oss at virksomheten også ønsker å opprette egne underkonti for leie av varebiler og lastebiler, 
for eksempel 6451 og 6452. Etter dette er det fortsatt ledige underkonti fra 6453 til 6459. 
Virksomhetene må følge det obligatoriske nivået (tresiffernivået i dette eksemplet), men kan foreta 
ytterligere inndeling for å dekke eget informasjonsbehov. Ved aggregering av regnskapsinformasjon 
for staten samlet, vil summen av leie av biler vises på konto 645 uavhengig av virksomhetenes 
inndeling på underkontonivået.

Spesifikasjonskrav
Regnskapssystemet må innrettes slik at følgende spesifikasjoner kan utarbeides:

1. En spesifikasjon som viser virksomhetens fullstendige saldoliste der alle konti som er benyttet, 
også konti som bare eksisterer i virksomhetsregnskapet, for eksempel kundereskontro og 
leverandørreskontro, vises. (Innrapporteres ikke.)
2. En spesifikasjon som viser saldoliste etter art i henhold til kontantprinsippet med samme 
tidsavgrensning som ved rapportering til statsregnskapet. I fremtiden vil det være behov for denne 
innrapporteringen for aggregering av regnskapsinformasjon for hele staten basert på Standard 
kontoplan.
3. En spesifikasjon gruppert etter kapittel, post og underpost i henhold til kontantprinsippet for 
rapportering til statsregnskapet (S-rapporten).

I tillegg må virksomhetene, som nå, kunne ta ut øvrige rapporter og spesifikasjoner som er omtalt i 
Bestemmelser om økonomistyring i staten.
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Eksempler på kobling mot 
statens kontoplan                     
post/upost

Konto Kontonavn Benyttes kun ved:

1 Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

10 Immaterielle eiendeler og lignende  SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 100 Forskning og utvikling  SRS

101 Reservert  SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 102 Konsesjoner  SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 103 Patenter  SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 104 Lisenser  SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 105 Varemerker  SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 106 Andre rettigheter  SRS

107 Reservert  SRS
108 Reservert  SRS
109 Reservert  SRS

Varige driftsmidler
11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom  SRS

30-49 110 Bygninger  SRS
01.21, 21.21, 30-49 111 Beredskapsanskaffelser  SRS
01.21, 30-49 112 Bygningsmessige anlegg  SRS
30-49 113 Anlegg under utførelse  SRS
30-49 114 Jord- og skogbrukseiendommer  SRS
30-49 115 Tomter og andre grunnarealer  SRS
30-49 116 Boliger inkl. tomter  SRS
30-49 117 Infrastruktureiendeler  SRS
30-49 118 Nasjonaleiendom og kulturminner  SRS
30-49 119 Andre anleggsmidler  SRS

12 Transportmidler, inventar og maskiner mv.  SRS
01.21, 01.28, 21.21, 21.22, 30-
49 120 Maskiner og anlegg  SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 121 Maskiner og anlegg under utførelse  SRS
01.21, 30-49 122 Skip, rigger, fly  SRS
01.21, 30-49 123 Biler  SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 124 Andre transportmidler  SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 125 Inventar  SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen  SRS
01.21, 01.27, 21.21, 21.22 127 Verktøy og lignende  SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 128 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)  SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 129 Andre driftsmidler  SRS

Finansielle anleggsmidler
13 Finansielle anleggsmidler

96 130 Investeringer i datterselskap
131 Reservert
132 Reservert

96 133 Investeringer i tilknyttede selskap
134 Reservert

96 135 Investeringer i aksjer og andeler
90-94 136 Obligasjoner

137 Reservert
138 Reservert
139 Andre langsiktige fordringer

Omløpsmidler
Varer

14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører  SRS
Ingen kobling 140 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata  SRS

141 Reservert  SRS
Ingen kobling 142 Varer under tilvirkning  SRS

143 Reservert  SRS
Ingen kobling 144 Ferdige egentilvirkede varer  SRS

145 Reservert  SRS
Ingen kobling 146 Innkjøpte varer for videresalg  SRS

147 Reservert  SRS
Ingen kobling 148 Forskuddsbetaling til leverandør  SRS

149 Reservert (Biologiske eiendeler)  SRS
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Eksempler på kobling mot 
statens kontoplan                     
post/upost

Konto Kontonavn Benyttes kun ved:

Fordringer
15 Kortsiktige fordringer
150 Kundefordringer
151 Fordring vedrørende innkrevingsvirksomhet

Mot mellomværende 152 Fordring på ansatte
Ingen kobling 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt (bl.a. oppdrag) SRS

154 Reservert
155 Reservert (Kundefordringer på statlige virksomheter)
156 Reservert (Andre fordringer på statlige virksomheter)
157 Andre kortsiktige fordringer

Ingen kobling 158 Avsetning tap på fordringer SRS
159 Reservert

16 Merverdiavgift o.l.
Mot mellomværende 160 Utgående merverdiavgift
Mot mellomværende 161 Inngående merverdiavgift

162 Reservert
163 Reservert (Merverdiavgiftskompensasjon)

Mot mellomværende 164 Oppgjørskonto merverdiavgift
165 Reservert
166 Reservert
167 Reservert
168 Reservert
169 Reservert

17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.  SRS
170 Forskuddsbetalt leie  SRS
171 Forskuddsbetalt rente  SRS
172 Reservert  SRS
173 Reservert  SRS
174 Reservert  SRS
175 Påløpt leieinntekt  SRS
176 Påløpt renteinntekt  SRS
177 Reservert  SRS
178 Reservert  SRS
179 Andre forskuddsinnbetalinger  SRS

Investeringer
18 Kortsiktige finansinvesteringer
180* Kortsiktige finansinvesteringer
181 Reservert
182 Reservert
183 Reservert
184 Reservert
185 Reservert
186 Reservert
187 Reservert
188 Reservert
189 Reservert

* Det må opprettes eget avsnitt Investeringer og egen regnskapslinje under 
omløpsmidler, mellom fordringer og kasse og bank, dersom virksomheten 
benytter denne kontoen. 

19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen
Mot mellomværende 190 Kontanter
Mot mellomværende 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto)
Mot mellomværende 192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto)
60(kapitalregnskapet) 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – inn
60(kapitalregnskapet) 194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – ut

195 Reservert
196 Oppgjørskonto i Norges Bank (nettobudsjetterte virksomheter)
197 Reservert
198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB)

Mot mellomværende 1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB)
5309.29 1985 Gruppelivsforsikring
5700.72 1986 Arbeidsgiveravgift

1989 Reguleringsfond
199 Mellomværende med statskassen - periodisert
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Eksempler på kobling mot 
statens kontoplan                     
post/upost

Konto Kontonavn Benyttes kun ved:

Ingen kobling 1990 Mellomværende med statskassen - periodisert  SRS
Ingen kobling 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift  SRS
Ingen kobling 1992 Inntektsført investeringsbevilgning  SRS
Ingen kobling 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler  SRS
Ingen kobling 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849)  SRS
Ingen kobling 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869 og 879)  SRS
Ingen kobling 1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter

2 Virksomhetskapital og gjeld
20 Virksomhetskapital
200 Innskutt virksomhetskapital
201 Reservert
202 Reservert
203 Reservert
204 Reservert
205 Opptjent virksomhetskapital
206 Reservert
207 Reservert
208 Reservert
209 Reservert

Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser

21 Avsetning for forpliktelser  SRS
210 Reservert (Pensjonsforpliktelser)  SRS

Ingen kobling 211 Miljøforpliktelser  SRS
212 Reservert  SRS
213 Reservert  SRS
214 Reservert  SRS

Ingen kobling 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler  SRS
216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet  SRS
217 Ikke inntektsført bevilgning  SRS
218 Andre avsetninger for forpliktelser  SRS
219 Avsetninger av EU-midler eller andre tilskudd  SRS

Annen langsiktig gjeld
22 Annen langsiktig gjeld
220 Lån
221 Obligasjonslån
222 Gjeld til finansinstitusjoner
223 Reservert
224 Reservert
225 Reservert
226 Reservert
227 Reservert
228 Reservert
229 Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner
230* Lån
231 Reservert
232* Obligasjonslån
233 Reservert
234 Reservert
235 Reservert
236* Byggelån
237 Reservert
238 Reservert
239* Annen gjeld til finansinstitusjoner

* Det må opprettes egen regnskapslinje under kortsiktig gjeld dersom 
virksomheten benytter disse kontiene. 
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Eksempler på kobling mot 
statens kontoplan                     
post/upost

Konto Kontonavn Benyttes kun ved:

24 Leverandørgjeld
240 Leverandørgjeld
241 Reservert
242 Reservert
243 Reservert
244 Reservert
245 Reservert
246 Reservert (Leverandørgjeld til statlige virksomheter)
247 Reservert
248 Reservert
249 Reservert

25 Reservert

26 Skattetrekk og andre trekk
Mot mellomværende 260 Forskuddstrekk
Mot mellomværende 261 Påleggstrekk
Mot mellomværende 262 Bidragstrekk
Mot mellomværende 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk
Mot mellomværende 264 Forsikringstrekk
Mot mellomværende 265 Trukket fagforeningskontingent

266 Reservert
267 Reservert
268 Reservert
269 Andre trekk

27 Skyldige offentlige avgifter
Mot mellomværende 270 Utgående merverdiavgift
Mot mellomværende 271 Inngående merverdiavgift

272 Reservert
273 Reservert

Mot mellomværende 274 Oppgjørskonto merverdiavgift
275 Reservert
276 Reservert

Ingen kobling 277 Skyldig arbeidsgiveravgift
Ingen kobling 278 Påløpt arbeidsgiveravgift

279 Andre offentlige avgifter

28 Reservert

29 Annen kortsiktig gjeld
290 Forskudd fra kunder
291 Gjeld til ansatte
292 Reservert (Gjeld til statlige virksomheter)

Mot mellomværende 293 Lønn
Ingen kobling 294 Feriepenger SRS
Ingen kobling 295 Påløpte renter SRS
Ingen kobling 296 Påløpte kostnader SRS
Ingen kobling 297 Uopptjent inntekt (bl.a. oppdrag) SRS

298 Avsetning for forpliktelser SRS
299 Annen kortsiktig gjeld

3 Salgs- og driftsinntekt
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig

Inntekt post 01-29 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig
301 Reservert
302 Reservert

Inntekt post 01-29 303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig
304 Reservert
305 Reservert
306 Reservert (Uttak)
307 Reservert

Ingen kobling 308 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon SRS
309 Reservert (Salg til statlige virksomheter, avgiftspliktig)
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Eksempler på kobling mot 
statens kontoplan                     
post/upost

Konto Kontonavn Benyttes kun ved:

31 Salgsinntekt, avgiftsfri
Inntekt post 01-29 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri

311 Reservert
312 Reservert

Inntekt post 01-29 313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
314 Reservert
315 Reservert
316 Reservert (Uttak)
317 Reservert

Ingen kobling 318 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon SRS
319 Reservert (Salg til statlige virksomheter, avgiftsfri)

32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
Inntekt post 01-29 320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet

321 Reservert
322 Reservert

Inntekt post 01-29 323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet
324 Reservert
325 Reservert
326 Reservert (Uttak)
327 Reservert

Ingen kobling 328 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon SRS
329 Reservert (Salg til statlige virksomheter, utenfor avgiftsområdet)

33 Offentlig avgift vedrørende omsetning
Inntekt post 01-29 330 Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer

331 Reservert
332 Reservert
333 Reservert
334 Reservert
335 Reservert
336 Reservert
337 Reservert
338 Reservert
339 Reservert

34 Tilskudd og refusjon
Inntekt post 01-29 340 Tilskudd fra EU
Inntekt post 01-29 341 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater

342 Reservert
Inntekt post 01-29 343 Tilskudd fra næringsliv og private

344 Reservert
Inntekt post 01-29 345 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
Inntekt post 01-29 346 Tilskudd fra statlige virksomheter
Inntekt post 01-29 347 Gaver
Inntekt post 01-29 348 Gaveforsterkning
Inntekt post 01-29 349 Andre tilskudd og refusjoner

35 Uopptjent inntekt  SRS
Ingen kobling 350 Garanti  SRS
Ingen kobling 351 Service  SRS

352 Reservert  SRS
353 Reservert  SRS
354 Reservert  SRS
355 Reservert  SRS
356 Reservert  SRS
357 Reservert  SRS
358 Reservert  SRS
359 Reservert  SRS

36 Leieinntekt
Inntekt post 01-29 360 Leieinntekt fast eiendom
Inntekt post 01-29 361 Leieinntekt andre varige driftsmidler
Inntekt post 01-29 362 Annen leieinntekt

363 Reservert 
364 Reservert 
365 Reservert 
366 Reservert 
367 Reservert 
368 Reservert 
369 Reservert (Leieinntekter fra statlige virksomheter)
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statens kontoplan                     
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37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt
Inntekt post 01-29 370 Gebyrer med videre - driftsinntekt

371 Reservert
372 Reservert
373 Reservert
374 Reservert
375 Reservert
376 Reservert
377 Reservert
378 Reservert
379 Reservert

38 Gevinst og tap ved avgang av anleggsmidler
Avhenger av post for 
tidligere utgift, jf. R-110 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler

381 Reservert
382 Reservert
383 Reservert
384 Reservert

Ingen kobling 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler  SRS
386 Reservert
387 Reservert
388 Reservert
389 Reservert

39 Inntekt fra bevilgninger SRS
Ingen kobling 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift  SRS
Ingen kobling 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering)  SRS
Ingen kobling 392 Inntekter fra bevilgning til investering  SRS
Ingen kobling 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering)  SRS
Ingen kobling 394 Ubenyttet investeringsbevilgning  SRS
Ingen kobling 395 Inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)  SRS
Ingen kobling 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler  SRS
Ingen kobling 397 Inntekt til pensjon  SRS
Ingen kobling 398 Andre inntekter fra bevilgninger  SRS

399 Reservert  SRS

4 Varekostnad
40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata

01.22, 21.21, 21.22 400 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater
401 Reservert
402 Reservert
403 Reservert
404 Reservert
405 Reservert

01.22, 21.21, 21.22 406 Frakt, toll og spedisjon
01.22, 21.21, 21.22 407 Innkjøpsprisreduksjon  SRS

408 Reservert (Innkjøp av råvarer og halvfabrikata fra statlige virksomheter)
Ingen kobling 409 Beholdningsendring  SRS

41 Forbruk av varer under tilvirkning  SRS
410 Varer under tilvirkning  SRS
411 Reservert  SRS
412 Reservert  SRS
413 Reservert  SRS
414 Reservert  SRS
415 Reservert  SRS
416 Frakt, toll og spedisjon  SRS
417 Innkjøpsprisreduksjon  SRS
418 Reservert  SRS

Ingen kobling 419 Beholdningsendring  SRS

42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer  SRS
420 Ferdig egentilvirkede varer  SRS
421 Reservert  SRS
422 Reservert  SRS
423 Reservert  SRS
424 Reservert  SRS
425 Reservert  SRS
426 Frakt, toll og spedisjon  SRS
427 Innkjøpsprisreduksjon  SRS
428 Reservert  SRS

Ingen kobling 429 Beholdningsendring  SRS
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statens kontoplan                     
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43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg
01.22, 21.21, 21.22 430 Innkjøp av varer for videresalg

431 Reservert
432 Reservert
433 Reservert
434 Reservert
435 Reservert

01.22, 21.21, 21.22 436 Frakt, toll og spedisjon
01.22, 21.21, 21.22 437 Innkjøpsprisreduksjon  SRS

438 Reservert (Innkjøp av varer for videresalg fra statlige virksomheter)
Ingen kobling 439 Beholdningsendring  SRS

44 Reservert

45 Fremmedytelse og underentreprise
450 Fremmedytelse og underentreprise
451 Reservert 
452 Reservert 
453 Reservert 
454 Reservert 
455 Reservert 
456 Reservert 
457 Reservert 
458 Reservert (Fremmedytelse og underentreprise fra statlige virksomheter)

Ingen kobling 459 Beholdningsendring  SRS

46 Annen periodisering  SRS
Ingen kobling 460 Annen periodisering  SRS

461 Reservert  SRS
462 Reservert  SRS
463 Reservert  SRS
464 Reservert  SRS
465 Reservert  SRS
466 Reservert  SRS
467 Reservert  SRS
468 Reservert  SRS

Ingen kobling 469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler  SRS

Større utstyrsanskaffelser

47 Kjøp av immaterielle eiendeler og lignende (direkte utgiftsføring)

Kun for 
virksomheter som 
ikke benytter SRS

01.xx, 21.xx, 30-49 470 Forskning og utvikling Ikke SRS
471 Reservert Ikke SRS

01.xx, 21.xx, 30-49 472 Konsesjoner Ikke SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 473 Patenter Ikke SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 474 Lisenser Ikke SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 475 Varemerker Ikke SRS
01.xx, 21.xx, 30-49 476 Andre rettigheter Ikke SRS

477 Reservert Ikke SRS
478 Reservert Ikke SRS
479 Reservert Ikke SRS

48
Kjøp av tomter, bygninger og annen fast eiendom (direkte 
utgiftsføring)

Kun for 
virksomheter som 
ikke benytter SRS

30-49 480 Bygninger Ikke SRS
01.21, 21.21, 30-49 481 Beredskapsanskaffelser Ikke SRS
01.21, 30-49 482 Bygningsmessige anlegg Ikke SRS

483 Reservert (Anlegg under utførelse) Ikke SRS
30-49 484 Jord- og skogbrukseiendommer Ikke SRS
30-49 485 Tomter og andre grunnarealer Ikke SRS
30-49 486 Boliger inkl. tomter Ikke SRS
30-49 487 Infrastruktureiendeler Ikke SRS
30-49 488 Nasjonaleiendom og kulturminner Ikke SRS
30-49 489 Andre anleggsmidler Ikke SRS
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49
Kjøp av transportmidler, inventar og maskiner mv. (direkte 
utgiftsføring)

Kun for 
virksomheter som 
ikke benytter SRS

01.21, 01.28, 21.21, 21.22, 30-
49 490 Maskiner og anlegg Ikke SRS

491 Reservert (Maskiner og anlegg under utførelse) Ikke SRS
01.21, 30-49 492 Skip, rigger, fly Ikke SRS
01.21, 30-49 493 Biler Ikke SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 494 Andre transportmidler Ikke SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 495 Inventar Ikke SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 496 Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen Ikke SRS
01.21, 01.27, 21.21, 21.22 497 Verktøy og lignende Ikke SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 498 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Ikke SRS
01.21, 21.21, 21.22, 30-49 499 Andre driftsmidler Ikke SRS

5 Lønn og godtgjørelser
50 Lønn og godtgjørelser 

01.11, 21.11, 21.12 500 Faste stillinger
501 Reservert

01.13, 21.11, 21.12 502 Deltidsstillinger fast ansatte
503 Reservert

01.11, 21.11, 21.12 504 Midlertidige stillinger
505 Reservert

01.14, 21.11, 21.12 506 Lærlinger, elever, innkalte, klienter, innsatte m.m.
507 Reservert

Ingen kobling 508 Feriepenger  SRS
Ingen kobling 509 Periodiseringskonto lønn  SRS

51 Reservert (Lønn og godtgjørelser)

52 Fordel i arbeidsforhold
Ingen kobling 520 Fri bil 
Ingen kobling 521 Fri telefon
Ingen kobling 522 Fri avis
Ingen kobling 523 Fri losji og bolig
Ingen kobling 524 Rentefordel
Ingen kobling 525 Gruppelivsforsikring

526 Reservert
527 Reservert

Ingen kobling 528 Annen fordel i arbeidsforhold
Ingen kobling 529 Motkonto for gruppe 52

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
01.17 530 Styrer, råd og utvalg

531 Reservert
532 Reservert
533 Reservert
534 Reservert
535 Reservert
536 Reservert
537 Reservert
538 Reservert

01.11, 21.11, 21.12 539 Annen oppgavepliktig godtgjørelse

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie
01.18, 21.18 540 Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser
Ingen kobling 541 Arbeidsgiveravgift påløpte ytelser  SRS
01.18, 21.18 542 Pensjonspremie (virksomheter som betaler pensjonspremie)
Ingen kobling 543 Pensjonspremie (virksomheter som ikke betaler pensjonspremie)  SRS

544 Reservert
545 Reservert
546 Reservert
547 Reservert
548 Reservert
549 Reservert

55 Annen kostnadsgodtgjørelse
550 Annen kostnadsgodtgjørelse
551 Reservert
552 Reservert
553 Reservert
554 Reservert
555 Reservert
556 Reservert
557 Reservert
558 Reservert
559 Reservert
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statens kontoplan                     
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56 Reservert 

57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft
Inntekt post 17 570 Lærlingtilskudd
Inntekt post 15 571 Arbeidsmarkedstiltak
Inntekt post 18.13 572 Tilretteleggingstilskudd for personale på aktiv sykemelding

573 Reservert
574 Reservert
575 Reservert
576 Reservert
577 Reservert
578 Reservert
579 Andre offentlige tilskudd

58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft
Inntekt post 18.11 580 Refusjon av sykepenger
Inntekt post 16.11 581 Refusjon av foreldrepenger

582 Reservert
583 Reservert
584 Reservert
585 Reservert
586 Reservert
587 Reservert
588 Reservert
589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft

59 Annen personalkostnad
01.11, 21.11, 21.12 590 Gaver til ansatte
01.11, 21.11, 21.12 591 Kantinekostnad
01.11, 21.11, 21.12 592 Gruppelivsforsikring
01.24 593 Yrkesskadepremie
01.23 594 Deltakelse på kurs og kongresser

595 Reservert
01.23 596 Velferdstiltak

597 Reservert
598 Reservert
599 Annen personalkostnad

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning
60 Av- og nedskrivning SRS

Ingen kobling 600 Avskrivning på immaterielle eiendeler  SRS
Ingen kobling 601 Avskrivning på driftsbygninger  SRS
Ingen kobling 602 Avskrivning på øvrige bygninger  SRS
Ingen kobling 603 Avskrivning på infrastruktureiendeler  SRS
Ingen kobling 604 Avskrivning på maskiner og transportmidler  SRS
Ingen kobling 605 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.  SRS
Ingen kobling 606 Avskrivning på beredskapsanskaffelser  SRS
Ingen kobling 607 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  SRS

608 Reservert  SRS
609 Reservert  SRS

61 Frakt og transport vedrørende salg
01.22, 21.21, 21.22 610 Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse
01.22, 21.21, 21.22 611 Toll og spedisjon ved vareforsendelse

612 Reservert
613 Reservert
614 Reservert
615 Reservert
616 Reservert
617 Reservert
618 Reservert (Kjøp av frakt og transport fra statlige virksomheter)
619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg

62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon
01.27, 21.21, 21.22 620 Elektrisitet
01.27, 21.21, 21.22 621 Gass
01.27, 21.21, 21.22 622 Fyringsolje
01.27, 21.21, 21.22 623 Kull, koks
01.27, 21.21, 21.22 624 Ved
01.27, 21.21, 21.22 625 Bensin, diesel
01.27, 21.21, 21.22 626 Vann

627 Reservert
628 Reservert

01.27, 21.21, 21.22 629 Annet brensel
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statens kontoplan                     
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63 Kostnader lokaler
01.29 630 Leie lokaler

631 Reservert
01.29 632 Renovasjon, vann, avløp o.l.

633 Reservert
01.29 634 Lys, varme

635 Reservert
01.29 636 Renhold
01.29 637 Leie lokaler fra Statsbygg
01.29 638 Leie lokaler m.m. fra andre statlige virksomheter
01.29 639 Annen kostnad lokaler

64 Leie maskiner, inventar o.l.
01.27, 21.21, 21.22 640 Leie maskiner
01.27, 21.21, 21.22 641 Leie inventar
01.24, 21.21, 21.22 642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)
01.24, 21.21, 21.22 643 Leie av datamaskiner
01.27, 21.21, 21.22 644 Leie av andre kontormaskiner
01.27, 21.21, 21.22 645 Leie av biler
01.27, 21.21, 21.22 646 Leie av andre transportmidler

647 Reservert
648 Reservert (Leie maskiner, inventar og lignende fra statlige virksomheter)

01.24, 01.27, 21.21, 21.22 649 Annen leiekostnad

65
Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres i kontogruppe 
10-12 eller 47-49

01.21,  01.22, 21.21, 21.22 650 Maskiner
01.21,  01.22, 21.21, 21.22 651 Verktøy og lignende
01.24, 21.21, 21.22 652 Programvare (anskaffelse)

653 Reservert
01.21, 21.21, 21.22 654 Inventar
01.21, 21.21, 21.22 655 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)
01.21,  01.22, 21.21, 21.22 656 Andre kontormaskiner
01.21,  01.22, 21.21, 21.22 657 Arbeidsklær og verneutstyr

658 Reservert
01.21,  01.22, 21.21, 21.22 659 Annet driftsmateriale

66 Reparasjon og vedlikehold 
01.28 660 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger

661 Reservert
01.28 662 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler

663 Reservert
664 Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler
665 Reservert

01.27. 01.28 666 Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg
667 Reservert
668 Reparasjon og vedlikehold skip, rigger, fly

01.27 669 Reparasjon og vedlikehold annet

67 Kjøp av fremmede tjenester
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 670 Regnskaps- og økonomitjenester
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 671 Bistand til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 672 Bistand til løpende driftsoppgaver, IKT
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 673 Bistand til løpende driftsoppgaver, teknisk (bygg, utstyr mv.)
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 674 Bistand til løpende driftsoppgaver, annet
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 675 Bistand til utredninger mv.
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 676 Bistand til forskjellige prosjekter
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 677 Innleid personell fra vikarbyrå o.l.

678 Reservert (Kjøp av tjenester fra statlige virksomheter)
01.25, 21.21, 21.22, 30-49 679 Annen fremmed tjeneste

68 Kontorkostnad, trykksak o.l.
01.24 680 Kontorrekvisita

681 Reservert
01.24, 21.21, 21.22 682 Trykksak
01.24, 21.21, 21.22 683 Annonser, kunngjøringer
01.24, 21.21, 21.22 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

685 Reservert
01.23, 21.21, 21.22 686 Møte, kurs, oppdatering o.l.

687 Reservert
688 Reservert

01.24, 21.21, 21.22 689 Annen kontorkostnad
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69 Telefon, porto o.l.
01.24, 21.21, 21.22 690 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett

691 Reservert
692 Reservert
693 Reservert

01.24, 21.21, 21.22 694 Porto
695 Reservert
696 Reservert
697 Reservert
698 Reservert
699 Reservert

7 Annen driftskostnad, fortsettelse
70 Kostnad transportmidler

01.27, 21.21, 21.22 700 Drivstoff
701 Reservert

01.27, 21.21, 21.22 702 Vedlikehold
703 Reservert

01.27, 21.21, 21.22 704 Forsikring
705 Reservert
706 Reservert
707 Reservert
708 Reservert

01.27, 21.21, 21.22 709 Annen kostnad transportmidler

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
01.23, 21.21, 21.22 710 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

711 Reservert
712 Reservert

01.23, 21.21, 21.22 713 Reisekostnad, oppgavepliktig
01.23, 21.21, 21.22 714 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
01.23, 21.21, 21.22 715 Diettkostnad, oppgavepliktig
01.23, 21.21, 21.22 716 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

717 Reservert
718 Reservert

01.23, 21.21, 21.22 719 Annen kostnadsgodtgjørelse

72 Reservert 

73 Salg, reklame og representasjon
01.22, 21.21, 21.22 730 Salgskostnad

731 Reservert
01.24, 21.21, 21.22 732 Reklamekostnad

733 Reservert
734 Reservert

01.23, 21.21, 21.22 735 Representasjon
736 Reservert
737 Reservert
738 Reservert
739 Reservert

74 Kontingent og gave
01.24, 21.21, 21.22 740 Kontingent
01.24, 21.21, 21.22 741 Gave

742 Reservert
743 Reservert
744 Reservert
745 Reservert
746 Reservert
747 Reservert
748 Reservert
749 Reservert

75 Forsikringspremie, garanti og service
750 Forsikringspremie
751 Reservert
752 Reservert
753 Reservert
754 Reservert

01.22, 21.21, 21.22 755 Garantikostnad
01.22, 21.21, 21.22 756 Servicekostnad

757 Reservert
758 Reservert
759 Reservert
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76 Lisenser og patenter
01.22, 21.21, 21.22 760 Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser)
01.22, 21.21, 21.22 761 Patentkostnad ved egen patent
01.22, 21.21, 21.22 762 Kostnad ved varemerke og lignende
01.22, 21.21, 21.22 763 Kontroll-, prøve- og stempelavgift

764 Reservert
765 Reservert
766 Reservert
767 Reservert
768 Reservert
769 Reservert

77 Annen kostnad
770 Reservert

01.24 771 Styremøter
01.24 772 Generalforsamling

773 Reservert
774 Reservert

01.29 775 Eiendoms- og festeavgift
776 Reservert

01.24, 21.21, 21.22 777 Bank- og kortgebyr
778 Reservert (Annen kostnad fra statlige virksomheter)

01.24, 01.29, 21.21, 21.22 779 Annen kostnad

78 Tap o.l.
Ingen kobling 780 Tap ved avgang av anleggsmidler  SRS

781 Reservert
Inntekt post 01-29 782 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer
Ingen kobling 783 Konstaterte tap på fordringer
Ingen kobling 784 Avsetning tap på fordringer  SRS

785 Reservert
Ingen kobling 786 Tap på kontrakter SRS

787 Reservert
788 Reservert
789 Reservert

79 Reservert 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger
80 Finansinntekt
800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m.
801 Reservert
802 Reservert
803 Reservert
804 Reservert
805 Renteinntekt
806 Valutagevinst (agio)
807 Reservert
808 Reservert
809 Annen finansinntekt

81 Finanskostnad
810 Reservert
811 Reservert

Ingen kobling 812 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler SRS
813 Reservert
814 Reservert
815 Rentekostnad
816 Valutatap (disagio)
817 Reservert
818 Reservert
819 Annen finanskostnad

Innkrevingsvirksomhet
82 Overføringer fra andre statlige regnskaper (postene 50 til 59)
820 Resevert

Inntekt post 50 til 59 (evt. 95) 821 Tilbakeføring fra statlige fond
822 Resevert

Inntekt post 50 til 59 823 Overføringer fra forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
824 Resevert

Inntekt post 50 til 59 825 Overføringer fra andre statlige regnskaper
826 Resevert
827 Resevert
828 Resevert

Ingen kobling 829 Motpost til kontogruppe 82, føres mot 1997 SRS
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83
Overføringer fra kommunenes og fylkeskommunenes 
forvaltningsbudsjetter (postene 60 til 69)

Inntekt post 60 til 69 830 Overføringer fra kommuner
Inntekt post 60 til 69 831 Overføringer fra fylkeskommuner

832 Resevert
833 Resevert
834 Resevert
835 Resevert
836 Resevert
837 Resevert
838 Resevert

Ingen kobling 839 Motpost til kontogruppe 83, føres mot 1997 SRS

84
Skatter og avgifter, renteinntekter og utbytte m.m. (post 29 og postene 
70 til 89)

Inntekt post 70 til 79 840 Skatter
Inntekt post 70 til 79 841 Avgifter

842 Resevert
Inntekt post 70 til 89 843 Gebyrer som ikke inngår som driftsinntekt
Inntekt post 80 til 84 844 Renteinntekter
Inntekt post 85 til 89 845 Utbytte
Inntekt post 85 til 89 846 Bøter og inndragninger

847 Resevert
Inntekt post 70 til 89, Inntekt 
kap 5309, post 29 848 Tilfeldige og andre inntekter
Ingen kobling 849 Motpost til kontogruppe 84, føres mot 1997 SRS

Tilskuddsforvaltning
85 Overføringer til andre statlige regnskaper (post 50 til 59)
850 Resevert

post 50 til 59 (evt. 95) 851 Overføringer til statlige fond
852 Resevert

post 50 til 59 853 Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
854 Resevert

post 50 til 59 855 Overføringer til andre statlige regnskaper
856 Resevert
857 Resevert
858 Resevert

Ingen kobling 859 Motpost til kontogruppe 85, føres mot 1998 SRS

86 Overføringer til kommuneforvaltningen (postene 60 til 69)
post 60 til 69 860 Overføringer til kommuner
post 60 til 69 861 Overføringer til fylkeskommuner

862 Resevert
863 Resevert
864 Resevert
865 Resevert
866 Resevert
867 Resevert
868 Resevert

Ingen kobling 869 Motpost til kontogruppe 86, føres mot 1998 SRS

87 Andre overføringer - tilskudd (postene 70 til 89)
post 70 til 89 870 Tilskudd til statsforvaltningen
post 70 til 89 871 Tilskudd til kommuneforvaltningen
post 70 til 89 872 Tilskudd til ikke-finansielle foretak
post 70 til 89 873 Tilskudd til finansielle foretak
post 70 til 89 874 Tilskudd til husholdninger
post 70 til 89 875 Tilskudd til ideelle organisasjoner
post 70 til 89 876 Tilskudd til utlandet

877 Reservert
878 Reservert

Ingen kobling 879 Motpost til kontogruppe 87, føres mot 1998 SRS

88 Disponering - Periodens resultat (til virksomhetskapital)
Ingen kobling 880 Disponering (periodens resultat)

881 Reservert
882 Reservert
883 Reservert
884 Reservert
885 Reservert
886 Reservert
887 Reservert
888 Reservert
889 Reservert
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Eksempler på kobling mot 
statens kontoplan                     
post/upost

Konto Kontonavn Benyttes kun ved:

89 Avregning - Resultat av periodens aktiviteter

Ingen kobling 890 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)
891 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter)
892 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter)
893 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter)
894 Reservert (nettobudsjetterte virksomheter)

Ingen kobling 895 Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter)
896 Reservert (bruttobudsjetterte virksomheter)
897 Reservert (bruttobudsjetterte virksomheter)
898 Reservert (bruttobudsjetterte virksomheter)
899 Reservert (bruttobudsjetterte virksomheter)
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn

Balanseoppstilling
Eiendeler
A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 100 Forskning og utvikling

Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 102 Konsesjoner
103 Patenter
104 Lisenser
105 Varemerker
106 Andre rettigheter

II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 110 Bygninger
112 Bygningsmessige anlegg
114 Jord- og skogbrukseiendommer
115 Tomter og andre grunnarealer
116 Boliger inkl. tomter
117 Infrastruktureiendeler
118 Nasjonaleiendom og kulturminner
119 Andre anleggsmidler

Maskiner og transportmidler 120 Maskiner og anlegg
122 Skip, rigger, fly
123 Biler
124 Andre transportmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 125 Inventar
126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen
127 Verktøy og lignende
128 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)
129 Andre driftsmidler

Anlegg under utførelse 113 Anlegg under utførelse
121 Maskiner og anlegg under utførelse

Beredskapsanskaffelser 111 Beredskapsanskaffelser
III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 130 Investeringer i datterselskap

Investeringer i tilknyttet selskap 133 Investeringer i tilknyttede selskap
Investeringer i aksjer og andeler 135 Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer 136 Obligasjoner

139 Andre langsiktige fordringer
B. Omløpsmidler
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger 140 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata

142 Varer under tilvirkning
144 Ferdige egentilvirkede varer
146 Innkjøpte varer for videresalg
149 Reservert (Biologiske eiendeler)

Forskudd til leverandører 148 Forskuddsbetaling til leverandør
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn
II Fordringer Kundefordringer 150 Kundefordringer

155 Reservert (Kundefordringer på statlige virksomheter)
158 Avsetning tap på fordringer

Andre fordringer 151 Fordring vedrørende innkrevingsvirksomhet
152 Fordring på ansatte
156 Reservert (Andre fordringer på statlige virksomheter)
157 Andre kortsiktige fordringer
160 Utgående merverdiavgift
161 Inngående merverdiavgift
163 Reservert (Merverdiavgiftskompensasjon)
164 Oppgjørskonto merverdiavgift
170 Forskuddsbetalt leie
171 Forskuddsbetalt rente
175 Påløpt leieinntekt
176 Påløpt renteinntekt
179 Andre forskuddsinnbetalinger

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt (bl.a. oppdrag)
III Kasse og bank Bankinnskudd 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto)

192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto)
196 Oppgjørskonto i Norges Bank (nettobudsjetterte virksomheter)

Andre kontanter og kontantekvivalenter 190 Kontanter

Virksomhetskapital og gjeld
C. Virksomhetskapital
I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital 200 Innskutt virksomhetskapital
II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital 205 Opptjent virksomhetskapital
D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler

Andre avsetninger for forpliktelser 210 Reservert (Pensjonsforpliktelser)
211 Miljøforpliktelser
218 Andre avsetninger for forpliktelser
219 Avsetninger av EU-midler eller andre tilskudd

II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 220 Lån
221 Obligasjonslån
222 Gjeld til finansinstitusjoner
229 Annen langsiktig gjeld

III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 240 Leverandørgjeld
246 Reservert (Leverandørgjeld til statlige virksomheter)

Skyldig skattetrekk 260 Forskuddstrekk
261 Påleggstrekk
262 Bidragstrekk
263 Trygdetrekk/pensjonstrekk
264 Forsikringstrekk
265 Trukket fagforeningskontingent
269 Andre trekk
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn
Skyldige offentlige avgifter 270 Utgående merverdiavgift

271 Inngående merverdiavgift
274 Oppgjørskonto merverdiavgift
277 Skyldig arbeidsgiveravgift
278 Påløpt arbeidsgiveravgift
279 Andre offentlige avgifter

Avsatte feriepenger 294 Feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 290 Forskudd fra kunder

297 Uopptjent inntekt (bl.a. oppdrag)
Annen kortsiktig gjeld 291 Gjeld til ansatte

292 Reservert (Gjeld til statlige virksomheter)
293 Lønn
295 Påløpte renter
296 Påløpte kostnader
298 Avsetning for forpliktelser
299 Annen kortsiktig gjeld

IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – inn
194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – ut
198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB)
1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB)
1985 Gruppelivsforsikring
1986 Arbeidsgiveravgift
1989 Reguleringsfond
199 Mellomværende med statskassen - periodisert
1990 Mellomværende med statskassen - periodisert
1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift
1992 Inntektsført investeringsbevilgning
1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler
1997 Innkrevnigsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849)
1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869 og 879)
1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet
Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte) 217 Ikke inntektsført bevilgning
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn

Resultatoppstilling
Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift

391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering)
392 Inntekter fra bevilgning til investering
393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering)
394 Ubenyttet investeringsbevilgning
395 Inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)
396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler
397 Inntekt til pensjon
398 Andre inntekter fra bevilgninger

Gebyrer og lisenser 370 Gebyrer med videre - driftsinntekt
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 340 Tilskudd fra EU

341 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater
343 Tilskudd fra næringsliv og private
345 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
346 Tilskudd fra statlige virksomheter
347 Gaver
348 Gaveforsterkning
349 Andre tilskudd og refusjoner

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler
385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler

Salgs- og leieinntekter 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig
303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig
306 Reservert (Uttak)
308 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon
309 Reservert (Salg til statlige virksomheter, avgiftspliktig)
310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri
313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
316 Reservert (Uttak)
318 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon
319 Reservert (Salg til statlige virksomheter, avgiftsfri)
320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet
323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet
326 Reservert (Uttak)
328 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon
329 Reservert (Salg til statlige virksomheter, utenfor avgiftsområdet)
330 Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer
350 Garanti
351 Service
360 Leieinntekt fast eiendom
361 Leieinntekt andre varige driftsmidler
362 Annen leieinntekt
369 Reservert (Leieinntekter fra statlige virksomheter)

Andre driftsinntekter 3
Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 500 Faste stillinger
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn
502 Deltidsstillinger fast ansatte
504 Midlertidige stillinger
506 Lærlinger, elever, innkalte, klienter, innsatte m.m.
508 Feriepenger
509 Periodiseringskonto lønn
51 Reservert (Lønn og godtgjørelser)
520 Fri bil 
521 Fri telefon
522 Fri avis
523 Fri losji og bolig
524 Rentefordel
525 Gruppelivsforsikring
528 Annen fordel i arbeidsforhold
529 Motkonto for gruppe 52
530 Styrer, råd og utvalg
539 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
540 Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser
541 Arbeidsgiveravgift påløpte ytelser
542 Pensjonspremie (virksomheter som betaler pensjonspremie)
543 Pensjonspremie (virksomheter som ikke betaler pensjonspremie)
550 Annen kostnadsgodtgjørelse
570 Lærlingtilskudd
571 Arbeidsmarkedstiltak
572 Tilretteleggingstilskudd for personale på aktiv sykemelding
579 Andre offentlige tilskudd
580 Refusjon av sykepenger
581 Refusjon av foreldrepenger
589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft
590 Gaver til ansatte
591 Kantinekostnad
592 Gruppelivsforsikring
593 Yrkesskadepremie
594 Deltakelse på kurs og kongresser
596 Velferdstiltak
599 Annen personalkostnad

Varekostnader 400 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater
406 Frakt, toll og spedisjon
407 Innkjøpsprisreduksjon
408 Reservert (Innkjøp av råvarer og halvfabrikata fra statlige virksomheter)
409 Beholdningsendring
410 Varer under tilvirkning
416 Frakt, toll og spedisjon
417 Innkjøpsprisreduksjon
419 Beholdningsendring
420 Ferdig egentilvirkede varer
426 Frakt, toll og spedisjon
427 Innkjøpsprisreduksjon
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn
429 Beholdningsendring
430 Innkjøp av varer for videresalg
436 Frakt, toll og spedisjon
437 Innkjøpsprisreduksjon
438 Reservert (Innkjøp av varer for videresalg fra statlige virksomheter)
439 Beholdningsendring
450 Fremmedytelse og underentreprise
458 Reservert (Fremmedytelse og underentreprise fra statlige virksomheter)
459 Beholdningsendring
460 Annen periodisering
469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler

Andre driftskostnader 610 Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse
611 Toll og spedisjon ved vareforsendelse
618 Reservert (Kjøp av frakt og transport fra statlige virksomheter)
619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg
620 Elektrisitet
621 Gass
622 Fyringsolje
623 Kull, koks
624 Ved
625 Bensin, diesel
626 Vann
629 Annet brensel
630 Leie lokaler
632 Renovasjon, vann, avløp o.l.
634 Lys, varme
636 Renhold
637 Leie lokaler fra Statsbygg
638 Leie lokaler mm. fra andre statlige virksomheter
639 Annen kostnad lokaler
640 Leie maskiner
641 Leie inventar
642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)
643 Leie av datamaskiner
644 Leie av andre kontormaskiner
645 Leie av biler
646 Leie av andre transportmidler
648 Reservert (Leie maskiner, inventar og lignende fra statlige virksomheter)
649 Annen leiekostnad
650 Maskiner
651 Verktøy og lignende
652 Programvare (anskaffelse)
654 Inventar
655 Datamaskiner (PCer, servere m.m.)
656 Andre kontormaskiner
657 Arbeidsklær og verneutstyr
659 Annet driftsmateriale
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn
660 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger
662 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler
664 Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler
666 Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg
668 Reparasjon og vedlikehold skip, rigger og fly
669 Reparasjon og vedlikehold annet
670 Regnskaps- og økonomitjenester
671 Bistand til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.
672 Bistand til løpende driftsoppgaver, IKT
673 Bistand til løpende driftsoppgaver, teknisk (bygg, utstyr mv.)
674 Bistand til løpende driftsoppgaver, annet
675 Bistand til utredninger mv.
676 Bistand til forskjellige prosjekter
677 Innleid personell fra vikarbyrå o.l.
678 Reservert (Kjøp av tjenester fra statlige virksomheter)
679 Annen fremmed tjeneste
680 Kontorrekvisita
682 Trykksak
683 Annonser, kunngjøringer
684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
686 Møte, kurs, oppdatering o.l.
689 Annen kontorkostnad
690 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett
694 Porto
700 Drivstoff
702 Vedlikehold
704 Forsikring
709 Annen kostnad transportmidler
710 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
713 Reisekostnad, oppgavepliktig
714 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
715 Diettkostnad, oppgavepliktig
716 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig
719 Annen kostnadsgodtgjørelse
730 Salgskostnad
732 Reklamekostnad
735 Representasjon
740 Kontingent
741 Gave
750 Forsikringspremie
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn
755 Garantikostnad
756 Servicekostnad
760 Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser)
761 Patentkostnad ved egen patent
762 Kostnad ved varemerke og lignende
763 Kontroll-, prøve- og stempelavgift
771 Styremøter
772 Generalforsamling
775 Eiendoms- og festeavgift
777 Bank- og kortgebyr
778 Reservert (Annen kostnad fra statlige virksomheter)
779 Annen kostnad
780 Tap ved avgang av anleggsmidler
782 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer
783 Konstaterte tap på fordringer
784 Avsetning tap på fordringer
786 Tap på kontrakter

Avskrivninger 600 Avskrivning på immaterielle eiendeler
601 Avskrivning på driftsbygninger
602 Avskrivning på øvrige bygninger
603 Avskrivning på infrastruktureiendeler
604 Avskrivning på maskiner og transportmidler
605 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.
606 Avskrivning på beredskapsanskaffelser

Nedskrivninger 607 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 805 Renteinntekt

806 Valutagevinst (agio)
809 Annen finansinntekt

Finanskostnader 812 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
815 Rentekostnad
816 Valutatap (disagio)
819 Annen finanskostnad

Inntekter fra eierandeler i selskaper mv. Utbytte fra selskaper mv. 800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m.
Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 895 Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter)

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 890 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)
Periodens resultat (til virksomhetskapital) Disponeringer 880 Disponering (periodens resultat)
Innkrevingsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 821 Tilbakeføring fra statlige fond

823 Overføringer fra forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
825 Overføringer fra andre statlige regnskaper

83
Overføringer fra kommunenes og fylkeskommunenes forvaltningsbudsjetter 
(postene 60 til 69)

840 Tilfeldige inntekter
841 Renteinntekter

Overføringer til statskassen 829 Motpost til kontogruppe 82, føres mot 1997
839 Motpost til kontogruppe 83, føres mot 1997
849 Motpost til kontogruppe 84, føres mot 1997
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Hovedgruppe Regnskapslinje Konto Kontonavn
Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 859 Motpost til kontogruppe 85, føres mot 1998

869 Motpost til kontogruppe 86, føres mot 1998
879 Motpost til kontogruppe 87, føres mot 1998

Utbetalinger av tilskudd til andre 851 Overføringer til statlige fond
853 Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
855 Overføringer til andre statlige regnskaper
86 Overføringer til kommuneforvaltningen (postene 60 til 69)
87 Andre overføringer - tilskudd (postene 70 til 89)
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1 Innledning 
 

Vi viser til Finansdepartementets brev til SSØ av 30. november 2009 ”Mandat for videreutvikling 

av regnskapsfunksjonen i statsforvaltningen”. Omfanget av de oppgavene SSØ skal utrede er 

omfattende og strekker seg over et lengre tidsrom. Oppgavene og rapporteringen til 

Finansdepartementet er inndelt i henhold til de hovedoppgavene som angis i mandatet avsnitt 2.3 

Tilrettelegging for alle statlige virksomheter. Denne rapporten utreder oppgave nummer 1 under 

avsnitt 2.3: Foreslå fastsettelse av ny standard kontoplan og tilpasninger i økonomiregelverket.  

 

1.1 Formål 

Formålet med oppdraget er å standardisere og videreutvikle regnskapsføringen i statlige 

virksomheter, inkludert departementene. Dette skal legge til rette for bedre styring i og av statlige 

virksomheter og bedre regnskapsinformasjon for staten samlet sett. 

 

En obligatorisk felles standard kontoplan tilrettelegger for sammenlikninger internt og på tvers av 

statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og 

i staten samlet sett. En felles standard kontoplan legger også til rette for stordriftsfordeler i 

forvaltningen av den statlige kontoplanen (herunder veiledning og kompetanseutvikling), og vil 

kunne bidra til å øke kvaliteten på virksomhetsregnskapene. 

 

1.2 Oppdragsbeskrivelse 

I mandatbrevet gis følgende oppdrag i avsnitt 2.3 punkt 1) Foreslå fastsettelse av ny standard 

kontoplan og tilpasninger i økonomiregelverket: 

 

SSØ må i 2010 utrede og forberede den regelverksmessige tilrettelegging av standard 

kontoplan, og gi Finansdepartementet råd om hvordan tilpasninger i økonomiregelverket bør 

gjennomføres og formidles til statsforvaltningen. 

 

I forbindelse med tilretteleggingen av en standard kontoplan i 2010, der det også tas høyde 

for behov og muligheter for å aggregere regnskapsinformasjon for staten samlet, skal SSØ 

sørge for at løsningen blir dekkende for statlige virksomheter og departementer. 

Utgangspunktet for kontoplanen vil være veiledningsnotatet Ramme for kontokoder, som er 

basert på Norsk Standard kontoplan, og som ble benyttet i forbindelse med 

periodiseringsprosjektet. Det vil imidlertid være behov for å foreta nye vurderinger og 

tilpasninger, ettersom utprøvingen av kontoplanen i periodiseringsprosjektet naturlig var 

begrenset, både med hensyn til utgifts- og inntektsarter og koblingen av disse til 

kapittel/post. 

 

Det må defineres en hensiktsmessig sammenheng (kobling) mellom standard kontoplan og 

kontoplanen som benyttes for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet (kapittel/post), for å 

sikre en robust og pålitelig innrapportering til det sentrale statsregnskap. I denne forbindelse 

må SSØ vurdere sentrale veivalg som har konsekvenser for hvordan rapportering til 

statsregnskapet kan utvikles for å utnytte informasjon som ligger i standard kontoplan. 

 

SSØ må vurdere hensiktsmessighet ved eventuelt å legge til rette for en 

rapporteringskontoplan for statlige virksomheter framfor en føringskontoplan, og i den 

forbindelse vurdere nødvendig detaljeringsgrad på kontonivå (minimumskrav) for standard 

kontoplan, jf. også punkt 4 nedenfor. Det forutsettes at de løsninger som velges fremstår 

som systemmessig uavhengige i forhold til leverandør. 
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SSØ bør vurdere å etablere en referansegruppe av sentrale aktører (for eksempel 

representanter fra enkeltvirksomheter, departementer, SSB, SI, Finansdepartementet mv). 

Riksrevisjonen bør inviteres som observatør i referansegruppen. 

 

Standard kontoplan må være tilgjengelig for virksomhetene i god tid før 2011. Et forslag til 

standard kontoplan, en oversikt over sentrale veivalg for utviklingen av rapporteringen til 

statsregnskapet, og eventuelle konsekvenser for rapporteringen fra 2011, forelegges 

Finansdepartementet innen 1. juni 2010. Departementet tar sikte på å fastsette standard 

kontoplan innen utgangen av august 2010. Departementet ber om å bli forelagt forslag til 

avklaring av hovedproblemstillinger innen 1. februar 2010. 

 

1.3 Organisering av arbeidet 

Internt i SSØ har Forvaltnings- og analyseavdelingen hatt ansvaret for å gjennomføre 

utredningsoppgaven med å foreslå fastsettelse av ny standard kontoplan og tilpasninger i 

økonomiregelverket. Som støtte for arbeidet har representanter for andre berørte avdelinger i SSØ 

bidratt både med innspill og forankring i resten av SSØs organisasjon. 

 

I tråd med oppdragsbeskrivelsen ble det vurdert som hensiktsmessig å oppnevne en ekstern 

referansegruppe. Referansegruppens oppgave var å gi råd, kommentarer og innspill til de forslagene 

til Standard kontoplan og tilpasninger i økonomiregelverket som SSØs arbeidsgruppe utarbeidet.  

 

Deltakere i referansegruppen har vært: 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Senad Mujnovic, Geir Ådnanes, Øystein Wiborg 

Forsvaret     Frode Berg 

Jernbaneverket    Gøril Onarheim 

Statens innkrevingssentral   Eva Karoliussen 

Statistisk sentralbyrå (SSB)   Frode Borgås 

Kunnskapsdepartementet   Ole Anders Sandtrøen, Rolf Petter Søvik 

Riksrevisjonen (observatør)   Merethe Nordling 

 

Finansdepartementet har deltatt ved Per Arvid Borøy og Torstein Sørbotten.  

 

Det har vært avholdt tre møter med referansegruppen i tillegg til en utsendelse med 

tilbakemeldinger fra referansegruppen kun på e-post. 

 

Det har vært en intern høring i SSØ der kontoplanen er sendt de fire avdelingene for uttalelse. 

Tilbakemeldingene fra referansegruppen og den interne høringen omtales i drøftelsen av 

hovedproblemstillingene. 

 

2  Hovedproblemstillinger 
 

Ved en nærmere bearbeidelse av oppdragsbeskrivelsen er følgende hovedproblemstillinger definert 

og utredet: 

 

1. Vurdering av om det obligatoriske nivået skal være på to, tre eller fire sifre. 

2. Vurdering av om den foreslåtte artsinndelingen er hensiktsmessig.   

3. Vurdering av hvordan den enkelte artskonto bør kobles til kapittel, post og underpost for å sikre 

korrekt rapportering til statsregnskapet etter kontantprinsippet. 
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4. Vurdering av om det bør utarbeides veiledningsmateriell til Standard kontoplan med eksempler 

og omtale av hvilke utgifter eller kostnader som skal bokføres på den enkelte artskonto. 

5. Vurdering av om det skal legges til rette for en rapporteringskontoplan fremfor en 

føringskontoplan. 

6. Vurdering av om det er behov for særskilt tilrettelegging for forvaltningsbedrifter. 

7. Vurdering av behov for særskilt tilrettelegging for statsbankene. 

8. Vurdering av artsinndeling og gruppering vedrørende innkrevingsvirksomhet og 

tilskuddsforvaltning. 

9. Oversikt over sentrale veivalg for rapporteringen til statsregnskapet og eventuelle konsekvenser 

for rapporteringen fra 2011, se også punkt 2.3, avsnitt 3 i mandatbrevet. I dette ligger å vurdere 

å foreslå hvordan rapporteringen til statsregnskapet kan utvikles for å utnytte informasjon som 

ligger i Standard kontoplan. 

10. Vurdering av hvordan tilpasninger i økonomiregelverket skal gjennomføres med hensyn til 

fastsettelse av en Standard kontoplan i 2011 med sikte på obligatorisk innføring i 2014. 

 

2.1 Hovedmilepæler 

1. februar 2010 Foreløpig oversikt med forslag til avklaring og oppfølging av 

hovedproblemstillinger. 

1. juni 2010 Utkast til standard kontoplan forelegges Finansdepartementet. 

 

2.2 Leveranser  

Basert på en vurdering av de hovedproblemstillingene som skal drøftes, har SSØ utarbeidet 

følgende leveranser: 

 

A.  Forslag til Standard kontoplan for statlige virksomheter. 

Det legges opp til at den oppdaterte kontoplanen skal være lik for alle virksomheter. Selv 

om kontoplanen blir helt lik, vil bruken av enkeltkonti og koblingen mellom artskontiene og 

kapittel, post og underpost i statsregnskapet være noe forskjellig avhengig av det 

regnskapsprinsippet som er valgt for virksomhetsregnskapet. Standard kontoplan deles inn i 

fire kolonner som viser eksempler på kobling mot post og underpost i statens kontoplan, 

artskontonummer, kontonavn og en oversikt over hvilke konti som bare skal benyttes av 

virksomheter som enten følger SRS eller kontantprinsippet. Utkast til Standard kontoplan 

følger som vedlegg 1 til denne rapporten.  

 

Leveranse A behandler hovedproblemstillingen fra 1 til og 7 i oversikten over (for 

problemstilling 3 og 4 sammen med veiledningsnotatene omtalt i pkt. B og C nedenfor). 

Drøftelsen av hver av hovedproblemstillingene finnes i punkt 3 nedenfor.  

 

B.  Et veiledningsnotat til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører 

virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet. Det gis en beskrivelse av hvordan 

den enkelte artskonto kan kobles opp mot kapittel, post og underpost i statsregnskapet. Den 

forklarende teksten knyttet til den enkelte kontogruppe blir mer utfyllende enn forklaringene 

i dagens grunnkontoramme. Utkast til veiledningsnotat følger som vedlegg 2 til denne 

rapporten. 

 

C.  Et veiledningsnotat til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører 

virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Det 

gis en beskrivelse av hvordan den enkelte artskonto kan kobles opp mot kapittel, post og 

underpost i statsregnskapet. Den forklarende teksten knyttet til den enkelte kontogruppe blir 
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mer utfyllende enn forklaringene i dagens grunnkontoramme. Utkast til veiledningsnotat 

følger som vedlegg 3 til denne rapporten. 

 

D. En beskrivelse av sentrale veivalg ved gruppering i Standard kontoplan vedrørende 

henholdsvis innkrevingsvirksomhet og tilskuddsforvaltning (jf. hovedproblemstilling 8 

over). Leveranse D følger som eget dokument i oversendelsen fra SSØ. 

 

E. En vurdering av sentrale veivalg som har konsekvenser for hvordan rapporteringen til 

statsregnskapet kan utvikles for å utnytte informasjon som ligger i standard kontoplan (jf. 

hovedproblemstilling 9 over). Denne vil bli sendt Finansdepartementet 14. juni. 

 

F. En vurdering av hvordan tilpasninger i økonomiregelverket bør gjennomføres med hensyn 

til fastsettelse av en anbefalt standard kontoplan i 2011 med sikte på obligatorisk innføring i 

2014 (jf. hovedproblemstilling 10 over). Leveranse F følger som eget dokument i 

oversendelsen fra SSØ, Ny standard kontoplan – hjemling og forslag til endringer i 

Økonomiregelverket.  

 

3 Drøftelse av hovedproblemstillingene 
 

3.1 Vurdering av om den obligatoriske inndelingen skal være på to, tre eller fire sifre 

Ved vurderingen er det lagt vekt på den enkelte virksomhets egen virksomhetsstyring og statens og 

departementenes behov for aggregert regnskapsinformasjon fra underliggende enheter. 

 

Kontoplanen er inndelt i 8 kontoklasser: 

 

Balanse 1 Eiendeler 

2 Virksomhetskapital og gjeld 

 

Resultat 3 Salgs- og driftsinntekt 

4 Varekostnad 

5 Lønn og godtgjørelser 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 

7 Annen driftskostnad, fortsettelse 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 

 

Alle konti med 1 som første siffer tilhører kontoklasse 1 og viser eiendeler. Alle konti med 2 som 

første siffer tilhører kontoklasse 2 og viser gjeld eller forpliktelser. Konti med 3 til 8 som første 

siffer er resultatkonti. I kontoklasse 8 regnskapsføres også innkrevingsvirksomhet og 

tilskuddsforvaltning. Virksomheter som benytter kontantprinsippet ved utarbeidelse av 

virksomhetsregnskapet, kan i sin virksomhetstilpassede kontoplan benytte betegnelsen ”utgift” i 

stedet for ”kostnad”. 

 

Eksempel på obligatorisk nivå i Standard kontoplan: 
 

Kontoklasse  6  Annen driftskostnad, av- og nedskrivninger 

Kontogruppe  64 Leie maskiner, inventar og lignende 

Konto   645 Leie av biler 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Underkonto  6450 Leie av personbiler 
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I eksemplet ovenfor er det obligatoriske nivået angitt på tresiffernivå, konto 645 Leie av biler. På 

firesiffernivået har virksomheten valgt å opprette en underkonto 6450 for leie av personbiler. Vi kan 

tenke oss at virksomheten også ønsker å opprette egne underkonti for leie av varebiler og lastebiler, 

for eksempel 6451 og 6452. Etter dette er det fortsatt ledige underkonti fra 6453 til 6459. 

Virksomhetene må følge det obligatoriske nivået (tresiffernivået i dette eksemplet), men kan foreta 

ytterligere inndeling for å dekke eget informasjonsbehov. Ved aggregering av 

regnskapsinformasjon for staten samlet, vil summen av leie av biler vises på konto 645 uavhengig 

av virksomhetenes inndeling på underkontonivået. 

 

Den enkelte virksomhets behov for virksomhetsspesifikk styringsinformasjon kan tale for en større 

detaljeringsgrad enn Standard kontoplan legger opp til. Statens og departementenes 

informasjonsbehov trekker i retning av færre detaljer i Standard kontoplan.  

 

I periodiseringsprosjektets grunnkontoramme (vedlegg 4 i SRS 1) var det obligatoriske nivået for 

kontoklasse 1, 2 og 8 angitt på tresiffernivå. For resultatkontiene, kontoklasse 3 til 7, var det 

obligatoriske nivået angitt på tosiffernivå. 

 

Et forslag til Standard kontoplan ble forelagt referansegruppen i to møter, med oppfordring om å 

komme med kommentarer og innspill. Forslaget ble også sendt på intern høring til de fire 

avdelingene i SSØ. 

 

Et klart flertall av deltagerne i referansegruppen støttet forslaget til en obligatorisk inndeling på 

tresiffernivå. 

 

Internt i SSØ ble det fra økonomitjenestesiden argumentert for at det obligatoriske nivået i Standard 

kontoplan bør reguleres ned på firesiffernivået. Dette ble begrunnet med at det vil føre til mer 

effektiv tjenesteproduksjon, statens behov for ytterligere detaljinformasjon og bedre grunnlag for å 

sammenligne data mellom virksomheter. 

 
En vesentlig grunn til et obligatorisk tresiffernivå i denne omgang, er at statlige virksomheter er til 

dels meget forskjelligartet. Behovet for styringsinformasjon vil derved variere sterkt fra virksomhet 

til virksomhet. En obligatorisk inndeling på firesiffernivå vil fremstå som logisk og hensiktsmessig 

for noen, mens andre må utvide antallet sifre i sin kontoplan til fem for å få dekket elementære 

styringsbehov.    

 

Det foreligger ikke noe konkret forslag om inndeling på firesiffernivå. SSØ vurderer også at det vil 

være en relativt omfattende og tidkrevende oppgave å utarbeide en detaljert regulering på 

firesiffernivå i tidsløpet frem mot 1. juni 2010. 

 

Etter en samlet vurdering går SSØ inn for en obligatorisk inndeling på tresiffernivå i alle 

kontoklasser med unntak for kontogruppe 19 der det er behov for å regulere på firesiffernivået. I 

kontogruppe 19 vises blant annet mellomværende med statskassen og enkelte utgiftsarter som er 

felles for et stort antall statlige virksomheter, slik som arbeidsgiveravgift og gruppelivsforsikring. 

Den enkelte virksomhets behov for virksomhetsspesifikke tilpasninger ivaretas ved å benytte de 

frihetsgradene som ligger i kontoplanen ved å ta i bruk fire- og eventuelt femsiffernivået. Norsk 

standard kontoplan har også en detaljeringsgrad på tresiffernivå. 

 

Et obligatorisk tresiffernivå er ikke til hinder for at statlige leverandører av økonomitjenester kan 

utarbeide en kontoplan på fire sifre til bruk for sine kunder.  
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Bruk av konti som ikke er definert i den obligatoriske inndelingen 

Alle tilgjenglige konti på tresiffernivået er ikke benyttet. I forslaget som ble sendt til 

referansegruppen var slike konti merket med ”ledig”. I møte med referansegruppen ble det reist 

spørsmål om bruken av konti som var merket ledig. Flere virksomheter oppfattet dette som konti 

som kunne tas i bruk ved behov uavhengig av den obligatoriske inndelingen. I forslaget var det lagt 

til grunn at dette var konti som kunne benyttes til ytterligere spesifikasjon av det obligatoriske 

nivået.  

 

Spørsmålet om hvordan konti som var merket ledig skulle benyttes, var ikke tilstrekkelig presist 

beskrevet i det utsendte materialet. Som en konsekvens av dette ble det avtalt at SSØ skulle sende 

en presisering av denne problemstillingen til referansegruppen en siste gang. Tilsvarende dokument 

ble også sendt de fire avdelingene i SSØ. I denne siste versjonen av kontoplanen ble betegnelsen 

”ledig” endret til ”reservert” for å understreke at det ikke skal bokføres på konti som ikke er tatt i 

bruk. Reservert må leses som reservert for senere bruk av Finansdepartementet. 

 

Fire av de åtte virksomhetene i referansegruppen besvarte denne henvendelsen. Samtlige var enige i 

den presiseringen som ble gjort. Det kom heller ingen innsigelser til denne presiseringen i den 

interne høringen i SSØ. 

 

Konklusjon 

Kontoplanen gjøres obligatorisk for alle statlige virksomheter og departementer på tresiffernivå 

med unntak av kontogruppe 19 der enkelte konti reguleres på firesiffernivå. Denne løsningen er 

innarbeidet i leveranse A, forslag til Standard kontoplan for statlige virksomheter. 

 

3.2 Vurdering av om den foreslåtte artsinndelingen er hensiktsmessig 

Vi har vurdert inndelingen i obligatoriske konti som fremgår av den grunnkontorammen som ligger 

som vedlegg 4 til SRS 1 Oppstillingsplaner for resultat og balanse. I forbindelse med dette arbeidet 

er også Norsk standard kontoplan, NS 4102 5. utgave, NARFs ”Utvidet kontoplan” og den svenske 

”baskontoplanen” med tilhørende S-koder gjennomgått. 

 

Med dette materialet som bakgrunnsinformasjon har en gjennomgått den enkelte kontogruppe i 

grunnkontorammen og foreslått endringer og forbedringer. 

 

Nåværende grunnkontoramme tilrettelegger for rapportering etter periodiseringsprinsippet samtidig 

som rapporteringen til statsregnskapet i henhold til kontantprinsippet ivaretas på en betryggende 

måte. Den legger til rette for at den enkelte virksomhet skal kunne fremskaffe relevant 

regnskapsinformasjon til bruk i egen virksomhetsstyring. Grunnkontorammen var et godt 

utgangspunkt for arbeidet. Ved utarbeidelse av en ny Standard kontoplan som skal være dekkende 

for alle statlige virksomheter og departementer, må flere hensyn vektlegges.  

 

I tillegg til de kriteriene som ble vektlagt ved utarbeidelse av grunnkontorammen er det tatt hensyn 

til statens og departementenes samlede behov for aggregert regnskapsinformasjon, samt å 

tilrettelegge for fremtidig eliminering av fordringer, gjeld og internhandel mellom statlige 

virksomheter. 

 

Det er lagt vekt på å ligge nærmest mulig inndelingen i Norsk standard kontoplan. Standard 

kontoplan for statlige virksomheter samsvarer i det vesentlige med kontoklasse- og 

kontogruppeinndelingen i Norsk standard (første og andre siffer). Det er gjort enkelte avvik fra 
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Norsk standard, som kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen og 

kontogruppe 39 Inntekter fra bevilgninger. I disse kontogruppene er det blant annet lagt til rette for 

at virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til SRS, kan presentere tildelte 

bevilgninger som inntekt i resultatoppstillingen.  

 

På kontonivå (tresiffernivå) avviker inndelingen fra Norsk standard da det er lagt vekt på statlige 

virksomheters informasjonsbehov og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon. 

 

Hele kontoplanen med den foreslåtte artsinndelingen har vært forelagt referansegruppen med 

oppfordring om å komme med kommentarer og innspill. Enkelte kontogrupper har blitt diskutert 

mer grundig enn andre. Dette gjelder særlig kontogruppene 50 og 67. 

 

Kontogruppe 50 Lønn og godtgjørelser 

I tilknytning til denne kontogruppen har det vært diskutert om det bør stilles krav om å vise overtid 

og andre tillegg på egne obligatoriske konti. Bør overtid og tillegg i så fall begrenses til en 

obligatorisk konto, eller skal det stilles krav om særskilt presentasjon i tilknytning til hver enkelt av 

de fire hovedkategoriene? Referansegruppen har ikke hatt noen entydig oppfatning i spørsmålet om 

obligatorisk presentasjon av andre lønnsarter som overtid og andre tillegg.  

 

Et krav om å presentere lønnsarter mer detaljert kan medføre merarbeid ved endringer i 

lønnssystemene. Som en følge av dette anbefales det at det i denne omgang ikke stilles noe 

obligatorisk krav om presentasjon av overtid og andre tillegg. Dette kan eventuelt gjøres senere. I 

veiledningsnotatene er det i første omgang anbefalt at virksomheten spesifiserer overtid og andre 

tillegg på firesiffernivået i eget virksomhetsregnskap. 

 

Et klart flertall i referansegruppen støtter inndelingen i de fire hovedkategoriene som nå er foreslått 

i Standard kontoplan. Det fremkom ingen kritiske synspunkter til denne inndelingen i den interne 

høringen i SSØ. 

 

Kontogruppe 67 Kjøp av fremmede tjenester 

Den obligatoriske inndelingen under denne kontogruppen har vært mye diskutert. Det er vanskelig å 

trekke ut et ensartet syn eller en endelig anbefaling fra diskusjonene i referansegruppen. Det 

endelige forslaget til inndeling som er innarbeidet i Standard kontoplan, er mer detaljert enn det 

som fremgår av den nåværende grunnkontorammen. 

 

Tilrettelegging for fremtidig aggregering av regnskapsinformasjon med utgangspunkt i 

Standard kontoplan 

Den obligatoriske inndelingen må legge til rette for en faglig forsvarlig eliminering av fordringer, 

gjeld og internhandel mellom statlige virksomheter. Som et minimum må man forsøke å unngå at 

det oppstår unødige hindringer for fremtidig aggregering av regnskapsinformasjon. Dette er forsøkt 

ivaretatt ved å reservere følgende konti til dette formålet: 

 

 fordringer på statlige virksomheter 

155 Reservert (Kundefordringer på statlige virksomheter) 

156 Reservert (Andre fordringer på statlige virksomheter) 

 

 gjeld til statlige virksomheter 

246 Reservert (Leverandørgjeld til statlige virksomheter) 

292 Reservert (Gjeld til statlige virksomheter) 
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 inntekt fra statlige virksomheter 

309 Reservert (Salg til statlige virksomheter, avgiftspliktig) 

319 Reservert (Salg til statlige virksomheter, avgiftsfri) 

329 Reservert (Salg til statlige virksomheter, utenfor avgiftsområdet) 

369 Reservert (Leieinntekter fra statlige virksomheter) 

 

 kostnad til statlige virksomheter 

408 Reservert (Innkjøp av råvarer og halvfabrikata fra statlige virksomheter) 

438 Reservert (Innkjøp av varer for videresalg fra statlige virksomheter) 

458 Reservert (Fremmedytelser og underentreprise fra statlige virksomheter) 

618 Reservert (Kjøp av frakt og transport fra statlige virksomheter) 

637 Leie lokaler fra Statsbygg 

638 Leie lokaler m.m. fra andre statlige virksomheter 

648 Reservert (Leie maskiner, inventar og lignende fra statlige virksomheter) 

678 Reservert (Kjøp av tjenester fra statlige virksomheter) 

778 Reservert (Annen kostnad fra statlige virksomheter) 

 

Det gjøres ingen nærmere vurdering av muligheter og tekniske løsninger for å aggregere mer 

detaljert regnskapsinformasjon for staten samlet i denne utredningen. 

 

Konklusjon 

Ut i fra de tilbakemeldingene som er gitt av referansegruppen og i den interne høringen i SSØ, 

vurderes det at den foreslåtte artsinndelingen er hensiktsmessig for statlige virksomheter og 

departementer. 

 

3.3 Vurdering av hvordan den enkelte artskonto bør kobles til kapittel, post og underpost for 

å sikre korrekt rapportering til statsregnskapet etter kontantprinsippet 

For å sikre korrekt rapportering til statsregnskapet er det satt inn en egen kolonne i Standard 

kontoplan som angir mulige koblinger mellom den enkelte artskonto (utgiftsart) og den inndelingen 

i poster og underposter som fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-101. Det vil likevel være 

slik at det i spesielle tilfeller må gjøres koblinger som ikke fremgår av kontoplanen. For enkelte 

konti er det ikke gitt forslag til kobling. Ved bruk av disse kontiene må virksomheten selv finne 

frem til riktig kobling. 

 

Kolonnen betegnes ”Eksempler på kobling mot statens kontoplan post/underpost” for å fremheve at 

det er den enkelte virksomhets ansvar å sørge for korrekt kobling og rapportering til 

statsregnskapet. Dette er også presisert i innledningen til Standard kontoplan og i de to 

veiledningsnotatene (leveranse B og C). 

 

Den enkelte virksomhet må også påse at utgiftene henføres til riktig kapittel i statsregnskapet. I de 

to veiledningsnotatene er det gitt følgende eksempler på hvordan dette kan gjøres: 

 

- Ett alternativ er å opprette en egen artskonto for hver enkelt kapittel- og postkombinasjon som 

virksomheten skal bokføre på. Dette kan være en akseptabel løsning for virksomheter som har 

et begrenset antall kapitler og poster å forholde seg til.  

 

- En annen måte er å registrere kapittel og post i en egen dimensjon i kontostrengen som må 

fylles ut som et obligatorisk felt sammen med den aktuelle artskonto. Ved å angi kapittel og 
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post i en egen dimensjon vil det ikke være behov for å opprette egne artskonti for hver enkelt 

kapittel- og postkombinasjon. For virksomheter som må forholde seg til mange kapitler og 

poster vurderes dette som den mest hensiktsmessige løsningen. Kontoplanen blir mer 

oversiktlig dersom man unngår å opprette et stort antall artskonti, med samme utgiftsart, men 

med ulik kobling mot kapittel og post.  

 

- Mange statlige virksomheter benytter en egen dimensjon i kontostrengen til prosjekter. 

Prosjekter (tiltak eller aktiviteter) kan kobles til den kapittel- og postkombinasjonen som 

finansierer prosjektet. Virksomheten må likevel sørge for at den kan ta ut spesifikasjoner som 

viser alle posteringer som er foretatt på den enkelte kapittel- og postkombinasjonen, slik at 

dette kan rapporteres til statsregnskapet. 

 

I veiledningsnotatene er det også gitt en beskrivelse av hvordan regnskapssystemet bør settes opp 

for å sikre at kontantprinsippet ivaretas ved rapportering til statsregnskapet. 

 

I den første utsendelsen til referansegruppen ble det foreslått at det skulle være et obligatorisk krav 

til at kapittel og post ble angitt i egen dimensjon i økonomisystemet. Et slikt krav vil forenkle en 

fremtidig aggregering av regnskapsinformasjon for staten samlet. Flertallet i referansegruppen gikk 

i mot dette forslaget med referanse til egne økonomisystemer. På bakgrunn av tilbakemeldingene i 

referansegruppen foreslås det at bruk av egen dimensjon til kapittel/post er en anbefalt, men frivillig 

løsning. 

 

Konklusjon 

Standard kontoplan sammen med de to veiledningsnotatene gir virksomhetene nødvendig 

veiledning til å kunne ta i bruk Standard kontoplan samtidig som kravet om korrekt rapportering til 

statsregnskapet etter kontantprinsippet ivaretas. 

 

3.4 Vurdering av om det bør utarbeides veiledningsmateriell til Standard kontoplan med 

eksempler og omtale av hvilke utgifter eller kostnader som skal bokføres på den enkelte 

artskonto 

I grunnkontorammen som ble utarbeidet av periodiseringsprosjektet, er det et kommentarfelt der det 

gis en beskrivelse av hvilke kostnader som skal bokføres på enkelte konti. Det er ikke gitt forklaring 

til alle konti eller kontogrupper. Etter SSØs vurdering er det behov for å gi en mer detaljert 

forklaring til hvilke utgifter som skal føres på den enkelte konto. Ved å gi en slik utvidet beskrivelse 

i Standard kontoplan blir imidlertid dokumentet uoversiktlig. 

 

Standard kontoplan skal etter vårt forslag være dekkende for alle statlige virksomheter og 

departementer uavhengig av hvilket føringsprinsipp som velges ved utarbeidelse av 

virksomhetsregnskapet. Virksomheter som velger å utarbeide virksomhetsregnskapet etter 

periodiseringsprinsippet, vil ha behov for flere konti enn virksomheter som legger kontantprinsippet 

til grunn. Dette øker også behovet for å gi en mer omfattende veiledning i bruk av kontoplanen.  

 

Det er også behov for å sikre at alle statlige virksomheter bruker kontoplanen på en ensartet måte. 

Dette er særlig viktig med tanke på å utarbeide analyser og sammenligninger mellom statlige 

virksomheter. 

 

For å lette virksomhetenes arbeid med å ta i bruk Standard kontoplan bør det gis et eksempel på 

hvordan regnskapssystemet kan innrettes for å ivareta korrekt rapportering til statsregnskapet etter 

kontantprinsippet. 
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Konklusjon 

Det er utarbeidet to veiledningsnotater:  

 Veiledning til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører 

virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet (leveranse B). 

 Veiledning til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører 

virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige 

regnskapsstandardene SRS (leveranse C). 

 

Den primære målgruppen for veiledningsnotatene er virksomhetens økonomiavdeling.  
 

Det er utarbeidet to veiledningsnotater for å gjøre det enklere å ta i bruk Standard kontoplan for 

virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet etter kontantprinsippet. Disse virksomhetene 

har ikke behov for veiledning i bruk av konti som er merket med ”SRS”. For konti som kan 

benyttes av alle virksomheter uavhengig av føringsprinsipp, er teksten i de to veiledningene 

tilnærmet lik. 

 

3.5 Vurdering av om det skal legges til rette for en rapporteringskontoplan fremfor en 

føringskontoplan 

For å kunne drøfte denne problemstillingen må begrepene føringskontoplan og 

rapporteringskontoplan defineres. 

 
En føringskontoplan er den kontoplanen som ligger i regnskapssystemet (hovedbok). En 

føringskontoplan medfører et krav om at denne kontoplanen benyttes ved kontering og bokføring i 

hovedboken.  

 

En rapporteringskontoplan stiller ingen krav til hvilken kontoplan som ligger i økonomisystemet 

(hovedbok). Det stilles heller ingen krav til den kontoplanen som benyttes ved kontering og 

bokføring i hovedboken. Det kreves at den enkelte virksomhet gjør en korrekt kobling (mapping) 

mellom den kontoplanen de benytter i den daglige bokføringen og rapporteringskontoplanen. 

Statens kontoplan er utformet som en rapporteringskontoplan, jf. Finansdepartementets rundskriv 

R-101 (men brukes også av virksomheter som en føringskontoplan). En rapporteringskontoplan må 

anses mer som en ”rapport” og ikke en ”plan for kontering”. Uttrykket rapporteringskontoplan kan 

neppe sies å være i samsvar med vanlig regnskapsterminologi.  

 

Med tanke på aggregering av regnskapsinformasjon for staten samlet, har valget mellom en 

føringskontoplan og en rapporteringskontoplan liten betydning. Valget mellom en føringskontoplan 

og en rapporteringskontoplan har likevel stor betydning for fleksibiliteten i økonomisystemet, risiko 

for feil, kvalitetssikring og revisjon av regnskapsdata, standardisering og opplæring. 

 

Fordelene med en rapporteringskontoplan er at den gir fleksibilitet for den enkelte virksomhet. 

Virksomhetene beholder flere frihetsgrader ved tilpasning av eksisterende økonomisystem. Den 

enkelte virksomhet kan for eksempel velge å fortsatt kontere og bokføre på statens kontoplan og 

koble (mappe) fra kapittel og post til artskontiene i ny Standard kontoplan.  

 

Ulempene med en rapporteringskontoplan er at risikoen for feil øker fordi man ofte får en ekstra 

kobling (mapping). En rapporteringskontoplan gir ingen systematikk på grunndatanivå. Det vil være 

vanskelig å utarbeide generelle veiledninger og anbefalinger for hvordan økonomisystemet bør 

innrettes for å få til en korrekt kontantrapportering. Kvalitetssikring og revisjon av 
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regnskapsdataene vil være mer arbeidskrevende fordi man får en ekstra kobling (mapping) å 

forholde seg til. 

 

Mulighetene for å effektivisere statens forvaltning av kontoplanen og å gjennomføre felles 

opplæring i staten vil bli begrenset fordi økonomimodell og regnskapssystem blir mindre ensartet 

enn ved valg av en felles føringskontoplan. 

 

I periodiseringsprosjektet benyttet ti av elleve pilotvirksomheter grunnkontorammen som en 

føringskontoplan. En virksomhet valgte å fortsette å bokføre på statens kontoplan og koble (mappe) 

tilbake til artskontoplanen (som om det var en rapporteringskontoplan).  

 

Erfaringene fra denne virksomheten tyder på at kvaliteten på virksomhetsregnskapet ble påvirket 

negativt av dette valget. Hovedprosjektets vurdering av erfaringene fra denne virksomheten tilsier at 

utarbeidelsen av virksomhetsregnskapet ble mer tidkrevende enn i andre pilotvirksomheter. Det var 

også mer tidkrevende for hovedprosjektet å yte bistand ved utarbeidelse av avstemminger m.m. i 

denne virksomheten. Etter at prosjektarbeidet ble avsluttet har virksomheten valgt å ta i bruk 

grunnkontorammen som en føringskontoplan. 

 

Føringskontoplan vs. rapporteringskontoplan ble diskutert i referansegruppemøte i mars 2010. I all 

hovedsak ga deltakerne i referansegruppen uttrykk for at det bør stilles krav om at Standard 

kontoplan skal være en føringskontoplan. SSB presiserte at en slik løsning også ble valgt for 

KOSTRA. Riksrevisjonens observatør ga uttrykk for at et krav om en føringskontoplan vil redusere 

risikoen for feil i regnskapene. NAV og Forsvaret ga uttrykk for at de foretrekker en 

føringskontoplan fremfor en rapporteringskontoplan. 

 

Konklusjon 

Det legges til grunn at Standard kontoplanen skal være en føringskontoplan som må legges inn i 

regnskapssystemet (hovedbok) og være grunnlaget for bokføring av utgifter og inntekter. Kravet 

bør ikke omfatte forsystemer og hjelpesystemer. 

 

3.6 Vurdering av om det er behov for særskilt tilrettelegging for forvaltningsbedrifter 

Med unntak av reguleringsfond, er ikke koblingene mellom den enkelte artskonto og 

forvaltningsbedriftenes bruk av 24-posten nærmere omtalt i Standard kontoplan eller 

veiledningsnotatene. Reguleringsfondet er innplassert som en del av avregningen med statskassen i 

kontogruppe 19, underkonto 1989. Forvaltningsbedriftene må selv sørge for korrekt kobling mellom 

den enkelte artskonto og de obligatoriske underpostene i tilknytning til post 24. 

 

For de forvaltningsbedriftene som velger å utarbeide virksomhetsregnskaper etter SRS, er det 

enkelte uavklarte problemstillinger vedrørende bruk av forpliktelsesmodellen. Dette er ikke 

nærmere utredet i arbeidet med Standard kontoplan. Utover dette ser en ikke behov for spesiell 

veiledning til forvaltningsbedriftene. 

 

Konklusjon 

Standard kontoplan vurderes som hensiktsmessig også for forvaltningsbedriftene.  

 

3.7 Vurdering av behov for særskilt tilrettelegging for statsbankene 

Vi har fått tilgang til Finansdepartementets notat vedrørende ”Retningslinjer for beregning av rente 

og rentestøtte i forvaltningsenhetene for statlige utlån”. De veiledningsnotatene som er utarbeidet 

vil være dekkende for disse virksomhetenes regnskapsføring av driftsutgifter og driftsinntekter. Det 
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bør utarbeides retningslinjer for hvordan disse virksomhetene skal føre inn- og utlån på vegne av 

staten i Standard kontoplan. Slike retningslinjer er ikke utarbeidet som en del av arbeidet med 

Standard kontoplan. Videre arbeid vil være avhengig av en avklaring med Finansdepartementet.  

 

Konklusjon 

Det er behov for nærmere retningslinjer for statsbankenes føring av inn- og utlån, men de konti som 

er tilgjengelig i Standard kontoplan for føring av lånetransaksjoner er dekkende.  

 

4 Oppsummering og faglig anbefaling 
 

4.1 Oppsummering 

Et viktig utgangspunkt for dette arbeidet har vært at det skal utarbeides en kontoplan som er 

dekkende for alle statlige virksomheter og departementer, uavhengig av om virksomhetsregnskapet 

utarbeides etter kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet. For å gjøre Standard kontoplan mer 

oversiktlig er det lagt inn en egen kolonne som viser hvilke konti som bare skal benyttes av 

virksomheter som benytter SRS ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet og hvilke som bare skal 

brukes av de som benytter kontantprinsippet. De fleste kontiene kan benyttes uavhengig av 

føringsprinsipp. 

 

Det er utarbeidet to veiledningsnotater for bruk av Standard kontoplan. De retter seg mot: 

 Statlige virksomheter som velger å utarbeide virksomhetsregnskapet i henhold til 

kontantprinsippet. 

 Statlige virksomheter som velger å legge de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige 

regnskapsstandardene (SRS) til grunn ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. 

 

Inndelingen i to veiledningsnotater vil gjøre det enklere å ta i bruk Standard kontoplan for 

virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet etter kontantprinsippet. Disse virksomhetene 

har ikke behov for veiledning i bruk av konti som er merket med ”SRS”. For konti som kan 

benyttes av alle virksomheter uavhengig av føringsprinsipp, er teksten i de to veiledningene 

tilnærmet lik. 

 

De eksemplene og anbefalingene som gis vedrørende oppsett av regnskapssystem i 

veiledningsnotatene, bør ikke fastsettes som obligatoriske krav. De bør ses på som en 

eksemplifisering og ”god praksis” for hvordan Standard kontoplan kan tas i bruk.  

 

4.2 Faglig anbefaling 

Finansdepartementet fastsetter en felles Standard kontoplan som gjelder for alle statlige 

virksomheter uavhengig av hvilket føringsprinsipp som er valgt for utarbeidelse av 

virksomhetsregnskapet. Kontoplanen fastsettes som ett dokument. Samtidig som Standard 

kontoplan fastsettes som anbefalt, oppheves vedlegg 4 til SRS 1 (nåværende grunnkontoramme). 

 

Det stilles krav om at Standard kontoplan skal legges inn i regnskapssystemet (hovedbok) slik at all 

kontering og bokføring skjer i henhold til Standard kontoplan (føringskontoplan). 

 

De eksemplene og løsningene som gis i veiledningsnotatene bør være av frivillig karakter.  
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1 Innledning 

Formål 

Formålet med Standard kontoplan er å gi statlige virksomheter og staten som helhet bedre 

oversikt over inntekter, utgifter og balansekonti gruppert etter art. En mer detaljert, felles 

kontoplan for statlige virksomheter vil gi bedre muligheter for mer detaljert rapportering til 

statsregnskapet og bedre kvalitet på detaljrapporteringen. En standardisert kontoplan vil gi 

departementer og statlige virksomheter bedre styringsinformasjon, og på sikt også gi mulighet for 

å tilrettelegge mer konsolidert regnskapsinformasjon i staten.  

 

Standard kontoplan kan benyttes av alle departementer og statlige virksomheter uavhengig av 

hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Det er 

utarbeidet to veiledningsnotater til Standard kontoplan. Ett av veiledningsnotatene er beregnet for 

virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet. Det andre er 

beregnet for virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til periodiseringsprinsippet 

og de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS). 

 

Målgruppe 

Målgruppen for dette veiledningsnotatet er statlige virksomheter som utarbeider sitt 

virksomhetsregnskap i henhold til kontantprinsippet, jf. omtale i Bestemmelser om 

økonomistyring i staten punkt 3.2.1 og kravene i økonomiregelverket. Standard kontoplan kan 

benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk 

person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av 

virksomhetsregnskapet. 

 

Oppbygging av notatet 

Dette veiledningsnotatet består av tre kapitler. Kapittel 1 gir en forklaring til inndelingen og 

oppbyggingen av Standard kontoplan. Kapittel 2 gir eksempler på oppsett av koblinger mellom 

Standard kontoplan og statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og 

underposter, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101. Kapittel 3 gir beskrivelse og veiledning 

til hvordan kontiene i Standard kontoplan skal benyttes.   

 

Overordnet om Standard kontoplan 

Virksomheter som tar i bruk Standard kontoplan skal fortsatt rapportere til statsregnskapet på 

kapittel, post og underpost etter kontantprinsippet. Regnskapssystemet må innrettes slik at denne 

rapporteringen skjer i samsvar med bevilgningsreglementet, Finansdepartementets rundskriv R-

101 og Finansdepartementets årlige rundskriv vedrørende rapportering til statsregnskapet. Den 

enkelte virksomhet er ansvarlig for korrekt rapportering til statsregnskapet. 

 

Den enkelte virksomhet må sørge for at Standard kontoplan kobles mot riktig kapittel, post og 

underpost. Standard kontoplan gir eksempler på hvordan den enkelte artskonto kan kobles mot 

post og underpost, og for hvilke konti det eventuelt vil være hensiktsmessig å unnlate slik 
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kobling. Kolonnen som viser eksempler på koblinger er ment som en veiledning som viser de 

fleste aktuelle koblingsalternativer. Det vil likevel være slik at det i spesielle tilfeller må gjøres 

koblinger som ikke fremgår av kontoplanen. For noen få konti er det ikke gitt forslag til kobling. 

Ved bruk av disse kontiene må virksomheten finne frem til riktig kobling. 

 

Inndeling og oppbygging av Standard kontoplan 

Kontoplanen er inndelt i 8 kontoklasser: 

 

Balanse 1 Eiendeler 

2 Virksomhetskapital og gjeld 

 

Resultat 3 Salgs- og driftsinntekt 

4 Varekostnad 

5 Lønn og godtgjørelser 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 

7 Annen driftskostnad, fortsettelse 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 

 

Alle konti med 1 som første siffer tilhører kontoklasse 1 og viser eiendeler. Alle konti med 2 som 

første siffer tilhører kontoklasse 2 og viser gjeld eller forpliktelser. Konti med 3 til 8 som første 

siffer er resultatkonti. I kontoklasse 8 regnskapsføres også innkrevingsvirksomhet og 

tilskuddsforvaltning. Virksomheter som benytter kontantprinsippet ved utarbeidelse av 

virksomhetsregnskapet, kan i sin virksomhetstilpassende kontoplan benytte betegnelsen ”utgift” i 

stedet for ”kostnad”. 

 

Standard kontoplan for statlige virksomheter tar utgangspunkt i Norsk standard kontoplan, NS 

4102, med tilpasninger for statlige virksomheter og statens behov for aggregert 

regnskapsinformasjon. Standard kontoplan er bygd opp som et desimalklassifikasjonssystem. 

Systemet angir kontoens stilling i kontoplanen gjennom sifferposisjoner (nivåer). Kontoens første 

siffer angir kontoklasse, de to første sifrene angir kontogruppe og tre sifre angir konto. Den 

enkelte virksomhet vil normalt finne det hensiktsmessig å operere med fire eller fem sifre i 

kontonummeret for å oppnå ønsket grad av spesifikasjon for intern styring. Er det behov for 

ytterligere artsspesifikasjon, kan flere sifre benyttes.  

 

Obligatorisk nivå 

Det skal ikke bokføres på konti angitt som reservert i Standard kontoplan. Standard kontoplan er 

obligatorisk på det siffernivået som er angitt, og kan ikke fravikes av den enkelte virksomhet. Det 

obligatoriske nivået er fastsatt på tresiffernivå med unntak av kontogruppe 19, der det er angitt 

enkelte obligatoriske underkonti (firesiffernivå).  

 

Virksomhetene kan benytte flere enn fire sifre i kontonummeret for å øke frihetsgradene for 

virksomhetsspesifikke tilpasninger. Når kontoplanen er obligatorisk på tresiffernivå, vil det være 

igjen frihetsgrader på firesiffernivået og eventuelt femsiffernivået til å dekke 

virksomhetsspesifikke behov (henholdsvis 10 ledige sifre og 100 ledige sifre). De artene som 
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spesifiseres på underkonti på fire-, eventuelt femsiffernivå, må innholdsmessig passe inn under 

det overordnede obligatoriske nivået på tre sifre. 

Eksempel på obligatorisk nivå i Standard kontoplan 
 

Kontoklasse  6  Annen driftskostnad, av- og nedskrivninger 

Kontogruppe  64 Leie maskiner, inventar og lignende 

Konto   645 Leie av biler 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Underkonto  6450 Leie av personbiler 

 

I eksemplet ovenfor er det obligatoriske nivået angitt på tresiffernivå, konto 645 Leie av biler. På 

firesiffernivået har virksomheten valgt å opprette en underkonto 6450 for leie av personbiler. Vi 

kan tenke oss at virksomheten også ønsker å opprette egne underkonti for leie av varebiler og 

lastebiler, for eksempel 6451 og 6452. Etter dette er det fortsatt ledige underkonti fra 6453 til 

6459. Virksomhetene må følge det obligatoriske nivået (tresiffernivået i dette eksemplet), men 

kan foreta ytterligere inndeling for å dekke eget informasjonsbehov. Ved aggregering av 

regnskapsinformasjon for staten samlet, vil summen av leie av biler vises på konto 645 

uavhengig av virksomhetenes inndeling på underkontonivået. 
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2 Eksempler på hvordan artskontiene i Standard kontoplan 
kan kobles mot bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet 
 

Standard kontoplan må legges inn i regnskapssystemet til virksomheten slik at alle føringer i 

hovedboken følger de angitte artskontiene. Regnskapssystemet, hovedbok og reskontro, er en del 

av virksomhetens økonomisystem.  

 

Regnskapssystemet må settes opp slik at kontantprinsippet ivaretas ved rapportering til 

statsregnskapet. Alle inn- og utbetalinger i perioden knyttes til aktuelle artskonti. Dette kan 

gjøres maskinelt for alle transaksjoner som bokføres via kunde- eller leverandørreskontro ved at 

transaksjonene ”merkes” eller gis status som åpne poster før betaling finner sted. Transaksjonene 

endrer status til betalt ved bokføring av betaling. Inn- og utbetalinger bør som hovedregel 

bokføres via reskontro. Grunnlaget for S-rapporten skal genereres maskinelt med uttrekk av 

betalte poster fra hovedbok. Det anbefales at regnskapssystemet innrettes slik at det ikke foretas 

posteringer direkte i kontantregnskapet på kapittel og post. 

 

Alle artskonti som inngår i bevilgningsregnskapet må kobles mot kapittel/post og eventuell 

underpost. Konti som inngår i kontantmellomværende med statskassen må kobles mot riktig 

konto i kapitalregnskapet. Med kontantmellomværende menes mellomværende med statskassen 

slik det fremgår av økonomiregelverket. Det vil være en fordel å koble kunde- og 

leverandørreskontro mot kontantmellomværende for å forenkle avstemmingsarbeidet, men slik at 

saldiene som overføres til statsregnskapet alltid viser 0.  

 

Selv om alle konti som skal rapporteres til statsregnskapet er koblet opp mot kapittel/post og 

eventuell underpost, vil saldoen på den enkelte artskonto i virksomhetsregnskapet kunne avvike 

fra den (kontant)saldoen som skal rapporteres inn til statsregnskapet. Slike avvik oppstår blant 

annet som følge av at virksomheten har kundefordringer og/eller leverandørgjeld på 

rapporteringstidspunktet. 

 

Eiendeler og gjeld som skal inngå i kapitalregnskapet, og som ikke skal inngå i 

kontantmellomværende med statskassen, bokføres på den aktuelle balansekonto i 

virksomhetsregnskapet. Denne type balansekonti bør kobles mot det kapitlet og den posten der 

anskaffelsen skal utgiftsføres. Ved årsskiftet, overføres saldoen i virksomhetsregnskapet til nytt 

regnskapsår. Saldoen på kapittel og post i bevilgningsregnskapet overføres ikke. Som eksempel 

kan nevnes kjøp av aksjer bevilget på 96-post. 

 

Den enkelte artskonto kan kobles mot kapittel og post i statsregnskapet på flere måter. Ett 

alternativ er å opprette en egen artskonto for hver enkelt kapittel- og postkombinasjon som 

virksomheten skal bokføre på. Dette kan være en akseptabel løsning for virksomheter som har et 

begrenset antall kapitler og poster å forholde seg til.  

 

En annen måte er å registrere kapittel og post i en egen dimensjon i kontostrengen som må fylles 

ut som et obligatorisk felt sammen med den aktuelle artskonto. Ved å angi kapittel og post i en 

egen dimensjon vil det ikke være behov for å opprette egne artskonti for hver enkelt kapittel- og 

postkombinasjon. For virksomheter som må forholde seg til mange kapitler og poster vurderes 

dette som den mest hensiktsmessige løsningen. Kontoplanen blir mer oversiktlig dersom man 



Veiledningsnotat til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til 

kontantprinsippet 

 

 Side 6 av 17 

unngår å opprette et stort antall artskonti, med samme utgiftsart, men med ulik kobling mot 

kapittel og post.  

 

Mange statlige virksomheter benytter en egen dimensjon i kontostrengen til prosjekter. Prosjekter 

(tiltak eller aktiviteter) kan kobles til den kapittel- og postkombinasjonen som finansierer 

prosjektet. Virksomheten må likevel sørge for at den kan ta ut spesifikasjoner som viser alle 

posteringer som er foretatt på den enkelte kapittel- og postkombinasjonen, slik at dette kan 

rapporteres til statsregnskapet. 

 

Spesifikasjonskrav 

Regnskapssystemet må innrettes slik at følgende spesifikasjoner kan utarbeides: 

 

1. En spesifikasjon som viser virksomhetens fullstendige saldoliste der alle konti som er 

benyttet, også konti som bare eksisterer i virksomhetsregnskapet, for eksempel 

kundereskontro og leverandørreskontro, vises. (Innrapporteres ikke). 

2. En spesifikasjon som viser saldoliste etter art i henhold til kontantprinsippet med samme 

tidsavgrensning som ved rapportering til statsregnskapet. I fremtiden vil det være behov for 

denne innrapporteringen for aggregering av regnskapsinformasjon for hele staten basert på 

Standard kontoplan. 

3. En spesifikasjon gruppert etter kapittel, post og underpost i henhold til kontantprinsippet for 

rapportering til statsregnskapet (S-rapporten). 

 

I tillegg må virksomhetene, som nå, kunne ta ut øvrige rapporter og spesifikasjoner som er omtalt 

i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veiledningsnotat til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til 

kontantprinsippet 

 

 Side 7 av 17 

3 Veiledning ved bruk av Standard kontoplan 

 
Kontoplanen har fire kolonner. Den første kolonnen viser eksempler på koblinger mellom den 

aktuelle artskonto og post/underpost. Den andre kolonnen viser artskontonummer. Den tredje 

kolonnen viser kontoens navn.  

 

Standard kontoplan kan benyttes av alle statlige virksomheter. Den inneholder også enkelte konti 

og kontogrupper som bare skal benyttes av de virksomhetene som har valgt å utarbeide 

virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Den fjerde 

kolonnen viser hvilke konti og kontogrupper som bare skal benyttes av virksomheter som følger 

SRS, og hvilke konti som utelukkende er forbeholdt virksomheter som benytter 

kontantprinsippet. 

 

Det skal ikke bokføres på konti angitt som reservert i Standard kontoplan. 

 

Nedenfor gis en nærmere forklaring til de kontogruppene som skal benyttes av alle virksomheter 

som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet. Det anbefales at man slår 

opp i Standard kontoplan samtidig som man leser forklaringene. 

 

Kontoklasse 1 Eiendeler 

Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler 

I denne kontogruppen føres investeringer i eiendeler som i henhold til økonomiregelverket skal 

inngå i kapitalregnskapet. Dette gjelder blant annet aksjer og kapitalinnskudd. 

 

Kjøp av aksjer føres eksempelvis debet konto 135 og kredit konto 194 (konsernkonto). Årets 

debitering på konto 135 kobles mot post 96 og aktuelt kapittel i statsregnskapet. Ved 

årsavslutningen blir saldoen på konto 135 overført til nytt år i virksomhetsregnskapet. 

 

Kontogruppe 15 Kortsiktige fordringer 

På konto 150 føres virksomhetens kundefordringer. Alle virksomheter skal føre en 

kundereskontro i virksomhetsregnskapet, men saldoen på kundereskontroen skal ikke inngå som 

en del av kontantmellomværende med statskassen. Det vil være en fordel å koble 

kundereskontroen mot kontantmellomværende for å forenkle avstemmingsarbeidet, men slik at 

saldiene som overføres til statsregnskapet alltid viser 0. 

 

På konto 151 føres fordringer som oppstår i forbindelse med innkrevingsvirksomhet, dvs. 

fordringer som kreves inn på vegne av statskassen eller andre, men som ikke kan benyttes til å 

finansieres virksomhetens drift. 

 

Fordringer på egne ansatte føres på konto 152, for eksempel reiseforskudd og andre forskudd. På 

konto 157 føres andre kortsiktige fordringer. 
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Kontogruppe 16 Merverdiavgift o.l. 

Denne kontogruppen benyttes av virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og 

som regelmessig har merverdiavgift til gode (netto fordring). 

 

Kontogruppe 18 Kortsiktige finansinvesteringer 

Noen få virksomheter kan unntaksvis ha kortsiktige finansinvesteringer (nettobudsjetterte 

virksomheter). I så fall benyttes konto 180. 

 

Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen 

På konto 190 føres kassebeholdninger. Har virksomheten flere kasser bør det opprettes en 

underkonto for den enkelte kasse. 

 

Bankkonti som ligger utenfor statens konsernkontoordning føres på konto 191. Bankinnskudd i 

utenlandsk valuta føres på konto 192. Virksomheter som har slike bankkonti må ha fått innvilget 

unntak fra punkt 3.4.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 

På konto 193 føres oppgjørskonto i Norges bank og arbeidskonto i bank for innbetalinger 

tilknyttet statens konsernkontoordning. På konto 194 føres tilsvarende konti for utbetalinger. 

 

Underkonto 1980 viser motpostene til alle konti som inngår i kontantmellomværende med 

statskassen. Saldo i hovedbok og den saldoen som inngår i kontantmellomværende fra den 

enkelte artskonto vil ikke alltid være sammenfallende. Dette vil i så fall medføre at den saldoen 

som vises på underkonto 1980 avviker fra det kontantmellomværende som rapporteres til 

statsregnskapet. Avvik mellom kontantmellomværende og den saldoen som vises på konto 1980 

må til enhver tid kunne forklares via en avstemming. 

 

Underkonto 1985 kobles til kapittel/post 5309.29 og krediteres som motpost til utgiftsføring av 

gruppelivsforsikring (konto 592). Underkonto 1986 kobles til kapittel/post 5700.72 og krediteres 

som motpost til utgiftsføring av arbeidsgiveravgift (konto 540). 

 

Underkonto 1989 benyttes av virksomheter som har reguleringsfond. 

 

Det skal gjøres en årsavslutningspostering i virksomhetsregnskapet. Nettosummen av alle 

inntekter og utgifter i virksomhetsregnskapet skal føres på konto 895 Avregning med statskassen, 

med motpost på underkonto 1999 Avregning – resultatet av periodens aktiviteter. Dette bør være 

den siste føringen i hovedboken for det aktuelle regnskapsåret. Etter årsavslutningsposteringen 

foreligger virksomhetens endelige hovedbok for det avsluttede regnskapsåret. 

 

Ved overføring til nytt regnskapsår overføres saldoen på alle balansekonti, dvs. kontoklasse 1 og 

2. Saldo på resultatkontiene overføres ikke til nytt regnskapsår. Alle underkonti som ligger under 

konto 198 overføres også til underkonto 1980 (med unntak av underkonto 1989 reguleringsfond). 

I tillegg overføres saldoen på oppgjørskontiene 193, 194 og underkonto 1999 til underkonto 

1980. 
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Det kan være hensiktsmessig å la saldoen på konto 1980 stå urørt gjennom regnskapsåret. Ved 

regnskapsføring gjennom året opprettes underkonti på fire siffer under konto 198 som viser årets 

bevegelser. Ved overføring til nytt år tømmes disse underkontiene mot 1980. 

 

Kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld 

Kontogruppe 20 Virksomhetskapital 

Denne kontogruppen benyttes kun av virksomheter som har fullmakt til å opparbeide 

virksomhetskapital. 

 

Kontogruppe 22 Annen langsiktig gjeld 

Denne kontogruppen benyttes kun av virksomheter som har fullmakt til å ta opp langsiktig gjeld. 

 

Kontogruppe 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner 

Denne kontogruppen benyttes kun av virksomheter som har fullmakt til å ta opp denne type 

kortsiktig gjeld. 

 

Kontogruppe 24 Leverandørgjeld 

På konto 240 føres virksomhetens leverandørgjeld. Alle virksomheter må føre en 

leverandørreskontro i virksomhetsregnskapet, men saldoen på leverandørreskontroen skal ikke 

inngå som en del av kontantmellomværende med statskassen. 

 

Kontogruppe 26 Skattetrekk og andre trekk 

I denne kontogruppen føres skattetrekk og andre trekk i tilknytning til lønn. Skyldig skattetrekk 

og enkelte andre trekk inngår i kontantmellomværende. 

 

Kontogruppe 27 Skyldige offentlige avgifter 

Konto 270, 271 og 274 benyttes til regnskapsføring av merverdiavgift. Kontiene benyttes primært 

av virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men må også benyttes av 

virksomheter som kjøper fjernleverbare tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet. 

 

Virksomheten må selv opprette underkonti for å skille mellom avgiftsberegning til ulike satser 

(ordinær avgiftssats, mellomsats for mat, lav sats for persontransport osv). 

 

Merverdiavgiftskontiene skal kobles mot kontantmellomværende med statskassen. Skyldig 

merverdiavgift eller krav på tilbakebetaling av merverdiavgift vedrørende oppgjorte fakturaer på 

rapporteringstidspunktet skal inngå i kontantmellomværende med statskassen. Merverdiavgift 

som skyldes utestående på kunde- og leverandørreskontro bør ikke inngå i 

kontantmellomværende. 

 

Konto 277 Skyldig arbeidsgiveravgift benyttes bare av virksomheter som selv betaler 

arbeidsgiveravgiften. Øvrige virksomheter benytter underkonto 1986. 

 

Kontogruppe 29 Annen kortsiktig gjeld 

I denne kontogruppen føres kortsiktige gjeldsposter. Virksomheten må ta stilling til om den 

enkelte gjeldspost skal inngå i kontantmellomværende med statskassen med utgangspunkt i 
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økonomiregelverket. Konto 291 benyttes til å føre eventuell gjeld til ansatte (reiseregninger og 

andre utlegg som ansatte har gjort på vegne av virksomheten). Konto 293 benyttes til å føre lønn 

som er utgiftsført, men ikke utbetalt. 

 

Kontoklasse 3 Salgs- og driftsinntekt 

Kontogruppe 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 

I denne kontogruppen føres salgsinntekter som er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven.  

 

Kontogruppe 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 

Kontogruppen benyttes til å føre salgsinntekter som ikke faller inn under avgiftspliktig 

omsetning.  

 

Kontogruppe 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 

I denne kontogruppen føres inntekter som er utenfor avgiftsområdet.  

 

Kontogruppe 33 Offentlig avgift vedrørende omsetning  

Denne kontogruppen benyttes til spesielle avgifter vedrørende produksjon og salg av varer eller 

tjenester. 

 

Kontogruppe 34 Tilskudd og refusjon 

I denne kontogruppen inntektsføres mottatte tilskudd som virksomheten kan benytte til å 

finansiere egen drift. 

 

På konto 340 føres midler fra EU som virksomheten har mottatt som prosjektdeltaker. 

Virksomheter som er prosjektkoordinator og videreformidler tilskudd til andre virksomheter 

inntektsfører kun tilskudd som mottas i egenskap av å være prosjektdeltaker. Den delen av 

tilskuddsmidlene som forvaltes med sikte på videreformidling til andre virksomheter føres debet 

bank og kredit annen kortsiktig gjeld (konto 299). 

 

På konto 341 inntektsføres tilskudd mottatt fra kommunale og fylkeskommunale etater. Konto 

343 benyttes til tilskudd fra næringsliv og private. Konto 345 benyttes til føring av midler mottatt 

av organisasjoner og stiftelser, og konto 346 til midler mottatt av statlige virksomheter som for 

eksempel Norges forskingsråd.  

 

Konto 347 benyttes til gaver, og gaveforsterkningsmidler for virksomheter som er med i 

gaveforsterkningsordningen føres på konto 348.  

 

Kontogruppe 36 Leieinntekt 

Her føres inntekter fra utleie. Leieinntekter fra fast eiendom føres på konto 360. Leieinntekter fra 

utleie av andre varige driftsmidler føres på konto 361.  

 

Kontogruppe 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt 

Denne kontogruppen benyttes til inntektsføring av gebyrer og lignende som virksomheten er 

pålagt å opptjene i form av inntektsbevilgninger (inntektskrav). Gebyrinntekter kjennetegnes ved 
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at de er en del av virksomhetens myndighetshandlinger, jf. Finansdepartementets rundskriv R-

112. Andre inntektsbevilgninger (inntektskrav) føres på annen relevant konto i kontoklasse 3. 

 

Gebyrer må skilles fra ren innkrevingsvirksomhet, som skal føres i kontogruppe 82 til 84. 

Inntekter som skal vises i kontogruppe 37, eventuelt på andre konti i kontoklasse 3, kjennetegnes 

ved at virksomheten må levere en vare eller utføre en tjeneste for å etablere kravet. Eksempler på 

slike gebyrer er passgebyr, justergebyr, losgebyr osv. 

 

Kontogruppe 38 Gevinst og tap ved avgang anleggsmidler 

På konto 380 føres salgssum ved avgang anleggsmidler. Virksomheten må sørge for at 

salgssummen kobles til riktig post/underpost ved rapportering til statsregnskapet, jf. 

Finansdepartementets rundskriv R-110. 

 

Kontoklasse 4 Varekostnad 

Kontogruppe 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 

På konto 400 utgiftsføres råvarer og halvfabrikater innkjøpt for videreforedling (produksjon) og 

salg. Utgifter til frakt, toll og spedisjon ved å få slike varer inn på lager føres på konto 406.  

 

Kontogruppe 43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg 

På konto 430 utgiftsføres varer som er innkjøpt for videresalg. Utgifter til frakt, toll og spedisjon 

ved å få slike varer inn på lager utgiftsføres på konto 436. Utgifter til frakt, toll og spedisjon ved 

salg av slike varer utgiftsføres i kontogruppe 61. 

 

Kontogruppe 45 Fremmedytelse og underentreprise 

På konto 450 utgiftsføres innkjøp i tilknytning til underentrepriser ved anskaffelse og produksjon 

av vesentlige eiendeler. 

 

Kontogruppe 47 Kjøp av immaterielle eiendeler (direkte utgiftsføring)  

Kontogruppe 47 benyttes bare av virksomheter som legger kontantprinsippet til grunn ved 

utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Det er bare anskaffelser som enkeltvis har en 

anskaffelsesverdi over kr 30 000 som skal utgiftsføres i denne kontogruppen. Anskaffelser med 

lavere anskaffelsesverdi utgiftsføres i kontoklasse 6. 

 

Det er bare kjøp av immaterielle eiendeler som skal føres i denne kontogruppen, ikke 

egenutvikling. Den vanligste immaterielle eiendelen i statlige virksomheter er kjøp av 

programvare. Det er bare anskaffelsesverdien som skal føres i denne kontogruppen, ikke årlig 

lisens- eller serviceavgift. 

 

Kontogruppe 48 Kjøp av tomter, bygninger og annen fast eiendom (direkte utgiftsføring) 

Kontogruppe 48 benyttes bare av virksomheter som legger kontantprinsippet til grunn ved 

utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Det er bare anskaffelser som enkeltvis har en 

anskaffelsesverdi over kr 30 000 som skal utgiftsføres i denne kontogruppen. Anskaffelser med 

lavere kostpris utgiftsføres i kontoklasse 6. 
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På konto 480 utgiftsføres kjøp av bygninger og påkostninger som vil forlenge levetiden. Konto 

481 Beredskapsanskaffelser benyttes ved utgiftsføring av utstyrsanskaffelser til 

beredskapsformål. Dersom anskaffelsen består av varer som både omsettes regelmessig av 

virksomheten og holdes for beredskapsformål, bør de utgiftsføres i kontogruppe 43. 

 

Bygningsmessige anlegg kan være bygg eller innretninger for midlertidig bruk, eller anlegg for 

utvinning av sand, grus og pukk m.m. 

 

På konto 487 utgiftsføres infrastruktur. Infrastruktureiendeler skiller seg fra andre typer 

materielle eiendeler ved at etablering og drift har en bredere samfunnsmessig betydning. 

Infrastruktur dekker i denne sammenheng andre eiendeler enn den ”infrastruktur” man finner 

innenfor ordinære driftsbygninger. Det vil si eiendeler som jernbaneskinner, jernbanesviller, 

veier, lyktestolper, merking av kystleden osv. 

 

På konto 489 utgiftsføres andre anskaffelser som passer inn under kategorien tomter, bygninger 

og annen fast eiendom, men som det ikke er angitt egen konto for. 

 

Kontogruppe 49 Kjøp av transportmidler, inventar og maskiner mv. (direkte utgiftsføring) 

Kontogruppe 49 benyttes bare av virksomheter som legger kontantprinsippet til grunn ved 

utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Det er bare anskaffelser som enkeltvis har en 

anskaffelsesverdi over kr 30 000 som skal utgiftsføres i denne kontogruppen. Anskaffelser med 

lavere kostpris utgiftsføres kontogruppe 65. 

 

Konto 496 Fast bygningsinventar benyttes ved større anskaffelser som for eksempel fastmontert 

kjøkkeninnredning, innvendige vegger ved inndeling i cellekontorer, fastmontert 

laboratorieinnredning m.m. 

 

På konto 498 utgiftsføres datamaskiner, PCer, servere og skrivere. Kopimaskiner og andre 

kontormaskiner utgiftsføres på konto 499. Kopimaskiner som også kan benyttes som skrivere 

skal også utgiftsføres på konto 499. 

 

Kontoklasse 5 Lønn og godtgjørelser 

Kontogruppe 50 Lønn og godtgjørelser 

Kontoklasse 5 skal benyttes til utgifter vedrørende egne ansatte. Utgifter til innleid personell som 

sender faktura skal føres i kontogruppe 67. 

 

På konto 500 føres lønnsutgifter for alle faste heltidsstillinger (100%). Lønn til fast ansatte i 

deltidsstillinger føres på konto 502. På konto 504 føres lønnsutgifter for alle midlertidige 

stillinger, heltid og deltid. Lønn til lærlinger, praktikanter og personer som ikke har et 

tilsettingsforhold i vedkommende virksomhet, men som har rett til betaling for utført arbeid, 

føres på konto 506. Virksomhetene bør for eget styringsbehov opprette egne underkonti på fire 

(eventuelt fem) siffer der overtid og andre tillegg spesifiseres. Det bør opprettes slike underkonti 

under hver enkelt av de fire obligatoriske kontiene. 
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Kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold 

I denne kontogruppen utgiftsføres alle innberetningspliktige naturalytelser i arbeidsforhold med 

motpost på konto 529. Grunnlaget for bokføring av slike ytelser må kunne hentes fra 

lønnssystemet. Formålet med kontogruppe 52 er å kunne avstemme innberettede ytelser mot 

hovedboken uten å gå veien om spesialrapporter fra lønnssystemet, jf. Skatteetatens skjema for 

Årsoppgave for arbeidsgiveravgift – følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) og 

Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp (RF-1022).  

 

Summen av kontogruppe 52 skal gå i null. Alle innberetningspliktige ytelser vises på konto 520 

til 528 med motpost på konto 529. Det anbefales at konti i denne kontogruppen ikke kobles til 

kapittel/post i statsregnskapet, da de reelle utgiftene er ført på andre konti. 

 

Kontogruppe 53 Annen oppgavepliktig ytelse 

I kontogruppe 53 utgiftsføres blant annet oppgavepliktige ytelser til styrer, råd og utvalg. 

 

Kontogruppe 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 

På konto 540 utgiftsføres arbeidsgiveravgift av innberettede ytelser med motpost (kreditering) på 

underkonto 1986 som kobles til kapittel/post 5700.72. Virksomheter som er pålagt å innbetale 

arbeidsgiveravgift vil kreditere konto 277 i stedet for underkonto 1986. 

 

Virksomheter som er pålagt å betale pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK) må 

utgiftsføre pensjonspremien på konto 542. 

 

Kontogruppe 55 Annen kostnadsgodtgjørelse 

Denne kontogruppen benyttes til å utgiftsføre andre kostnadsgodtgjørelser til ansatte. Denne 

kontogruppen benyttes ikke til kostnadsgodtgjørelser i tilknytning til reisevirksomhet, se 

kontogruppe 71. 

 

Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft  

I denne kontogruppen krediteres lærlingtilskudd, arbeidsmarkedstiltak, tilretteleggingstilskudd 

for personale på aktiv sykemelding og andre offentlige tilskudd i tilknytning til egen arbeidskraft. 

Denne type tilskudd kobles mot virksomhetens inntektskapittel ved rapportering til 

bevilgningsregnskapet. 

 

Kontogruppe 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft 

På konto 580 krediteres refusjon av sykepenger. På konto 581 krediteres refusjon av 

foreldrepenger. Denne type refusjoner kobles mot virksomhetens inntektskapittel ved 

rapportering til bevilgningsregnskapet. 

 

Kontogruppe 59 Annen personalkostnad 

I denne kontogruppen utgiftsføres andre personalrelaterte kostnader som gaver til ansatte, 

kantinetilskudd, gruppelivsforsikring, yrkesskadepremie, ansattes deltakelse på kurs og 

kongresser, samt ulike velferdstiltak. Utgifter til gruppelivsforsikring som føres på konto 592 skal 

ha motpost på konto 1985 som kobles til kapittel/post 5309.29. 
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Generelt sett skal kontoklasse 5 benyttes til utgifter vedrørende egne ansatte. Innleid personell 

som sender faktura skal utgiftsføres i kontogruppe 67. 

 

 

Kontoklasse 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning  

Kontogruppe 61 Frakt og transport vedrørende salg 

Frakt, transport og forsikring i tilknytning til utsendelse av solgte varer utgiftsføres på konto 610. 

Eventuell toll- og spedisjon ved utsendelse av solgte varer føres på konto 611. 

 

Kontogruppe 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 

I denne kontogruppen føres utgifter til energi, brensel og lignende vedrørende vareproduksjon. 

Utgifter til belysning og oppvarming av kontorlokaler og administrasjonsbygg føres i 

kontogruppe 63. 

 

Kontogruppe 63 Kostnader lokaler 

Leie av lokaler fra Statsbygg føres på konto 637, og leie av lokaler fra andre statlige virksomheter 

føres på konto 638. Leie av lokaler fra andre føres på konto 630. 

 

Kjøp av renholdstjenester og rengjøringsmidler føres på konto 636. 

 

Kontogruppe 64 Leie maskiner, inventar o.l. 

I denne kontogruppen føres leie av maskiner, inventar, transportmidler, datasystemer, 

datamaskiner og lignende.  

 

Kontogruppe 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres i kontogruppe 47 

til 49 

I denne kontogruppen utgiftsføres blant annet anskaffelse av maskiner, verktøy, programvare, 

inventar, datamaskiner og kontormaskiner som enkeltvis har en anskaffelsesverdi som er mindre 

enn kr 30 000. Ved høyere anskaffelsesverdi benyttes kontogruppe 47, 48 og 49. 

 

Kontogruppe 66 Reparasjon og vedlikehold 

Her føres utgifter til reparasjon og vedlikehold. Enkeltanskaffelser til oppgradering av egne 

eiendeler med en anskaffelsesverdi på mer enn kr 30 000 som gir eiendelen en varig forbedring 

eller økt funksjonalitet, skal utgiftsføres i kontogruppe 49. Det skilles mellom reparasjon og 

vedlikehold egne bygninger på konto 660 og reparasjon og vedlikehold leide lokaler på konto 

662. Kontogruppen omfatter løpende vedlikehold som ikke innebærer varig forbedring eller økt 

funksjonalitet som for eksempel mindre malings-, elektriker- og rørleggerarbeid.   

 

Enkeltanskaffelser til oppgradering av bygninger med en anskaffelsesverdi på mer enn kr 30 000 

og som gir en varig forbedring eller økt funksjonalitet, bør utgiftsføres i kontogruppe 48. 

 

Kontogruppe 67 Kjøp av fremmede tjenester 

I denne kontogruppen utgiftsføres kjøp av eksterne tjenester. Konto 670 benyttes til kjøp av 

regnskaps- og økonomitjenester. For kjøp av bistand til programvare og IKT-løsninger skilles det 

mellom bistand til utvikling som føres på konto 671 og bistand til løpende drift som føres på 
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konto 672. Konto 673 benyttes til løpende driftsoppgaver av teknisk karakter på bygg, utstyr osv. 

På konto 674 føres kjøp av tjenester som vedrører andre løpende driftsoppgaver. Konto 675 

benyttes til bistand i forbindelse med utredninger. Konto 676 benyttes til bistand til prosjekter.    

 

Konto 677 Innleid personell fra vikarbyrå o.l. benyttes til utgifter vedrørende innleid personell 

som utfører oppgaver som normalt utføres av virksomhetens egne ansatte. 

 

Konto 679 Annen fremmed tjeneste benyttes til utgiftsføring av innkjøpte tjenester som ikke 

naturlig faller inn under øvrige konti i denne kontogruppen og som ikke er en del av 

virksomhetens driftsoppgaver. Som eksempel på slike tjenester kan nevnes kjøp av juridisk 

bistand, kommunikasjonsrådgivning, organisasjonsrådgivning og annen sporadisk bistand.  

 

Kontogruppe 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. 

I denne kontogruppen føres utgifter til kontorrekvisita, trykksaker, aviser, tidsskrifter og bøker. 

Utgifter til annonser og kunngjøringer, blant annet stillingsannonser, føres på konto 683. Utgifter 

ved å arrangere møter, kurs og seminarer føres på konto 686.  

 

Kontogruppe 69 Telefon, porto o.l.  

I denne kontogruppen føres utgifter til telefon, datakommunikasjon, porto og lignende. Konto 

690 Telefoni og datakommunikasjon, samband og internett omfatter utgifter til leie av nett, linjer 

og lignende ved bruk av disse kommunikasjonsmidlene. Kjøp av maskiner, apparater og 

programvare utgiftsføres i kontogruppe 65, eventuelt 49. Kjøp av bistand knyttet til telefon og 

datakommunikasjon føres i kontogruppe 67. 

 

Kontoklasse 7 Annen driftskostnad, fortsettelse 

Kontogruppe 70 Kostnad transportmidler 

Kontogruppen benyttes til alle utgifter vedrørende drift og vedlikehold av transportmidler. På 

konto 704 utgiftsføres eventuelle forsikringspremier. Statlige virksomheter kjøper i liten grad 

forsikringer, da staten som hovedregel er selvassurandør. 

 

Kontogruppe 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 

Her utgiftsføres billetter og ulike reisegodtgjørelser til egne ansatte. Oppgavepliktige og ikke 

oppgavepliktige godtgjørelser må føres på separate konti.   

 

Kontogruppe 73 Salg, reklame og representasjon 

Denne kontogruppen benyttes til føring av salgs-, reklame- og representasjonsutgifter. 

 

Kontogruppe 74 Kontingent og gave 

I denne kontogruppen utgiftsføres kontingenter og gaver. 

 

Kontogruppe 75 Forsikringspremie, garanti og service 

I denne kontogruppen føres garanti- og serviceutgifter og eventuelle forsikringspremier. Statlige 

virksomheter kjøper i liten grad forsikringer, da staten som hovedregel er selvassurandør. 

 

Kontogruppe 76 Lisenser og patenter 
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I denne kontogruppen føres blant annet utgifter i forbindelse med registrering av egne patenter og 

varemerker. 

 

Kontogruppe 77 Annen kostnad 

I denne kontogruppe føres blant annet utgifter til styremøter, eiendoms- og festeavgifter og bank- 

og kortgebyrer. Denne kontogruppen brukes også til mindre utgifter som ikke naturlig passer inn 

i andre kontogrupper.  

 

Kontogruppe 78 Tap o.l. 

Konstaterte tap på fordringer utgiftsføres på konto 783. Innkommet på tidligere nedskrevne 

fordringer krediteres konto 782.  

 

Kontoklasse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og 
avregninger 

Kontogruppe 80 Finansinntekt 

Konto 800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m. benyttes av virksomheter som har særskilt 

fullmakt til å beholde og disponere slike inntekter. Andre virksomheter benytter kontogruppe 84. 

Konto 805 Renteinntekt benyttes av virksomheter som har særskilt fullmakt til å beholde og 

disponere slike inntekter. Andre virksomheter benytter kontogruppe 84. 

 

Kontogruppe 81 Finanskostnad 

I denne kontogruppen føres renteutgifter og valutatap (disagio).  

 

Kontogruppe 82 til 84 Innkrevingsvirksomhet 

I disse kontogruppene føres innkreving og overføringer til statskassen fordelt på tre 

hovedkategorier med samme inndeling som i statsbudsjettet og statsregnskapet: Overføring fra 

andre statlige regnskaper (postene 50 til 59), overføringer fra kommunenes og 

fylkeskommunenes forvaltningsbudsjetter (postene 60 til 69) og skatter og avgifter, 

renteinntekter og utbytte m.m. (postene 70 til 89). Inntekter som skal føres under kontogruppene 

82 til 84, kjennetegnes ved at de ikke kan benyttes til drift av virksomheten.  

 

Virksomhetene kan ved behov opprette underkonti innenfor den obligatoriske inndelingen. 

 

I kontogruppe 82 Overføringer fra andre statlige regnskaper føres overføringer fra statlige fond, 

fra forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (”nettobudsjetterte virksomheter”) og fra andre 

statlige regnskaper. På konto 821 føres overføringer fra statlige fond, for overføring til andre.  

 

I kontogruppe 83 føres overføringer fra kommunenes og fylkeskommunenes 

forvaltningsbudsjetter. På konto 830 føres overføringer fra kommuner, mens overføringer fra 

fylkeskommuner føres på konto 831. Et eksempel på slike overføringer er tilbakebetaling av 

øremerkede tilskudd.  

 

Kontogruppe 84 gjelder i hovedsak innkrevingsvirksomhet. Eksempler på innkrevingsvirksomhet 

er statsskatt på formue og inntekt, avgifter på omsetning, produksjon og driftsmidler, avgifter på 

arv, dokumenter og spill og andre fiskalavgifter. På konto 843 føres gebyrer som ikke inngår som 
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driftsinntekt, herunder garantiprovisjoner. På konto 844 føres renteinntekter på bl.a. lån til 

aksjeselskaper, driftskreditter, verdipapirer og alminnelige fordringer. På konto 845 føres utbytte 

fra aksjeselskaper og på innskuddskapital i statsforetak. På konto 848 føres tilfeldige inntekter 

som ikke er budsjettert og som skal inngå i kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse. Videre 

skal konto 848 benyttes til andre inntekter som f.eks. erstatninger.  

 

Kontogruppe 85 til 87 Tilskuddsforvaltning 

I disse kontogruppene føres tilskuddsforvaltning fordelt på tre hovedkategorier inndelt på samme 

måte som i statsbudsjettet og statsregnskapet: Overføringer til andre statlige regnskaper (postene 

50 til 59), overføringer til kommuneforvaltningen (postene 60 til 69) og andre overføringer – 

tilskudd (postene 70 til 89). Virksomhetene kan ved behov opprette underkonti innenfor den 

obligatoriske inndelingen. 

 

I kontogruppe 85 Overføringer til andre statlige regnskaper føres overføringer til statlige fond, til 

forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (”nettobudsjetterte virksomheter”) og til andre 

statlige regnskaper.  

 

I kontogruppe 86 føres overføringer (tilskudd) til kommunenes og fylkeskommunenes 

forvaltningsbudsjetter, bevilget over postene 60–69 i statsbudsjettet. På konto 860 føres 

overføringer til kommuner, mens overføringer til fylkeskommuner føres på konto 861.  

 

Kontogruppe 87 gjelder for alle overføringer i form av tilskudd til andre. Denne kontogruppen er 

delt inn i konti etter hvilken institusjonell sektor tilskuddsmottaker tilhører.  

 

Kontogruppe 88 Disponering – Periodens resultat (til virksomhetskapital) 

Konto 880 Disponering (periodens resultat) benyttes til å overføre periodens resultat til 

virksomhetskapital, konto 205. Denne kontogruppen benyttes bare av virksomheter som har 

særskilt fullmakt til å opptjene virksomhetskapital, primært nettobudsjetterte virksomheter. 

 

Kontogruppe 89 Avregning – Resultat av periodens aktiviteter 

Konto 890 benyttes av nettobudsjetterte virksomheter til å avregne periodens resultat av 

bevilgningsfinansiert virksomhet. Motposten vil være konto 216. 

 

Konto 895 benyttes til å avregne periodens resultat for bruttobudsjetterte virksomheter. 

Motposten vil være konto 1999 Avregning – resultat av periodens aktiviteter.  
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1 Innledning 

Formål 

Formålet med Standard kontoplan er å gi statlige virksomheter og staten som helhet bedre 

oversikt over inntekter, kostnader og balansekonti gruppert etter art. En mer detaljert, felles 

kontoplan for statlige virksomheter vil gi bedre muligheter for mer detaljert rapportering til 

statsregnskapet og bedre kvalitet på detaljrapporteringen. En standardisert kontoplan vil gi 

departementer og statlige virksomheter bedre styringsinformasjon, og på sikt også gi mulighet for 

å tilrettelegge mer konsolidert regnskapsinformasjon i staten.  

 

Standard kontoplan kan benyttes av alle departementer og statlige virksomheter uavhengig av 

hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Det er 

utarbeidet to veiledningsnotater til Standard kontoplan. Ett av veiledningsnotatene er beregnet for 

virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet. Det andre er 

beregnet for virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til periodiseringsprinsippet 

og de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS). 

 

Målgruppe 

Målgruppen for dette veiledningsnotatet er statlige virksomheter som utarbeider sitt 

virksomhetsregnskap i henhold til periodiseringsprinsippet og de anbefalte, men ikke 

obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS). Se også Finansdepartementets rundskriv R-

114 Fastsettelse og bruk av anbefalte statlige regnskapsstandarder i virksomhetsregnskapene. De 

statlige regnskapsstandardene er fastsatt som anbefalte, men ikke obligatoriske standarder. 

 

Standard kontoplan kan benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av 

staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse 

av virksomhetsregnskapet. 

 

Oppbygging av notatet 

Dette veiledningsnotatet består av tre kapitler. Kapittel 1 gir en forklaring til inndelingen og 

oppbyggingen av Standard kontoplan. Kapittel 2 gir eksempler på oppsett av koblinger mellom 

Standard kontoplan og statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og 

underposter, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101. Kapittel 3 gir beskrivelse og veiledning 

til hvordan kontiene i Standard kontoplan skal benyttes. 

 

Overordnet om Standard kontoplan 

Virksomheter som tar i bruk Standard kontoplan skal fortsatt rapportere til statsregnskapet på 

kapittel, post og underpost etter kontantprinsippet. Regnskapssystemet må innrettes slik at denne 

rapporteringen skjer i samsvar med bevilgningsreglementet, Finansdepartementets rundskriv R-

101 og Finansdepartementets årlige rundskriv vedrørende rapportering til statsregnskapet. Den 

enkelte virksomhet er ansvarlig for korrekt rapportering til statsregnskapet. 
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Den enkelte virksomhet må sørge for at Standard kontoplan kobles mot riktig kapittel, post og 

underpost. Standard kontoplan gir eksempler på hvordan den enkelte artskonto kan kobles mot 

post og underpost, og for hvilke konti det eventuelt vil være hensiktsmessig å unnlate slik 

kobling. Kolonnen som viser eksempler på koblinger er ment som en veiledning som viser de 

fleste aktuelle koblingsalternativer. Det vil likevel være slik at det i spesielle tilfeller må gjøres 

koblinger som ikke fremgår av kontoplanen. For noen få konti er det ikke gitt forslag til kobling. 

Ved bruk av disse kontiene må virksomheten finne frem til riktig kobling. 

 

Inndeling og oppbygging av Standard kontoplan 

Kontoplanen er inndelt i 8 kontoklasser: 

 

Balanse 1 Eiendeler 

2 Virksomhetskapital og gjeld 

 

Resultat 3 Salgs- og driftsinntekt 

4 Varekostnad 

5 Lønn og godtgjørelser 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 

7 Annen driftskostnad, fortsettelse 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 

 

Alle konti med 1 som første siffer tilhører kontoklasse 1 og viser eiendeler. Alle konti med 2 som 

første siffer tilhører kontoklasse 2 og viser gjeld eller forpliktelser. Konti med 3 til 8 som første 

siffer er resultatkonti. I kontoklasse 8 regnskapsføres også innkrevingsvirksomhet og 

tilskuddsforvaltning.  

 

Standard kontoplan for statlige virksomheter tar utgangspunkt i Norsk standard kontoplan, NS 

4102, med tilpasninger for statlige virksomheter og statens behov for aggregert 

regnskapsinformasjon. Standard kontoplan er bygd opp som et desimalklassifikasjonssystem. 

Systemet angir kontoens stilling i kontoplanen gjennom sifferposisjoner (nivåer). Kontoens første 

siffer angir kontoklasse, de to første sifrene angir kontogruppe og tre sifre angir konto. Den 

enkelte virksomhet vil normalt finne det hensiktsmessig å operere med fire eller fem sifre i 

kontonummeret for å oppnå ønsket grad av spesifikasjon for intern styring. Er det behov for 

ytterligere artsspesifikasjon, kan flere sifre benyttes.  

 

Obligatorisk nivå 

Det skal ikke bokføres på konti angitt som reservert i Standard kontoplan. Standard kontoplan er 

obligatorisk på det siffernivået som er angitt, og kan ikke fravikes av den enkelte virksomhet. Det 

obligatoriske nivået er fastsatt på tresiffernivå med unntak av kontogruppe 19, der det er angitt 

enkelte obligatoriske underkonti (firesiffernivå).  

 

Virksomhetene kan benytte flere enn fire sifre i kontonummeret for å øke frihetsgradene for 

virksomhetsspesifikke tilpasninger. Når kontoplanen er obligatorisk på tresiffernivå, vil det være 

igjen frihetsgrader på firesiffernivået og eventuelt femsiffernivået til å dekke 
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virksomhetsspesifikke behov (henholdsvis 10 ledige sifre og 100 ledige sifre). De artene som 

spesifiseres på underkonti på fire-, eventuelt femsiffernivå, må innholdsmessig passe inn under 

det overordnede obligatoriske nivået på tre sifre. 

 

Eksempel på obligatorisk nivå i Standard kontoplan 

 

Kontoklasse  6  Annen driftskostnad, av- og nedskrivninger 

Kontogruppe  64 Leie maskiner, inventar og lignende 

Konto   645 Leie av biler 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Underkonto  6450 Leie av personbiler 

 

I eksemplet ovenfor er det obligatoriske nivået angitt på tresiffernivå, konto 645 Leie av biler. På 

firesiffernivået har virksomheten valgt å opprette en underkonto 6450 for leie av personbiler. Vi 

kan tenke oss at virksomheten også ønsker å opprette egne underkonti for leie av varebiler og 

lastebiler, for eksempel 6451 og 6452. Etter dette er det fortsatt ledige underkonti fra 6453 til 

6459. Virksomhetene må følge det obligatoriske nivået (tresiffernivået i dette eksemplet), men 

kan foreta ytterligere inndeling for å dekke eget informasjonsbehov. Ved aggregering av 

regnskapsinformasjon for staten samlet, vil summen av leie av biler vises på konto 645 

uavhengig av virksomhetenes inndeling på underkontonivået. 
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2 Eksempler på hvordan artskontiene i Standard kontoplan 
kan kobles mot bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet 
 

Standard kontoplan må legges inn i regnskapssystemet til virksomheten slik at alle føringer i 

hovedboken følger de angitte artskontiene. Regnskapssystemet, hovedbok og reskontro, er en del 

av virksomhetens økonomisystem.  

 

Regnskapssystemet må settes opp slik at kontantprinsippet ivaretas ved rapportering til 

statsregnskapet. Alle inn- og utbetalinger i perioden knyttes til aktuelle artskonti. Dette kan 

gjøres maskinelt for alle transaksjoner som bokføres via kunde- eller leverandørreskontro ved at 

transaksjonene ”merkes” eller gis status som åpne poster før betaling finner sted. Transaksjonene 

endrer status til betalt ved bokføring av betaling. Inn- og utbetalinger bør som hovedregel 

bokføres via reskontro. Grunnlaget for S-rapporten skal genereres maskinelt med uttrekk av 

betalte poster fra hovedbok. Det anbefales at regnskapssystemet innrettes slik at det ikke foretas 

posteringer direkte i kontantregnskapet på kapittel og post. 

 

Alle artskonti som inngår i bevilgningsregnskapet må kobles mot kapittel/post og eventuell 

underpost. Konti som inngår i kontantmellomværende med statskassen må kobles mot riktig 

konto i kapitalregnskapet. Med kontantmellomværende menes mellomværende med statskassen 

slik det fremgår av økonomiregelverket. Det vil være en fordel å koble kunde- og 

leverandørreskontro mot kontantmellomværende for å forenkle avstemmingsarbeidet, men slik at 

saldiene som overføres til statsregnskapet alltid viser 0.  

 

Selv om alle konti som skal rapporteres til statsregnskapet er koblet opp mot kapittel/post og 

eventuell underpost, vil saldoen på den enkelte artskonto i virksomhetsregnskapet kunne avvike 

fra den (kontant)saldoen som skal rapporteres inn til statsregnskapet. Slike avvik oppstår blant 

annet som følge av at virksomheten har kundefordringer og/eller leverandørgjeld på 

rapporteringstidspunktet. 

 

Eiendeler og gjeld som skal inngå i kapitalregnskapet, og som ikke skal inngå i 

kontantmellomværende med statskassen, bokføres på den aktuelle balansekonto i 

virksomhetsregnskapet. Denne type balansekonti bør kobles mot det kapitlet og den posten der 

anskaffelsen skal utgiftsføres. Ved årsskiftet, overføres saldoen i virksomhetsregnskapet til nytt 

regnskapsår. Saldoen på kapittel og post i bevilgningsregnskapet overføres ikke. Som eksempel 

kan nevnes kjøp av aksjer bevilget på 96-post. 

 

Den enkelte artskonto kan kobles mot kapittel og post i statsregnskapet på flere måter. Ett 

alternativ er å opprette en egen artskonto for hver enkelt kapittel- og postkombinasjon som 

virksomheten skal bokføre på. Dette kan være en akseptabel løsning for virksomheter som har et 

begrenset antall kapitler og poster å forholde seg til.  

 

En annen måte er å registrere kapittel og post i en egen dimensjon i kontostrengen som må fylles 

ut som et obligatorisk felt sammen med den aktuelle artskonto. Ved å angi kapittel og post i en 

egen dimensjon vil det ikke være behov for å opprette egne artskonti for hver enkelt kapittel- og 

postkombinasjon. For virksomheter som må forholde seg til mange kapitler og poster vurderes 

dette som den mest hensiktsmessige løsningen. Kontoplanen blir mer oversiktlig dersom man 
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unngår å opprette et stort antall artskonti, med samme utgiftsart, men med ulik kobling mot 

kapittel og post.  

 

Mange statlige virksomheter benytter en egen dimensjon i kontostrengen til prosjekter. Prosjekter 

(tiltak eller aktiviteter) kan kobles til den kapittel- og postkombinasjonen som finansierer 

prosjektet. Virksomheten må likevel sørge for at den kan ta ut spesifikasjoner som viser alle 

posteringer som er foretatt på den enkelte kapittel- og postkombinasjonen, slik at dette kan 

rapporteres til statsregnskapet. 

 

Spesifikasjonskrav 

Regnskapssystemet må innrettes slik at følgende spesifikasjoner kan utarbeides: 

 

1. En spesifikasjon som viser virksomhetens fullstendige saldoliste der alle konti som er 

benyttet, også konti som bare eksisterer i virksomhetsregnskapet, for eksempel 

kundereskontro og leverandørreskontro, vises. (Innrapporteres ikke). 

2. En spesifikasjon som viser saldoliste etter art i henhold til kontantprinsippet med samme 

tidsavgrensning som ved rapportering til statsregnskapet. I fremtiden vil det være behov for 

denne innrapporteringen for aggregering av regnskapsinformasjon for hele staten basert på 

Standard kontoplan. 

3. En spesifikasjon gruppert etter kapittel, post og underpost i henhold til kontantprinsippet for 

rapportering til statsregnskapet (S-rapporten). 

 

I tillegg må virksomhetene, som nå, kunne ta ut øvrige rapporter og spesifikasjoner som er omtalt 

i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 

Nærmere om rapportering i henhold til SRS 

SRS er basert på periodiseringsprinsippet. Dette innebærer blant annet at det må gjøres 

avsetninger for påløpne kostnader og opptjente inntekter. Anleggsmidler må balanseføres og 

avskrivninger må beregnes og kostnadsføres. 

 

I henhold til SRS skal periodens ressursforbruk resultatføres i form av kostnader uavhengig av 

betalingstidspunktet. Dette medfører at det må gjøres avsetninger i balansen som motpost til 

kostnadsføringen der det er avvik mellom betalingstidspunktet og forbruket av ressursene. Slike 

avsetninger betegnes som avsetning for påløpte kostnader. Avsetninger må gjøres når varer og 

tjenester er mottatt i inneværende regnskapsperiode, men der fakturaen for leveransene mottas og 

bokføres i neste periode. Som eksempel kan nevnes påløpne kostnader til strøm og telefon. Det 

må også avsettes for opparbeidet fleksitid, overtid og feriepenger. Avsetninger for påløpne 

kostnader og mottatte forskuddsbetalinger vil fremstå som kortsiktige gjeldsposter i balansen. 

 

Samme resonnement legges til grunn dersom virksomheten har levert varer og tjenester i en 

regnskapsperiode og utsteder krav på vederlag i en senere periode. Det avtalte vederlaget 

presenteres på regnskapslinjen Opptjente, ikke fakturerte inntekter. Det samme gjelder dersom 

virksomheten har foretatt forskuddsbetalinger for varer eller tjenester i inneværende periode for 

leveranser som mottas i neste eller senere regnskapsperioder. Slike poster skal presenteres som 

kortsiktige fordringer i balansen. 
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Det skal legges en vesentlighetsbetraktning til grunn ved vurdering av avsetning for påløpne 

kostnader. Dette medfører at det ikke er krav om å gjøre avsetninger for uvesentlige kostnader. 

For mer informasjon om disse vurderingene, se SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og 

balanse. 

 

Avsetninger og eventuelle forskuddsbetalinger som ikke skal påvirke kontantrapporteringen til 

statsregnskapet, bør føres i en egen bilagsserie (memorialbilag eller lignende) som ikke påvirker 

kontantrapporteringen til statsregnskapet. Bruk av egen bilagsserie gjør det enklere å 

dokumentere hvilke avsetninger som er gjort og å avstemme forskjellene mellom utgifter i 

kontantregnskapet og kostnader i virksomhetsregnskapet. Dette gjør det også mulig å bokføre 

periodiseringsposter i tidsrommet mellom rapporteringen til statsregnskapet og tidsfristen for 

avleggelse av virksomhetsregnskapet. 

 

Enkelte konti skal aldri påvirke kontantrapporteringen til statsregnskapet. Dette gjelder 

kontogruppe 39 Inntekt fra bevilgninger, kontogruppe 60 Av- og nedskrivning, konti for 

akkumulerte avskrivninger i balansen og konto 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til 

anleggsmidler. Det kan være hensiktsmessig at disse kontiene ikke kobles til kapittel og post. 

 

De kontogruppene som vedrører anleggsmidler, kontogruppe 10, 11, 12 og 13, bør kobles mot 

relevante kapittel- og postkombinasjoner i statsregnskapet, slik at nyanskaffelser av 

anleggsmidler som er gjort i løpet av regnskapsperioden blir utgiftsført på riktig kapittel og post. 

Regnskapssystemet må innrettes slik at det bare er årets anskaffelser som er betalt 

(kontantprinsippet) som tas med ved rapportering av utgifter til statsregnskapet, dvs. at tilgang av 

anleggsmidler som er finansiert ved leverandørgjeld ikke kan rapporteres som utgift til 

statsregnskapet.  

 

Ved overføring av utgående balanse til nytt regnskapsår, overføres saldoen på kontiene for 

anleggsmidler til nytt år i virksomhetsregnskapet. Det som i inneværende periode er utgiftsført på 

kapittel og post ved anskaffelse av anleggsmidler overføres ikke til nytt år i kontantregnskapet. 
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3 Veiledning ved bruk av Standard kontoplan 

 
Kontoplanen har fire kolonner. Den første kolonnen viser eksempler på koblinger mellom den 

aktuelle artskonto og post/underpost. Den andre kolonnen viser artskontonummer. Den tredje 

kolonnen viser kontoens navn.  

 

Standard kontoplan kan benyttes av alle statlige virksomheter. Den inneholder også enkelte konti 

og kontogrupper som bare skal benyttes av de virksomhetene som har valgt å utarbeide 

virksomhetsregnskapet i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Den fjerde 

kolonnen viser hvilke konti og kontogrupper som bare skal benyttes av virksomheter som følger 

SRS, og hvilke konti som utelukkende er forbeholdt virksomheter som benytter 

kontantprinsippet. 

 

Det skal ikke bokføres på konti angitt som reservert i Standard kontoplan. 

 

Nedenfor gis en generell omtale av anleggsmidler og deretter en nærmere forklaring til den 

enkelte kontogruppe. Det anbefales at man slår opp i Standard kontoplan samtidig som man leser 

forklaringene til den enkelte kontogruppe. 

 

Generelt om anleggsmidler 

Anleggsmidler er eiendeler som er anskaffet til varig eie eller bruk i virksomheten. Andre 

eiendeler er omløpsmidler. Se også SRS 17 Anleggsmidler. 

 

Anleggsmidler skal balanseføres til anskaffelseskost. Med anskaffelseskost menes kjøpspris for 

anleggsmidlet med tillegg av eventuelle offentlige avgifter og kostnader i tilknytning til å 

klargjøre driftsmidlet til bruk. Merverdiavgift, toll, frakt og montering er eksempler på slike 

kostnader. Dersom virksomheten har fradragsrett for inngående merverdiavgift for den aktuelle 

anskaffelse, vil anskaffelseskostnaden være eksklusive merverdiavgift. 

 

Anleggsmidler med en kostpris på mer enn kr 30 000 skal som hovedregel balanseføres. 

Enkeltstående anskaffelser med kostpris lavere enn kr 30 000 skal som hovedregel kostnadsføres 

på anskaffelsestidspunktet. Anleggsmidler som hver for seg har en kostpris som er lavere enn kr 

30 000, men som anses å utgjøre en del av en fellesanskaffelse, skal balanseføres dersom 

fellesanskaffelsen totalt utgjør mer enn kr 30 000. Anleggsmidler som skal balanseføres, føres i 

kontogruppe 10 til 13. Mindre anskaffelser skal kostnadsføres i kontogruppe 65. 

 

Når virksomheten gjør anskaffelser i relasjon til eksisterende anleggsmidler, må det foretas en 

konkret vurdering av om anskaffelsen skal anses som påkostning eller vedlikehold. Anskaffelser 

som gir et anleggsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, anses som påkostning og 

balanseføres. Løpende vedlikehold som utføres daglig eller med korte tidsintervaller og som 

gjøres for å bøte på slitasje, skader og lignende som har funnet sted gjennom driften, skal 

kostnadsføres på anskaffelsestidspunktet. 

 

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal 

avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. De skal avskrives over den perioden virksomheten 
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forventer å ha nytte av eiendelen i egen virksomhet. De årlige avskrivningene skal kostnadsføres i 

kontogruppe 60. 

 

Periodens avskrivninger beregnes ved å fordele eiendelens avskrivbare beløp (anskaffelseskost 

fratrukket antatt utrangeringsverdi), over den perioden virksomheten forventer å ha nytte av 

eiendelen i egen virksomhet. 

 

Bevilgninger som er benyttet til finansiering av anleggsmidler, med unntak av finansielle 

anleggsmidler, skal ikke inntektsføres på det tidspunktet anleggsmidlet anskaffes, men avsettes 

som en forpliktelse i balansen som betegnes Ikke inntektsført bevilgning knyttet til 

anleggsmidler. Forpliktelsen skal inntektsføres i takt med at avskrivningene av anleggsmidlet 

kostnadsføres. Dette gir avskrivningene en resultatnøytral effekt. Den beskrevne metode for 

regnskapsføring av anleggsmidler betegnes ofte som ”Forpliktelsesmodellen”. 

 

Eksempel anskaffelse og avskrivning av anleggsmidler 

 

En virksomhet kjøper en maskin for kr 100 i januar år 1. Maskinen er finansiert ved 

driftsbevilgning på post 01 og har en økonomisk levetid på 10 år. Driftsbevilgningen er 

inntektsført før anskaffelsen bokføres. Ved bokføring av anskaffelsen tilbakeføres den 

delen av bevilgningen som finansierer anleggsmidlet. Se også forklaringen til 

kontogruppe 39. 

 

Regnskapsføring på kjøpstidspunktet 

Debet konto 120 Maskiner og anlegg  (balanse)     kr 100 

Kredit konto 194 Bank (balanse)       kr 100 

Debet konto 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (resultat) kr 100 

Kredit konto 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler (balanse) kr 100 

 

Regnskapsføring av avskrivninger i år 1 

Debet konto 604 Avskrivning på maskiner og transportmidler (resultat)  kr 10 

Kredit konto 120x Akkumulerte avskrivninger maskiner og anlegg (balanse) kr 10 

Debet konto 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler (balanse) kr 10 

Kredit konto 395 Inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (resultat)  kr 10 

 

Ved regnskapsføring av avskrivninger bør den enkelte virksomhet opprette en egen underkonto 

for akkumulerte avskrivninger i balansen i tilknytning til hver eiendelskonto, underkonto 120x i 

eksemplet. Formålet med dette er å sørge for at virksomheten på en enkel og oversiktlig måte kan 

tilfredsstille kravet til noteopplysninger i henhold til SRS. 

 

For en nærmere beskrivelse vedrørende regnskapsføring av anleggsmidler, se SRS 17. 
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Kontoklasse 1 Eiendeler 

Kontogruppe 10 Immaterielle eiendeler og lignende 

Regnskapsføring av immaterielle eiendeler følger de samme generelle vurderingsreglene som 

øvrige anleggsmidler. Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter uten fysisk substans, som 

virksomheten benytter i tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak, 

eller for administrative gjøremål.  

 

Hovedregelen for statlige virksomheter er at kun eksternt kjøp av programvare og andre 

rettigheter skal balanseføres med tilhørende eksterne konsulenttjenester. Engangsavgifter ved 

anskaffelse av programvare føres på konto 104 Lisenser. Faste årlige avgifter kostnadsføres 

løpende på konto 642. 

 

Kontogruppe 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 

På konto 110 Bygninger balanseføres alle typer av bygninger med unntak av boliger. Konto 111 

Beredskapsanskaffelser benyttes til balanseføring av utstyrsanskaffelser til beredskapsformål. 

Anskaffelser som består av varer som både omsettes regelmessig av virksomheten og holdes for 

beredskapsformål, bør klassifiseres som varelager. Bygningsmessige anlegg, konto 112, benyttes 

til balanseføring av bygg eller innretning for midlertidig bruk, eller anlegg for utvinning av sand, 

grus og pukk m.m. 

 

Konto 113 Anlegg under utførelse benyttes ved balanseføring i byggeperioden. Anlegg under 

utførelse skal ikke avskrives, men overføres til korrekt anleggsgruppe når bygget er ferdigstilt. 

Bygget skal avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk i virksomheten. 

 

Infrastruktureiendeler, nasjonaleiendom og kulturminner balanseføres også i kontogruppe 11. For 

nærmere forklaring, se SRS 17. 

 

Kontogruppe 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 

På konto 120 balanseføres ulike typer maskiner og tekniske innretninger. Konto 121 Maskiner og 

anlegg under utførelse benyttes når bygging eller anskaffelsen går over en lengre tidsperiode. 

Maskiner og anlegg under utførelse avskrives ikke, men overføres til korrekt anleggsgruppe når 

maskinen/innretningen er ferdigstilt. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunktet det tas i 

bruk i virksomheten. 

 

Konto 126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen benyttes til 

balanseføring av større anskaffelser som for eksempel fastmontert kjøkkeninnredning, innvendige 

vegger ved inndeling i cellekontorer, fastmontert laboratorieinnredning m.m. 

 

Konto 128 Datamaskiner benyttes ved balanseføring av PCer, servere, skrivere og lignende. 

Kopimaskiner og andre kontormaskiner balanseføres på konto 129. Kopimaskiner som også kan 

benyttes som skrivere balanseføres på konto 129. 

 

Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler består i første rekke av langsiktige fordringer og aksjer. De 

balanseføres som hovedregel til anskaffelseskost. Verdipapirer som er klassifisert som 
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anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være 

forbigående. Eventuelle nedskrivninger av finansielle anleggsmidler kostnadsføres på konto 812. 

 

Kjøp av aksjer føres debet konto 135 og kredit konto 194 (konsernkonto). Årets debitering på 

konto 135 kobles mot post 96 og aktuelt kapittel i statsregnskapet. Ved årsavslutningen blir 

saldoen på konto 135 overført til nytt år i virksomhetsregnskapet. Motposten til finansielle 

anleggsmidler er periodisert mellomværende, til forskjell fra øvrige anleggsmidler som har 

motpost på konto 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler. 

 

Kontogruppe 14 Varer 

I denne kontogruppen balanseføres råvarer og innkjøpte halvfabrikata, varer under tilvirkning, 

ferdig egentilvirkede varer og innkjøpte varer for videresalg. Eventuelle forskuddsbetalinger til 

vareleverandører føres på konto 148.  

 

Den første kolonnen i kontoplanen angir ”ingen kobling” for konti i kontogruppe 14. Dette 

forutsetter at alle varekjøp kostnadsføres i kontoklasse 4 på anskaffelsestidspunktet og inngår 

som utgift i bevilgningsregnskapet. Beholdninger på rapporteringstidspunktet overføres til 

kontogruppe 14. 

 

Det er primært varer for videresalg, utdeling til andre og videreforedling i virksomheten som skal 

balanseføres. Kontorrekvisita og uvesentlig driftsrekvisita kostnadsføres løpende. For nærmere 

forklaring, se SRS 12 Varebeholdninger. 

 

Kontogruppe 15 Kortsiktige fordringer 

På konto 150 føres virksomhetens kundefordringer. Alle virksomheter skal føre en 

kundereskontro i virksomhetsregnskapet, men saldoen på kundereskontroen skal ikke inngå som 

en del av kontantmellomværende med statskassen. Det vil være en fordel å koble 

kundereskontroen mot kontantmellomværende for å forenkle avstemmingsarbeidet, men slik at 

saldiene som overføres til statsregnskapet alltid viser 0. 

 

På konto 151 føres fordringer som oppstår i forbindelse med innkrevingsvirksomhet, dvs. 

fordringer som kreves inn på vegne av statskassen eller andre, men som ikke kan benyttes til å 

finansieres virksomhetens drift. 

 

Fordringer på egne ansatte føres på konto 152, for eksempel reiseforskudd og andre forskudd. På 

konto 157 føres andre kortsiktige fordringer. 

 

Avsetning (kostnadsføring) av sannsynlige, men ikke konstaterte tap på fordringer kostnadsføres 

på konto 784, med motpost på konto 158 Avsetning tap på fordringer. Endelig konstaterte tap 

kostnadsføres på konto 783 og føres ut av reskontroen. 

 

Kontogruppe 16 Merverdiavgift o.l. 

Denne kontogruppen benyttes av virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og 

som regelmessig har merverdiavgift til gode (netto fordring). 
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Kontogruppe 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l. 

I denne kontogruppen balanseføres alle former for forskuddsbetalinger og påløpte inntekter med 

unntak av opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter (konto 153) og forskuddsbetalinger til 

vareleverandører (konto 148). Det er angitt egne konti for forskuddsbetalinger i form av leie og 

renter. 

 

Kontogruppe 18 Kortsiktige finansinvesteringer 

Noen få virksomheter kan unntaksvis ha kortsiktige finansinvesteringer (nettobudsjetterte 

virksomheter). I så fall benyttes konto 180. 

 

Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen 

På konto 190 føres kassebeholdninger. Har virksomheten flere kasser bør det opprettes en 

underkonto for den enkelte kasse.  

 

Bankkonti som ligger utenfor statens konsernkontoordning føres på konto 191. Bankinnskudd i 

utenlandsk valuta føres på konto 192. Virksomheter som har slike bankkonti må ha fått innvilget 

unntak fra punkt 3.4.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 

På konto 193 føres oppgjørskonto i Norges bank og arbeidskonto i bank for innbetalinger 

tilknyttet statens konsernkontoordning. På konto 194 føres tilsvarende konti for utbetalinger. 

 

Underkonto 1980 viser motpostene til alle konti som inngår i kontantmellomværende med 

statskassen. Saldo i hovedbok og den saldoen som inngår i kontantmellomværende fra den 

enkelte artskonto vil ikke alltid være sammenfallende. Dette vil i så fall medføre at den saldoen 

som vises på underkonto 1980 avviker fra det kontantmellomværende som rapporteres til 

statsregnskapet. Avvik mellom kontantmellomværende og den saldoen som vises på konto 1980 

må til enhver tid kunne forklares via en avstemming. 

 

Oppgjørskonto for merverdiavgift er et eksempel på en konto som kan vise en saldo i 

hovedboken som avviker fra det som inngår i kontantmellomværende med statskassen. I 

virksomhetsregnskapet vises skyldig merverdiavgift av alle bokførte avgiftspliktige 

transaksjoner. Skyldig merverdiavgift som skal inngå som en del av kontantmellomværende vil 

bare være skyldig avgift som vedrører betalte fakturaer på rapporteringstidspunktet. 

 

Underkonto 1985 kobles til kapittel/post 5309.29 og krediteres som motpost til utgiftsføring av 

gruppelivsforsikring (konto 592). Underkonto 1986 kobles til kapittel/post 5700.72 og krediteres 

som motpost til utgiftsføring av arbeidsgiveravgift (konto 540). 

 

Underkonto 1989 benyttes av virksomheter som har reguleringsfond. 

 

Underkonto 1990 Mellomværende med statskassen – periodisert benyttes som motpost til det 

mellomværende som oppstår i virksomhetsregnskapet, men som ikke skal inngå i 

kontantmellomværende. Årsaken til at det oppstår et tilleggsmellomværende i 

virksomhetsregnskapet er at virksomhetene i henhold til SRS må benytte flere balansekonti enn 

de som skal innrapporteres som en del av kontantmellomværende med statskassen. Eksempler på 

slike balansekonti er avsetning for påløpte kostnader og opptjente inntekter.  
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Underkonto 1991 og 1992 benyttes som motpost ved inntektsføring av bevilgning til ordinær 

drift og inntektsføring av bevilgning til investeringsformål. Ved avgang anleggsmidler der 

virksomheten ikke har fullmakt til å disponere salgssummen benyttes konto 1996 som motpost 

ved tilbakeføring av gjenværende forpliktelse knyttet til de avhendede anleggsmidler (konto 215). 

For nærmere informasjon, se forklaringen under kontogruppe 39. 

 

Konto 1997 benyttes som motpost (kreditering) til innkrevingsvirksomhet som er regnskapsført i 

kontogruppe 82 til 84. Konto 1998 benyttes som motpost (debitering) til tilskuddsforvaltning som 

er regnskapsført i kontogruppe 85 til 87. For nærmere informasjon, se forklaring under 

kontogruppe 82 til 87. 

 

Det skal gjøres en årsavslutningspostering i virksomhetsregnskapet. Nettosummen av alle 

inntekter og kostnader i virksomhetsregnskapet skal føres på konto 895 Avregning med 

statskassen, med motpost på underkonto 1999 Avregning – resultatet av periodens aktiviteter. 

Dette bør være den siste føringen i hovedboken for det aktuelle regnskapsåret. Etter 

årsavslutningsposteringen foreligger virksomhetens endelige hovedbok for det avsluttede 

regnskapsåret. 

 

Ved overføring til nytt regnskapsår overføres saldoen på alle balansekonti, dvs. kontoklasse 1 og 

2. Saldo på resultatkontiene overføres ikke til nytt regnskapsår. Alle underkonti som ligger under 

konto 198 overføres også til underkonto 1980 (med unntak av underkonto 1989 reguleringsfond). 

Saldiene på oppgjørskontiene 193 og 194 overføres også til underkonto 1980. Saldoen på alle 

underkonti under 199 overføres til underkonto 1990. 

 

Underkonto 1980 viser motposten til alle balansekonti som er koblet til kontantmellomværende 

med statskassen. Underkonto 1990 viser periodisert mellomværende med statskassen. 

Nettobudsjetterte virksomheter benytter kontogruppe 21. 

 

Det kan være hensiktsmessig å la saldoen på disse kontiene stå urørt gjennom regnskapsåret. Ved 

regnskapsrapportering løpende gjennom året opprettes underkonti på fire siffer under konto 198 

og 199 som viser årets bevegelser. Ved overføring til nytt år tømmes disse underkontiene mot 

1980 og 1990. 

 

Kontoklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld 

Kontogruppe 20 Virksomhetskapital 

Denne kontogruppen benyttes kun av virksomheter som har fullmakt til å opparbeide 

virksomhetskapital. Det må skilles mellom innskutt virksomhetskapital (konto 200) og opptjent 

virksomhetskapital (konto 205). 

 

Kontogruppe 21 Avsetning for forpliktelser 

På konto 211 balanseføres avsetninger til å dekke fremtidige miljøforpliktelser. For nærmere 

informasjon, se SRS 19 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler. 

 

Bevilgninger som er benyttet til finansiering av anleggsmidler, med unntak av finansielle 

anleggsmidler, skal ikke inntektsføres på det tidspunktet anleggsmidlet anskaffes, men avsettes 
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som en forpliktelse på konto 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler. 

Forpliktelsen inntektsføres i takt med at avskrivningene av anleggsmidlet kostnadsføres. 

 

Konto 216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet benyttes bare av nettobudsjetterte 

virksomheter, som motpost til avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet og tilsvarende 

(konto 890 til 894). Det skal gis opplysninger om hvilke aktiviteter som ikke er utført eller 

ferdigstilt i note 15. 

 

Konto 217 Ikke inntektsført bevilgning benyttes kun av nettobudsjetterte virksomheter. På denne 

kontoen balanseføres innbetalte bevilgninger mv. som ikke er inntektsført (benyttet). Alle 

mottatte bevilgninger skal inntektsføres ved utgangen av regnskapsåret med mindre det klart 

fremgår av tildelingsbrev eller andre instrukser fra departementet at bevilgningene skal benyttes i 

en senere regnskapsperiode. 

 

Konto 219 Avsetninger av EU-midler eller andre tilskudd kan benyttes av alle virksomheter som 

fører sitt virksomhetsregnskap i henhold til SRS. Denne kontoen benyttes som motpost for 

innbetalinger fra EU som ikke er inntektsført i virksomhetsregnskapet. Det er en forutsetning at 

forpliktelsen kan klassifiseres som langsiktig etter de vanlige vurderingsreglene på 

tildelingstidspunktet. Det er ikke krav om senere reklassifisering. Kortsiktige poster balanseføres 

på konto 298 eller 299.  

 

Kontogruppe 22 Annen langsiktig gjeld 

Denne kontogruppen benyttes kun av virksomheter som har fullmakt til å ta opp langsiktig gjeld. 

 

Kontogruppe 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner 

Denne kontogruppen benyttes kun av virksomheter som har fullmakt til å ta opp denne type 

kortsiktig gjeld. Det må opprettes en egen regnskapslinje med betegnelsen ”Gjeld til 

finansinstitusjoner” dersom virksomheten har slik gjeld. 

 

Kontogruppe 24 Leverandørgjeld 

På konto 240 føres virksomhetens leverandørgjeld. Alle virksomheter må føre en 

leverandørreskontro i virksomhetsregnskapet, men saldoen på leverandørreskontroen inngår ikke 

som en del av kontantmellomværende med statskassen. Motposten til ikke oppgjort 

leverandørgjeld er en del av det periodiserte mellomværende i virksomhetsregnskapet. 

 

Kontogruppe 26 Skattetrekk og andre trekk 

I denne kontogruppen føres skattetrekk og andre trekk i tilknytning til lønn. Skyldig skattetrekk 

og enkelte andre trekk inngår i kontantmellomværende. 

 

Kontogruppe 27 Skyldige offentlige avgifter 

Konto 270, 271 og 274 benyttes til regnskapsføring av merverdiavgift. Kontiene benyttes primært 

av virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men må også benyttes av 

virksomheter som kjøper fjernleverbare tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet. 

 

Virksomheten må selv opprette underkonti for å skille mellom avgiftsberegning til ulike satser 

(ordinær avgiftssats, mellomsats for mat, lav sats for persontransport osv). 
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Merverdiavgiftskontiene skal kobles mot kontantmellomværende med statskassen. Skyldig 

merverdiavgift eller krav på tilbakebetaling av merverdiavgift vedrørende oppgjorte fakturaer på 

rapporteringstidspunktet skal inngå i kontantmellomværende med statskassen. Merverdiavgift 

som skyldes utestående på kunde- og leverandørreskontro bør ikke inngå i 

kontantmellomværende. 

 

Konto 277 Skyldig arbeidsgiveravgift benyttes bare av virksomheter som selv betaler 

arbeidsgiveravgiften. Øvrige virksomheter benytter underkonto 1986. 

 

Konto 278 Påløpt arbeidsgiveravgift benyttes til å avsette arbeidsgiveravgift for påløpne 

arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser som ennå ikke er innberettet (påløpt overtid, påløpne 

feriepenger osv). 

 

Kontogruppe 29 Annen kortsiktig gjeld 

I denne kontogruppen føres kortsiktige gjeldsposter. Virksomheten må ta stilling til om den 

enkelte gjeldspost skal inngå i kontantmellomværende med statskassen med utgangspunkt i 

økonomiregelverket. Konto 291 benyttes til å føre eventuell gjeld til ansatte (reiseregninger og 

andre utlegg som ansatte har gjort på vegne av virksomheten). Konto 293 benyttes til å føre lønn 

som er kostnadsført, men ikke utbetalt. 

 

Opptjente ikke utbetalte feriepenger balanseføres på konto 294. Påløpte kostnader balanseføres 

på konto 296. 

 

Kontoklasse 3 Salgs- og driftsinntekt 

Kontogruppe 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 

I denne kontogruppen føres salgsinntekter som er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven. For 

nærmere forklaring, se SRS 9 Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter. 

 

Kontogruppe 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 

Kontogruppen benyttes til å føre salgsinntekter som ikke faller inn under avgiftspliktig 

omsetning.  

 

Kontogruppe 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 

I denne kontogruppen føres inntekter som er utenfor avgiftsområdet.  

 

Kontogruppe 33 Offentlig avgift vedrørende omsetning  

Denne kontogruppen benyttes til spesielle avgifter vedrørende produksjon og salg av varer eller 

tjenester. 

 

Kontogruppe 34 Tilskudd og refusjon 

I denne kontogruppen inntektsføres mottatte tilskudd som virksomheten kan benytte til å 

finansiere egen drift. 

 

På konto 340 føres midler fra EU som virksomheten har mottatt som prosjektdeltaker. 

Virksomheter som er prosjektkoordinator og videreformidler tilskudd til andre virksomheter 
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inntektsfører kun tilskudd som mottas i egenskap av å være prosjektdeltaker. Den delen av 

tilskuddsmidlene som forvaltes med sikte på videreformidling til andre virksomheter føres debet 

bank og kredit annen kortsiktig gjeld på konto 299, eventuelt konto 219 dersom avsetningen skal 

klassifiseres som langsiktig. 

 

På konto 341 inntektsføres tilskudd mottatt fra kommunale og fylkeskommunale etater. Konto 

343 benyttes til tilskudd fra næringsliv og private. Konto 345 benyttes til føring av midler mottatt 

av organisasjoner og stiftelser, og konto 346 til midler mottatt av statlige virksomheter som for 

eksempel Norges forskingsråd.  

 

Konto 347 benyttes til gaver, og gaveforsterkningsmidler for virksomheter som er med i 

gaveforsterkningsordningen føres på konto 348.  

 

Kontogruppe 35 Uopptjent inntekt 

Uopptjente inntekter oppstår når virksomheten har utstedt faktura for en vare eller tjeneste uten at 

virksomheten har levert hele ytelsen. Som eksempel på dette kan nevnes garanti- og 

servicekostnader og bistand til installasjon og opplæring som ikke er levert på 

faktureringstidspunktet. På faktureringstidspunktet debiteres kontogruppe 35 med verdien av ikke 

leverte ytelser, med motpost på konto 297. Når inntekten er endelig opptjent, føres det opptjente 

beløpet debet konto 297 og kredit i kontogruppe 35.  

 

Kontogruppe 36 Leieinntekt 

Her føres inntekter som er opptjent ved utleie. Leieinntekter fra fast eiendom føres på konto 360. 

Leieinntekter fra utleie av andre varige driftsmidler føres på konto 361. 

 

Kontogruppe 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt 

Denne kontogruppen benyttes til inntektsføring av gebyrer og lignende som virksomheten er 

pålagt å opptjene i form av inntektsbevilgninger (inntektskrav). Gebyrinntekter kjennetegnes ved 

at de er en del av virksomhetens myndighetshandlinger, jf. Finansdepartementets rundskriv R-

112. Andre inntektsbevilgninger (inntektskrav) føres på annen relevant konto i kontoklasse 3. 

 

Gebyrer må skilles fra ren innkrevingsvirksomhet, som skal føres i kontogruppe 82 til 84. 

Inntekter som skal vises i kontogruppe 37, eventuelt på andre konti i kontoklasse 3, kjennetegnes 

ved at virksomheten må levere en vare eller utføre en tjeneste for å etablere kravet. Eksempler på 

slike gebyrer er passgebyr, justergebyr, losgebyr osv. 

 

Kontogruppe 38 Gevinst og tap ved avgang anleggsmidler 

På konto 380 føres salgssum ved avgang anleggsmidler. Virksomheten må sørge for at 

salgssummen kobles til riktig post/underpost ved rapportering til statsregnskapet, jf. 

Finansdepartementets rundskriv R-110. 

 

På konto 385 debiteres bokført verdi av avhendede anleggsmidler. Dette gjelder både når 

anleggsmidlene er solgt og når eiendomsretten opphører ved kassering av anleggsmidlet.  

 

Bokført verdi av avhendede anleggsmidler regnskapsføres ved at historiske kostpris og 

akkumulerte avskrivninger på avhendelsestidspunktet overføres til konto 385. Nettoverdien av 

historisk kostpris og akkumulerte avskrivninger tilsvarer bokført verdi. 



Veiledningsnotat til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til SRS 

 

 Side 17 av 25 

 

I henhold til SRS 1 er det et krav at regnskapsmessig gevinst ved avgang anleggsmidler skal 

presenteres på egen linje under driftsinntekter. Regnskapsmessig tap skal presenteres som 

driftskostnad. Regnskapsmessig tap ved avhendelse av anleggsmidler må overføres til konto 780 

på rapporteringstidspunktet. Regnskapsmessig gevinst og tap presenteres hver for seg under 

driftsinntekter og driftskostnader. 

 

Kontogruppe 39 Inntekt fra bevilgninger 

Alle utgiftsbevilgninger skal inntektsføres i kontogruppe 39. For nærmere forklaring, se SRS 10 

Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger. 

 

På konto 390 inntektsføres utgiftsbevilgninger til finansiering av ordinær drift. For 

bruttobudsjetterte virksomheter er motposten underkonto 1991. Saldo på konto 390 og 

underkonto 1991 skal alltid være like. Nettobudsjetterte virksomheter benytter ikke underkonto 

1991, men har motpost for inntektsført bevilgning på konto 193 Bankinnskudd. 

 

På konto 391 debiteres den delen av utgiftsbevilgningen som er benyttet til å finansiere 

balanseførte anleggsmidler med motpost på konto 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til 

anleggsmidler. Den delen av utgiftsbevilgningen som benyttes til å finansiere anleggsmidler vises 

på egen konto for å tilfredsstille kravet til noteopplysninger (note 1). 

 

På konto 392 inntektsføres (krediteres) bevilgninger til investeringer (post 30-49) med motpost 

på underkonto 1992. På konto 393 debiteres den delen av investeringsbevilgningen som er 

benyttet til å finansiere balanseførte anleggsmidler med motpost på konto 215 Ikke inntektsført 

bevilgning knyttet til anleggsmidler. Den delen av investeringsbevilgningen som ikke er benyttet 

på rapporteringstidspunktet tilbakeføres ved å debitere konto 394 Ubenyttet 

investeringsbevilgning og kreditere underkonto 1992. Summen av saldiene på konto 392, 394 og 

underkonto 1992, skal alltid være lik null. Summen av saldiene på konto 392, 393 og 394 skal 

også være lik null. 

 

Periodens av- og nedskrivninger av anleggsmidler føres debet i kontogruppe 60 og kredit i 

kontogruppe 10, 11 eller 12. Konto 215 debiteres og konto 395 Inntekt fra forpliktelser knyttet til 

investeringer (avskrivninger) krediteres med samme beløp. Se eksempel i avsnittet Generelt om 

anleggsmidler. 

 

Anleggsmidler som ikke er avskrevet til null, vil ved avhendelse ha en tilsvarende forpliktelse på 

konto 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler. Når et anleggsmiddel avhendes, 

må bokført verdi og tilhørende forpliktelse nullstilles. Dette gjøres ved å debitere konto 215 og 

kreditere konto 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler. 

Betingelsen for inntektsføring på konto 396 er at virksomheten har fullmakt til å disponere 

salgssummen i egen virksomhet. Uten slik fullmakt krediteres i stedet konto 1996. 
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Kontoklasse 4 Varekostnad 

Kontogruppe 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 

På konto 400 kostnadsføres råvarer og halvfabrikater innkjøpt for videreforedling (produksjon) 

og salg. De foreslåtte koblingene i Standard kontoplan legger opp til at konto 400 Innkjøp av 

råvarer og halvfabrikata kobles til post og underpost, slik at utgiftsføringen i forhold til 

kontantrapporteringen til statsregnskapet knyttes til denne kontoen. Det foreslås videre at konto 

409 Beholdningsendring ikke kobles mot post/underpost. Det medfører at regnskapsføring av 

beholdningsendringer ikke påvirker kontantrapporteringen. 

 

Kostnader til frakt, toll og spedisjon ved å få slike varer inn på lager føres på konto 406. 

 

Kontogruppe 41 Forbruk av varer under tilvirkning og kontogruppe 42 Forbruk av ferdig 

tilvirkede varer 

Under disse kontogruppene regnskapsføres i hovedsak beholdningsendringer vedrørende varer 

under tilvirkning og ferdig egentilvirkede varer. I Standard kontoplan legges det opp til at 

innkjøpene kobles mot post/underpost. En konsekvens av det vil være at beholdningsendringer 

ikke påvirker kontantrapporteringen til statsregnskapet. 

 

Kontogruppe 43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg 

På konto 430 kostnadsføres varer som er innkjøpt for videresalg. Kostnader til frakt, toll og 

spedisjon ved å få slike varer inn på lager føres på konto 436. Endring av lagerbeholdning føres 

på konto 439. Kostnader til frakt, toll og spedisjon ved salg av slike varer kostnadsføres i 

kontogruppe 61. 

 

Kontogruppe 45 Fremmedytelse og underentreprise 

På konto 450 kostnadsføres innkjøp i tilknytning til underentrepriser ved anskaffelse og 

produksjon av vesentlige eiendeler. 

 

Kontogruppe 46 Annen periodisering 

Denne kontogruppen kan blant annet benyttes til å regnskapsføre eventuelle 

beholdningsendringer ved egenproduksjon av anleggsmidler. 

 

Kontogruppe 47, 48 og 49 

Disse kontogruppene skal ikke benyttes av virksomheter som fører sitt virksomhetsregnskap i 

henhold til SRS. 

 

Kontoklasse 5 Lønn og godtgjørelser 

Kontogruppe 50 Lønn og godtgjørelser 

Kontoklasse 5 skal benyttes til kostnader vedrørende egne ansatte. Kostnader til innleid personell 

som sender faktura skal føres i kontogruppe 67. 

 

På konto 500 føres lønnskostnader for alle faste heltidsstillinger (100%). Lønn til fast ansatte i 

deltidsstillinger føres på konto 502. På konto 504 føres lønnskostnader for alle midlertidige 

stillinger, heltid og deltid. Lønn til lærlinger, praktikanter og personer som ikke har et 

tilsettingsforhold i vedkommende virksomhet, men som har rett til betaling for utført arbeid, 



Veiledningsnotat til Standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til SRS 

 

 Side 19 av 25 

føres på konto 506. Virksomhetene bør for eget styringsbehov opprette egne underkonti på fire 

(eventuelt fem) siffer der overtid og andre tillegg spesifiseres. Det bør opprettes slike underkonti 

under hver enkelt av de fire obligatoriske kontiene. For nærmere forklaring til regnskapsføring av 

lønnskostnader, se SRS 25 Personal- og pensjonskostnader. 

 

Kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold 

I denne kontogruppen kostnadsføres alle innberetningspliktige naturalytelser i arbeidsforhold 

med motpost på konto 529. Grunnlaget for bokføring av slike ytelser må kunne hentes fra 

lønnssystemet. Formålet med kontogruppe 52 er å kunne avstemme innberettede ytelser mot 

hovedboken uten å gå veien om spesialrapporter fra lønnssystemet, jf. Skatteetatens skjema for 

Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) og 

Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp (RF-1022).  

 

Summen av kontogruppe 52 skal gå i null. Alle innberetningspliktige ytelser vises på konto 520 

til 528 med motpost på konto 529. Det anbefales at konti i denne kontogruppen ikke kobles til 

kapittel/post i statsregnskapet, da de reelle kostnadene er ført på andre konti. 

 

Kontogruppe 53 Annen oppgavepliktig ytelse 

I kontogruppe 53 kostnadsføres blant annet oppgavepliktige ytelser til styrer, råd og utvalg. 

 

Kontogruppe 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 

På konto 540 kostnadsføres arbeidsgiveravgift av innberettede ytelser med motpost (kreditering) 

på underkonto 1986 som kobles til kapittel/post 5700.72. Virksomheter som er pålagt å innbetale 

arbeidsgiveravgift vil kreditere konto 277 i stedet for underkonto 1986.  

På konto 541 kostnadsføres arbeidsgiveravgift vedrørende påløpne ytelser, dvs. ytelser som ennå 

ikke er lønnsinnberettet. Eksempler på slike ytelser er påløpne feriepenger, overtid, fleksitid og 

beregnet (ikke betalbar) pensjonskostnad.  

 

Konto 542 Pensjonspremie benyttes av virksomheter som betaler pensjonspremie til Statens 

pensjonskasse (SPK). 

 

Virksomheter som ikke betaler pensjonspremie må be SPK om å beregne årets pensjonspremie. 

Den beregnede pensjonspremien for virksomheten kostnadsføres på konto 543. Det skal beregnes 

arbeidsgiveravgift av pensjonspremien som føres på konto 541, eventuelt på egen underkonto 

under 541. Motposten til kostnadsføringen (debitering) av årets beregnede pensjonspremie 

inklusive arbeidsgiveravgift er konto 397 Inntekt til pensjon. Når virksomheten ikke betaler 

pensjonspremie, skal heller ikke arbeidsgiveravgiften betales eller føres mot 5700.72. 

 

Kontogruppe 55 Annen kostnadsgodtgjørelse 

Denne kontogruppen benyttes til å føre andre kostnadsgodtgjørelser til ansatte. Denne 

kontogruppen benyttes ikke til kostnadsgodtgjørelser i tilknytning til reisevirksomhet, se 

kontogruppe 71. 

 

Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft  

I denne kontogruppen krediteres lærlingtilskudd, arbeidsmarkedstiltak, tilretteleggingstilskudd 

for personale på aktiv sykemelding og andre offentlige tilskudd i tilknytning til egen arbeidskraft. 
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Denne type tilskudd kobles mot virksomhetens inntektskapittel ved rapportering til 

bevilgningsregnskapet. 

 

Kontogruppe 58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft 

På konto 580 krediteres refusjon av sykepenger. På konto 581 krediteres refusjon av 

foreldrepenger. Denne type refusjoner kobles mot virksomhetens inntektskapittel ved 

rapportering til bevilgningsregnskapet. 

 

Kontogruppe 59 Annen personalkostnad 

I denne kontogruppen kostnadsføres andre personalrelaterte kostnader som gaver til ansatte, 

kantinetilskudd, gruppelivsforsikring, yrkesskadepremie, ansattes deltakelse på kurs og 

kongresser, samt ulike velferdstiltak. Kostnader til gruppelivsforsikring som føres på konto 592 

skal ha motpost på konto 1985 som kobles til kapittel/post 5309.29. 

 

Generelt sett skal kontoklasse 5 benyttes til kostnader vedrørende egne ansatte. Innleid personell 

som sender faktura skal føres i kontogruppe 67. 

 

Kontoklasse 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 

Kontogruppe 60 Av- og nedskrivninger 

I kontogruppe 60 kostnadsføres avskrivninger av virksomhetens immaterielle eiendeler og varige 

driftsmidler som er balanseført i kontogruppe 10, 11 og 12. 

 

På konto 600 kostnadsføres avskrivninger av virksomhetens immaterielle eiendeler. På konto 601 

kostnadsføres avskrivninger av virksomhetens driftsbygninger. Avskrivninger av øvrige 

bygninger føres på konto 602. Virksomhetens driftsbygninger er bygninger som benyttes i egen 

virksomhet. Øvrige bygninger er bygninger som ikke benyttes i virksomheten og som eventuelt 

leies ut. Avskrivninger på infrastruktureiendeler føres på konto 603. På konto 604 føres 

avskrivninger av maskiner og transportmidler, på konto 605 føres avskrivninger av driftsløsøre, 

inventar, verktøy og lignende. Konto 606 benyttes til avskrivninger av beredskapsanskaffelser.  

 

Grupperingen av avskrivningskostnadene er sammenfallende med grupperingen i note 5 Varige 

driftsmidler. Eksemplet under avsnittet Generelt om anleggsmidler viser hvordan avskrivninger 

skal regnskapsføres. 

 

På konto 607 føres eventuelle nedskrivninger av anleggsmidler. 

 

Kontogruppe 61 Frakt og transport vedrørende salg 

Frakt, transportkostnader og forsikring i tilknytning til utsendelse av solgte varer kostnadsføres 

på konto 610. Eventuelle toll- og spedisjonskostnader ved utsendelse av solgte varer føres på 

konto 611. 

 

Kontogruppe 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 

I denne kontogruppen føres kostnader til energi, brensel og lignende vedrørende vareproduksjon. 

Kostnader til belysning og oppvarming av kontorlokaler og administrasjonsbygg føres i 

kontogruppe 63. 
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Kontogruppe 63 Kostnader lokaler 

Leie av lokaler fra Statsbygg føres på konto 637, og leie av lokaler fra andre statlige virksomheter 

føres på konto 638. Leie av lokaler fra andre føres på konto 630. 

 

Kjøp av renholdstjenester og rengjøringsmidler føres på konto 636. 

 

Kontogruppe 64 Leie maskiner, inventar o.l. 

I denne kontogruppen føres leie av maskiner, inventar, transportmidler, datasystemer, 

datamaskiner og lignende.  

 

Kontogruppe 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal balanseføres i 

kontogruppe 10 til 12 

I denne kontogruppen kostnadsføres blant annet anskaffelse av maskiner, verktøy, programvare, 

inventar, datamaskiner og kontormaskiner som ikke skal balanseføres.  

 

Anleggsmidler med en kostpris på mer enn kr 30 000 skal som hovedregel balanseføres i 

kontogruppe 10 til 12. Enkeltstående anskaffelser med kostpris lavere enn kr 30 000 skal som 

hovedregel kostnadsføres på anskaffelsestidspunktet. Anleggsmidler som hver for seg har en 

kostpris som er lavere enn kr 30 000, men som anses å utgjøre en del av en fellesanskaffelse, skal 

balanseføres dersom fellesanskaffelsen totalt utgjør mer enn kr 30 000. For nærmere forklaring, 

se SRS 17 Anleggsmidler. 

 

Kontogruppe 66 Reparasjon og vedlikehold 

Her føres kostnader til reparasjon og vedlikehold. Enkeltanskaffelser til oppgradering av egne 

eiendeler med en anskaffelsesverdi på mer enn kr 30 000 som gir en varig forbedring eller økt 

funksjonalitet, bør balanseføres og avskrives. Det skilles mellom reparasjon og vedlikehold egne 

bygninger på konto 660 og reparasjon og vedlikehold leide lokaler på konto 662. Kontogruppen 

omfatter løpende vedlikehold som ikke innebærer varig forbedring eller økt funksjonalitet som 

for eksempel mindre malings-, elektriker- og rørleggerarbeid.   

 

Kontogruppe 67 Kjøp av fremmede tjenester 

I denne kontogruppen kostnadsføres kjøp av eksterne tjenester. Konto 670 benyttes til kjøp av 

regnskaps- og økonomitjenester. For kjøp av bistand til programvare og IKT-løsninger skilles det 

mellom bistand til utvikling som føres på konto 671 og bistand til løpende drift som føres på 

konto 672. Konto 673 benyttes til løpende driftsoppgaver av teknisk karakter på bygg, utstyr osv. 

På konto 674 føres kjøp av tjenester som vedrører andre løpende driftsoppgaver. Konto 675 

benyttes til bistand i forbindelse med utredninger. Konto 676 benyttes til bistand til prosjekter.    

 

Konto 677 Innleid personell fra vikarbyrå o.l. benyttes til kostnader vedrørende innleid personell 

som utfører oppgaver som normalt utføres av virksomhetens egne ansatte. 

 

Konto 679 Annen fremmed tjeneste benyttes til kostnadsføring av innkjøpte tjenester som ikke 

naturlig faller inn under øvrige konti i denne kontogruppen og som ikke er en del av 

virksomhetens driftsoppgaver. Som eksempel på slike tjenester kan nevnes kjøp av juridisk 

bistand, kommunikasjonsrådgivning, organisasjonsrådgivning og annen sporadisk bistand. 
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Kontogruppe 68 Kontorkostnad, trykksak o.l.  

I denne kontogruppen føres kostnader til kontorrekvisita, trykksaker, aviser, tidsskrifter og bøker. 

Kostnader til annonser og kunngjøringer, blant annet stillingsannonser, føres på konto 683. 

Kostnader ved å arrangere møter, kurs og seminarer føres på konto 686.  

 

Kontogruppe 69 Telefon, porto o.l. 

I denne kontogruppen føres kostnader til telefon, datakommunikasjon, porto og lignende. Konto 

690 Telefoni og datakommunikasjon, samband og internett omfatter kostnader til leie av nett, 

linjer og lignende ved bruk av disse kommunikasjonsmidlene. Kjøp av maskiner, apparater og 

programvare kostnadsføres i kontogruppe 65. Kjøp av bistand knyttet til telefon og 

datakommunikasjon føres i kontogruppe 67. 

 

Kontoklasse 7 Annen driftskostnad, fortsettelse 

Kontogruppe 70 Kostnad transportmidler 

Kontogruppen benyttes til alle kostnader vedrørende drift og vedlikehold av transportmidler. På 

konto 704 føres eventuelle forsikringspremier. Statlige virksomheter kjøper i liten grad 

forsikringer, da staten som hovedregel er selvassurandør. 

 

Kontogruppe 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 

Her kostnadsføres billetter og ulike reisegodtgjørelser til egne ansatte. Oppgavepliktige og ikke 

oppgavepliktige godtgjørelser må føres på separate konti.   

 

Kontogruppe 73 Salg, reklame og representasjon 

Denne kontogruppen benyttes til føring av salgs-, reklame- og representasjonskostnader. 

 

Kontogruppe 74 Kontingent og gave 

I denne kontogruppen kostnadsføres kontingenter og gaver. 

 

Kontogruppe 75 Forsikringspremie, garanti og service 

I denne kontogruppen føres garanti- og servicekostnader og eventuelle forsikringspremier. 

Statlige virksomheter kjøper i liten grad forsikringer, da staten som hovedregel er selvassurandør. 

 

Kontogruppe 76 Lisenser og patenter 

I denne kontogruppen føres blant annet kostnader i forbindelse med registrering av egne patenter 

og varemerker. 

 

Kontogruppe 77 Annen kostnad 

I denne kontogruppe føres blant annet kostnader til styremøter, eiendoms- og festeavgifter og 

bank- og kortgebyrer. Denne kontogruppen brukes også til mindre kostnader som ikke naturlig 

passer inn i andre kontogrupper.  

 

Kontogruppe 78 Tap o.l. 

På konto 780 føres tap ved avgang anleggsmidler. Det regnskapsmessige tapet ved avgang 

anleggsmidler overføres fra kontogruppe 38, se forklaring under kontogruppe 38 Gevinst og tap 

ved avgang av anleggsmidler. 
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Konstaterte tap på fordringer kostnadsføres på konto 783. Innkommet på tidligere nedskrevne 

fordringer krediteres konto 782. På konto 784 kostnadsføres avsetning til tap på krav med 

motpost på konto 158. 

 

Tap på kontrakter kostnadsføres på konto 786. For nærmere forklaring se SRS 12 

Varebeholdninger. 

 

Kontoklasse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og 
avregninger 

Kontogruppe 80 Finansinntekt 

Konto 800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m. benyttes av virksomheter som har særskilt 

fullmakt til å beholde og disponere slike inntekter. Andre virksomheter benytter kontogruppe 84. 

Konto 805 Renteinntekt benyttes av virksomheter som har særskilt fullmakt til å beholde og 

disponere slike inntekter. Andre virksomheter benytter kontogruppe 84. 

 

Kontogruppe 81 Finanskostnad 

I denne kontogruppen føres rentekostnader og valutatap (disagio). Eventuelle nedskrivninger av 

finansielle anleggsmidler som er balanseført i kontogruppe 13 kostnadsføres på konto 812. For 

nærmere informasjon, se SRS 17 Anleggsmidler. 

 

Kontogruppe 82 til 84 Innkrevingsvirksomhet 

I disse kontogruppene føres innkreving og overføringer til statskassen fordelt på tre 

hovedkategorier med samme inndeling som i statsbudsjettet og statsregnskapet: Overføring fra 

andre statlige regnskaper (postene 50 til 59), overføringer fra kommunenes og 

fylkeskommunenes forvaltningsbudsjetter (postene 60 til 69) og skatter og avgifter, 

renteinntekter og utbytte m.m. (postene 70 til 89). Inntekter som skal føres under kontogruppene 

82 til 84, kjennetegnes ved at de ikke kan benyttes til drift av virksomheten.  

 

Virksomhetene kan ved behov opprette underkonti innenfor den obligatoriske inndelingen. 

 

I kontogruppe 82 Overføringer fra andre statlige regnskaper føres overføringer fra statlige fond, 

fra forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (”nettobudsjetterte virksomheter”) og fra andre 

statlige regnskaper. På konto 821 føres overføringer fra statlige fond, for overføring til andre.  

 

I kontogruppe 83 føres overføringer fra kommunenes og fylkeskommunenes 

forvaltningsbudsjetter. På konto 830 føres overføringer fra kommuner, mens overføringer fra 

fylkeskommuner føres på konto 831. Et eksempel på slike overføringer er tilbakebetaling av 

øremerkede tilskudd.  

 

Kontogruppe 84 gjelder i hovedsak innkrevingsvirksomhet. Eksempler på innkrevingsvirksomhet 

er statsskatt på formue og inntekt, avgifter på omsetning, produksjon og driftsmidler, avgifter på 

arv, dokumenter og spill og andre fiskalavgifter. På konto 843 føres gebyrer som ikke inngår som 

driftsinntekt, herunder garantiprovisjoner. På konto 844 føres renteinntekter på bl.a. lån til 

aksjeselskaper, driftskreditter, verdipapirer og alminnelige fordringer. På konto 845 føres utbytte 
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fra aksjeselskaper og på innskuddskapital i statsforetak. På konto 848 føres tilfeldige inntekter 

som ikke er budsjettert og som skal inngå i kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse. Videre 

skal konto 848 benyttes til andre inntekter som f.eks. erstatninger.  

 

Innkrevingsvirksomhet regnskapsføres i henhold til kontantprinsippet og vises som en 

resultatnøytral gjennomstrømmingspost nederst i resultatoppstillingen, se SRS 1 

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Dette medfører at saldoen i hver enkelt 

kontogruppe, 82 til 84, skal gå i null. Dette gjøres ved debitering av konto 829, 839 og 849 med 

motpost (kreditering) på konto 1997. Utestående krav på rapporteringstidspunktet vises som 

fordring i balansen, med motpost i periodisert mellomværende. 

 

Eksempel innkrevingsvirksomhet 

 

En virksomhet har krevd inn kr 100 på vegne av statskassen. Det innkrevde beløp er 

innbetalt på virksomhetens bankkonto (konsernkonto). 

 

Debet konto 193 Bankinnskudd (balanse)   kr 100 

Kredit konto 841 Årsavgift for motorvogn (resultat)  kr 100 

Debet konto 849 Motpost til kontogruppe 84  (resultat) kr 100 

Kredit konto 1997 Innkrevingsvirksomhet (balanse)  kr 100 

 

Kontogruppe 85 til 87 Tilskuddsforvaltning 

I disse kontogruppene føres tilskuddsforvaltning fordelt på tre hovedkategorier inndelt på samme 

måte som i statsbudsjettet og statsregnskapet: Overføringer til andre statlige regnskaper (postene 

50 til 59), overføringer til kommuneforvaltningen (postene 60 til 69) og andre overføringer – 

tilskudd (postene 70 til 89). Virksomhetene kan ved behov opprette underkonti innenfor den 

obligatoriske inndelingen. 

 

I kontogruppe 85 Overføringer til andre statlige regnskaper føres overføringer til statlige fond, til 

forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (”nettobudsjetterte virksomheter”) og til andre 

statlige regnskaper.  

 

I kontogruppe 86 føres overføringer (tilskudd) til kommunenes og fylkeskommunenes 

forvaltningsbudsjetter, bevilget over postene 60–69 i statsbudsjettet. På konto 860 føres 

overføringer til kommuner, mens overføringer til fylkeskommuner føres på konto 861.  

 

Kontogruppe 87 gjelder for alle overføringer i form av tilskudd til andre. Denne kontogruppen er 

delt inn i konti etter hvilken institusjonell sektor tilskuddsmottaker tilhører.  

 

Tilskuddsforvaltning regnskapsføres i henhold til kontantprinsippet og vises som en 

resultatnøytral gjennomstrømmingspost nederst i resultatoppstillingen, se SRS 1 

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Dette medfører at saldoen i hver enkelt 

kontogruppe, 85 til 87, skal gå i null. Dette gjøres ved kreditering av konto 859, 869 og 879 med 

motpost (debitering) på konto 1998. Utestående krav på rapporteringstidspunktet vises som 

fordring i balansen, med motpost i periodisert mellomværende. 
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Eksempel tilskuddsforvaltning 

 

En virksomhet har gitt et tilskudd på kr 100 til X. Beløpet er utbetalt fra virksomhetens 

bankkonto (konsernkonto). 

 

Debet konto 870 Tilskudd til X (resultat)   kr 100 

Kredit konto 194 Bank (balanse)    kr 100 

Debet konto 1998 Tilskuddsforvaltning (balanse)  kr 100 

Kredit konto 879 Motpost til kontogruppe 87 (resultat) kr 100 

 

Kontogruppe 88 Disponering – Periodens resultat (til virksomhetskapital) 

Konto 880 Disponering (periodens resultat) benyttes til å overføre periodens resultat til 

virksomhetskapital, konto 205. Denne kontogruppen benyttes bare av virksomheter som har 

særskilt fullmakt til å opptjene virksomhetskapital, primært nettobudsjetterte virksomheter. 

 

Kontogruppe 89 Avregning – Resultat av periodens aktiviteter 

Konto 890 benyttes av nettobudsjetterte virksomheter til å avregne periodens resultat av 

bevilgningsfinansiert virksomhet. Motposten vil være konto 216. 

 

Konto 895 benyttes til å avregne periodens resultat for bruttobudsjetterte virksomheter. 

Motposten vil være konto 1999 Avregning – resultat av periodens aktiviteter. 
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Standard kontoplan for virksomhetsregnskapene i staten og sentrale veivalg for 

hhv. innkrevingsvirksomhet og statlig tilskuddsforvaltning 

Det foreliggende notatet inneholder en omtale av sentrale veivalg for innretting av kontoplanen for 

henholdsvis innkrevingsvirksomhet og tilskuddsforvaltning, jf. Finansdepartementets brev av 

17.2.2010 om hovedproblemstillinger vedr. videreutviklingen av regnskapsfunksjonen i staten. 

Innledningsvis er det gitt en oppsummering av hvordan de to områdene er behandlet i forslaget fra 

SSØ til standard kontoplan.  

 

 

1  Behandling av innkreving og tilskudd i forslaget til standard kontoplan 

 

I forslaget til standard kontoplan fra SSØ er det i klasse 8 tatt inn grupperinger som samsvarer med 

Finansdepartementets rundskriv R-101 om statsbudsjettets og statsregnskapets inndeling i poster og 

underspesifikasjoner – statens kontoplan, jf. avdeling 3 i dette:  

- Innkrevingsvirksomhet er i forslaget plassert innenfor kontogruppene 82, 83 og 84, med en 

inndeling på bl.a. Overføringer fra andre statlige regnskaper og Skatter og avgifter mv. (jf. 

postinndelingen på 50-, 60- og 70-poster i rundskriv R-101).  

- Tilskuddsforvaltning er i forslaget plassert innenfor kontogruppene 85, 86 og 87, med en 

inndeling på bl.a. Overføringer til andre statlige regnskaper og Andre overføringer – 

tilskudd (jf. postinndelingen på 50-, 60- og 70-poster i rundskriv R-101).  

 

Det vises til SSØs forslag til standard kontoplan, kontogruppene 82 til 87. 

 

 



Side 2 
 

2  Veivalg for innkrevingsvirksomhet 

 

SSØ har valgt å konsentrere vurderingene til inntekter som føres over avdeling 3 i statsbudsjettet 

(Overføringer fra andre) og over postene 70–89. Denne avgrensningen innebærer at vi ikke går 

nærmere inn på inntekter som faller innenfor postene 50–69 i statsbudsjettet (overføringer fra hhv. 

andre statsregnskap og kommuneforvaltningen). Disse inntektene er av begrenset omfang (med 

unntak av Statens pensjonsfond – utland) og kan vurderes på et senere tidspunkt og uavhengig av 

innkrevingsvirksomheten (som faller innenfor gruppe 84 i standard kontoplan). 

Innkrevingsvirksomhet er for øvrig i denne sammenheng definert som avgifter og skatter mv. som 

virksomheten krever inn, men som ikke skal brukes til driften. Inntekter til driften skal føres under 

klasse 3 Salgs- og driftsinntekter.  

 

Inndelingen av inntekter i statsbudsjettets avdeling 3 og for postene 70–89 gjelder for skatter, 

avgifter, renteinntekter og utbytte. Det er fastsatt følgende nummerinndeling i rundskrivene R-101 

og R-3/2006: 

- postene 70–79 gjelder skatter og avgifter 

- postene 80–84 gjelder renteinntekter
1
  

- postene 85–89 gjelder andre inntekter
1
, f.eks. utbytte og bøter 

 

Postene 70–79 for skatter og avgifter er i all hovedsak bare brukt i kapittelserien 55 på 

statsbudsjettets inntektsside, og det er et fåtall virksomheter som fører på disse kapitlene og postene, 

med unntak av arbeidsgiveravgift som alle virksomheter fører på. Kapittelinndelingen for inntekter 

skiller seg således fra tilskudd, der postene er plassert under hvert departementsområde i 

kapittelstrukturen (med unntak av statsbankene og folketrygden).  

 

Innkrevingsvirksomheten utgjør samlet store beløp, men er samtidig ganske oversiktlig fremstilt i 

statsbudsjettet, jf. omtalen over. Det kan likevel være behov og muligheter for å inndele/gruppere 

de ulike skattene og avgiftene på en bedre måte slik dette fremkommer i virksomhetsregnskapene. 

En bedre inndeling kan tilrettelegge for å hente ut mer detaljert informasjon om de ulike 

ordningene.  

 

I arbeidet har SSØ sett på følgende mulige hovedinndelinger (veivalg): 

a. etter formål (eksempelvis FoU og miljø) 

b. etter rettslig status 

c. etter hvem som er betaler, med gruppering i institusjonelle sektorer 

d. etter art, eksempelvis avgifter, gebyrer, skatter mv. 

 

For å se etter kandidater for gjennomgående inndelinger av innkreving har vi innhentet kontoplaner 

fra noen statlige innkrevere (Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, Statens 

innkrevingssentral). Den typiske inndelingen hos disse er etter post i statsbudsjettet. Postene er 

innenfor postgruppene for innkreving, men uten at vi ut fra tittel eller annen informasjon kan se 

noen markerte, felles trekk utover artsbruken (skatter, avgifter, gebyrer og bøter). Videre kan det 

være foretatt en ytterligere inndeling av hver art, der en deler opp en konto for en avgift i følgende 

underkontoer: Innkrevd avgift, forsinkelsesrenter, purregebyrer etc. 

 

Fraværet av klare felles trekk gjelder også for formålet med inntekten, jf. inndelingsalternativ a 

over. I stedet for å ha formål i artskontiene i kontoplanen, er det mer nærliggende å ivareta behov 

for slik inndeling gjennom kapittel eller annen kodifisering (eks. programmer). Vi har ut fra dette 

valgt ikke å gå videre med alternativ a, inndeling etter formål.  

                                                 
1
 Se omtale i Finansdepartementets rundskriv R-3/2006 for budsjettåret 2007 i punkt 4.6 
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Valgalternativene b, c og d vurderes alle som aktuelle å benytte for inndeling av 

innkrevingsvirksomhet. De gjelder informasjon som det i utgangspunktet bør være mulig å gruppere 

og beskrive så tydelig at det er egnet for å inngå i en kontoplan for virksomhetsregnskapene.  

 

Alternativ b med rettslig status er på mange måter allerede hensyntatt i foreliggende inndeling i 

standard kontoplan, ved et skille mellom offentligrettslige og privatrettslige inntekter
2
. I standard 

kontoplan klasse 3 finnes det en slik inndeling ved skille på salg og gebyrer. Gruppe 84 i standard 

kontoplan vil i all hovedsak inneholde offentligrettslige skatter og avgifter, og der unntaket vil være 

renter og utbytte (jf. at det ligger som del av postene i statens kontoplan iht. rundskriv R-101). 

Siden det allerede eksisterer en inndeling i standard kontoplan som tilrettelegger for informasjon 

om rettslig status, har vi valgt ikke å gå nærmere inn på alternativ b.  

 

Alternativ c med inndeling etter hvem som betaler vil også kunne være mulig å plassere i 

kontoplanen, og slik at det blir en parallell til utgifter i form av tilskudd (jf. omtale i pkt. 3 

nedenfor). Vi antar at de aktuelle forvalterne av de store innkrevingsordningene har mulighet til en 

slik deling, og at det er mulig å fremskaffe den. Dette må imidlertid undersøkes nærmere, dersom 

en velger å gå videre med dette valgalternativet. Inndelingen bør vurderes opp mot behovet for å få 

mer informasjon om ulike institusjonelle sektorer (jf. omtale av sektorer i pkt. 3 nedenfor). SSØs 

vurdering så langt er at behovet for å ha en slik inndeling på innkreving ikke er tilsvarende sterkt 

som for tilskuddsområdet, og at det neppe er aktuelt med en fullstendig oppdeling etter hvilken 

institusjonell sektor betaler inngår i. En eventuell inndeling kan imidlertid tenkes avgrenset til 

statlige og ikke-statlige betalere, med begrunnelse i behov for konsolidering av informasjon for 

staten. Dette kan utvikles på et senere tidspunkt.  

 

Statens kontoplan slik en fremgår av rundskriv R-101, inneholder allerede inndeling etter en del 

arter i tråd med alternativ d, jf. omtale av postinndelingen innledningsvis i pkt. 2. Slik sett vil det å 

bygge ut kontoplanen for virksomhetsregnskapene etter inntektsart være i tråd med dagens 

kontoplan for statsbudsjettet/statsregnskapet og øvrige deler av ny standard kontoplan (bygd på 

artsinndeling).   

 

SSØ anbefaler at standard kontoplan for innkrevingsvirksomhet skal inneholde en inndeling etter 

art. SSØ foreslår at en inndeler standard kontoplan i følgende kontoer under gruppe 84: 

a. skatter 

b. avgifter 

c. gebyrer som ikke inngår som driftsinntekt 

d. renteinntekter 

e. utbytte 

f. bøter og inndragninger 

g. andre inntekter ved innkrevingsvirksomhet 

 

Dersom en virksomhet eller departement har behov for en ytterligere inndeling av de enkelte artene, 

kan dette gjøres ved en inndeling på firesiffer-nivå, jf. omtale i rapport om fastsettelse av ny 

standard kontoplan.  

 

SSØ antar at forslaget til inndeling ikke vil innebære behov for omfattende tilrettelegging hos 

virksomhetene. Dette bygger på at inndelingen er lagt opp til å følge en artsspesifikasjon som i 

hovedsak benyttes i statens kontoplan, og som allerede benyttes av virksomheter i dag for 

                                                 
2
 Se NOU 2007:12 Offentlig innkreving, punkt 2.3 og tabell 2.3 side 36 
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rapportering til statsregnskapet. Samtidig er det et begrenset antall virksomheter som har denne type 

inntekter i regnskapet, med unntak av arbeidsgiveravgift som alle virksomheter skal bokføre. 

 

 

3  Veivalg for tilskuddsforvaltning 

 

Tilskudd er en samlebetegnelse for overføringer fra staten til andre sektorer. I henhold til rundskriv 

R-101 skal det benyttes følgende grupper av poster i statsbudsjettet og statsregnskapet: 

a. 60–69 ved overføringer til kommuneforvaltningen 

b. 70–85 ved andre overføringer (tilskudd) 

 

Overføringer til andre statsregnskap bevilget over postene 50–59 regnes ikke som tilskudd, jf. at 

dette er overføringer internt i staten.  

 

Statlige tilskudd finansieres normalt direkte over statsbudsjettet ved årlige bevilgninger innenfor 

postgruppene 60–85. Tilskudd kan imidlertid også finansieres via statlige fond, der midler settes av 

til bestemte formål med anvendelse utover ett budsjettår. Bevilgninger til fondene gis på 50-post. 

Endelig kan tilskudd være forvaltet av en nettobudsjettert virksomhet med bevilgning på en 50-post, 

der en og samme post kan inneholde midler til både drift, nybygg/anlegg og tilskudd. Det finnes 

også eksempler på tilskuddsmidler over andre poster enn postgruppene 50–85 i statsbudsjettet, i den 

grad Stortinget har gitt slik bevilgning/fullmakt.  

 

Statlige tilskudd utgjør samlet store beløp. Det ble i 2009 utbetalt om lag 622 mrd. kroner i tilskudd 

over postgruppene 60 til 85. Mulige inndelinger/grupperinger av tilskuddene i 

regnskapssammenheng må ses i lys av dette omfanget og av behov og muligheter for å tilrettelegge 

for å kunne hente ut bedre informasjon bl.a. for enkeltvirksomheter og fagdepartementer og på tvers 

av virksomheter og sektorer.  

 

SSØ har sett på følgende mulige hovedinndelinger (veivalg) for tilskudd: 

a. Etter formål, særlig om det er noen formål som går igjen på tvers av departementer/ 

programområder (som FoU og miljø) 

b. Etter hvem som er mottaker, med gruppering i institusjonelle sektorer 

c. Etter hva midlene blir brukt til hos mottaker (som drift og investeringer)  

 

Felles for disse tre mulige inndelingene er at de gjelder forhold som er viktige etter det felles 

regelverket for tilskuddsordninger i Bestemmelser om økonomistyring i staten (kap. 6 og 7). Det er 

også verdt å merke seg at ingen av kandidatene gjelder utgiftsart for staten. En må derfor være 

oppmerksom på at artsdimensjonen i kontoplanen ikke blir rendyrket dersom en eller flere av disse 

inndelingsgrunnlagene skal tas inn i kontoplanen.  

 

I tillegg har vi vurdert – men ikke gått videre med – enkelte andre inndelingsalternativer. Det 

gjelder bl.a. inndeling etter om tilskudd ytes innenfor eller utenfor rettighetsbaserte ordninger (grad 

av forpliktelse for staten), etter hvilken næring tilskuddene går til, etter hvilket distrikt/fylke 

mottaker befinner seg i (innenlands), og etter andel av finansieringen av tiltak som tilskuddene går 

til. Felles for de øvrige alternativene er at de er vurdert å ha færre potensielle nyttevirkninger enn de 

tre førstenevnte og/eller at informasjon allerede er tilgjengelig.  

 

For å kartlegge kandidater for gjennomgående inndelinger av tilskudd, har SSØ innhentet 

kontoplaner fra noen statlige tilskuddsforvaltere (departementer og virksomheter). Den typiske 

inndelingen hos disse er etter post i statsbudsjettet (bevilgningen som finansierer de aktuelle 

tilskuddene). Postene er innenfor postgruppene for tilskudd, men uten at vi ut fra tittel eller annen 



Side 5 
 

informasjon kan se noen klare, felles trekk (på tvers av departementer og virksomheter). Fraværet 

av felles trekk gjelder også for formålet med tilskuddene, jf. inndelingsalternativ a over. Vi har ut 

fra dette valgt ikke å gå videre med alternativ a, inndeling etter formål.  

 

Når det gjelder inndelingsalternativene b og c, vurderes begge som aktuelle. De gjelder begge 

informasjon som det i utgangspunktet bør være mulig å gruppere og beskrive så tydelig at det er 

egnet for å inngå i en kontoplan. Vi ser også at begge disse formene for inndeling allerede er i bruk 

i kontoplaner for statsforvaltningen i Sverige og Danmark.  

 

SSØ har prioritert arbeidet med å vurdere en inndeling etter alternativ b (mottakergruppe) foran 

alternativ c (anvendelse hos mottaker), ut fra følgende momenter: 

- Vi har fått tilbakemeldinger om at bedre og enklere tilgjengelig informasjon om hvilke 

sektorer som står som mottakere av statlige tilskudd, er viktig ut fra statistikkformål som 

ivaretas av Statistisk sentralbyrå. 

- En del departementer som ivaretar samordningsoppgaver i staten, som f.eks. 

Kulturdepartementet for statens forhold til frivillig sektor, kan sannsynligvis ha nytte av en 

slik felles inndeling.  

- Innsikt i hvem som er mottakere av statlige tilskudd er viktig for å tilrettelegge for god 

utforming og forvaltning av statlige tilskudd, i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i 

staten. SSØ har erfart at det er vanskelig å få oversikt over fordelingen av tilskuddene og at 

anslag må gjøres til dels ad hoc og skjønnsmessig.  

- En inndeling etter hva midlene blir brukt til hos mottaker, kan på senere tidspunkt vurderes 

lagt inn som en underinndeling (på firesiffer-nivå) til en inndeling etter mottakergruppe. En 

slik løsning er for øvrig valgt i Sverige.  

 

SSØ foreslår en inndeling av kontoplanen etter mottakergruppe der en følger Statistisk sentralbyrås 

inndeling i institusjonelle sektorer (som bygger på internasjonale standarder). Konkret foreslås det 

en inndeling av tilskuddsmottakerne i følgende sju grupper: 

a. Statsforvaltning 

b. Kommuneforvaltning 

c. Ikke-finansielle foretak (produsenter av varer og ikke-finansielle tjenester) 

d. Finansielle foretak (banker, forsikringsselskaper o.l.) 

e. Husholdninger 

f. Ideelle organisasjoner 

g. Utlandet 

 

Statsforvaltningen må med som egen gruppe i et slikt opplegg, fordi tilskudd i en del tilfeller 

tildeles også til statlige virksomheter (dvs. en overføring internt i staten).  

 

Det vises til SSØs utkast til standard kontoplan for forslag til innpassing av sektorinndelingen i 

kontogruppene.  

 

Dersom det på senere tidspunkt blir behov for ytterligere oppdeling av den enkelte sektoren, kan 

dette ivaretas ved en inndeling av kontoplanen på firesiffer-nivået.  

 

De aller fleste mottakere av tilskudd fra staten vil være registrert i Enhetsregisteret (med unntak av 

husholdninger som ikke er selvstendig næringsdrivende). Enhetsregisteret skal inneholde grunndata 

med bl.a. ni-sifret organisasjonsnummer og sektoropplysninger om alle næringsdrivende som har 

registreringsplikt i følgende offentlige registre: SSBs bedrifts- og foretaksregister, 

Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, NAVs Arbeidstaker/ arbeidsgiverregister (Aa-

registeret), Skattemanntallet for etterskuddspliktige og Stiftelsesregisteret.  
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Alle grunndataene som ligger i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelig (med unntak av ev. 

opplysninger om fødselsnummer), og nøkkelopplysningene kan hentes ut gratis på internett. Det 

vurderes at dette vil gi statlige tilskuddsforvaltere et tilstrekkelig grunnlag for å identifisere 

mottakeres sektortilhørighet i de aller fleste tilfeller.  

 

Den enkelte statlige tilskuddsforvalter må legge inn informasjonen om mottakers sektortilhøriget i 

sine systemer, dersom dette ikke finnes registrert som faste data fra tidligere. Slik registrering kan 

gjøres enten manuelt eller maskinelt. Registreringen vil gi grunnlag for korrekt kontering på konto.  

 


	Ved_I_skille.pdf
	Vedlegg_I_Standard kontoplan_16.06.2010.pdf
	Ved_II_skille.pdf
	Vedlegg_II_Rapport om fastsettelse av ny Standard kontoplan til FIN.pdf
	Ved_III_skille.pdf
	Vedlegg_III_Veiledningsnotat kontantprinsippet_16062010.pdf
	Ved_IV_skille.pdf
	Vedlegg_IV_Veiledningsnotat SRS_16062010.pdf
	Ved_V_skille.pdf
	Vedlegg_V_Tilskudd_innkrev_fin_15062010.pdf

