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Spørsmål om føring av ansvarlig lån mv. 
 
 
Vi viser til vårt brev av 2. april 2002 til Indre Helgeland kommunerevisjon. 
 
Som pekt på i vårt brev, vil føring av ekstraordinært utbytte bero på vurderingen av kriteriet 
”løpende inntekt”. Vi legger til grunn at utbyttet for Brønnøy kommune har vært å anse som 
ikke løpende inntekt med føring i investeringsregnskapet. Utlån (utbetaling) skal føres i 
investeringsregnskapet, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3. 
 
Endringer i kommuneloven i 2000 medførte blant annet at den regnskapsmessige behandling 
av utlån ikke lenger skulle styres av hvordan utlånet var finansiert, dvs. gjennom egne 
inntekter eller ved lån. Mottatte avdrag (innbetaling) skal føres i investeringsregnskapet. Når 
utlånet er finansiert gjennom innlån, skal også kommunens betaling i form av avdrag på 
innlån føres i investeringsregnskapet jf. § 3 pkt.7. 
 
Ut over ovennevnte regulerer ikke kommunelov og forskrifter forholdet nærmere. Regelverket 
her henviser til god kommunal regnskapsskikk, jf. merknader til forskrift om årsbudsjett § 5.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har på forespørsel anbefalt at også renteinntekter og 
renteutgifter føres i investeringsregnskapet. Dette har bakgrunn i at kommunenes utlån i 
hovedsak vil være formidlingslån (startlån) og at det kan være en fordel å ha slike føringer 
mest mulig samlet et sted. Anbefalingen framgår av brevet til Indre Helgeland 
revisjonsdistrikt. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet vil samtidig påpeke at lov og forskrift ikke gir konkrete 
pålegg om føring av renteinntekter som angitt i sak fra Brønnøy kommune. Departementet 
antar at foreningen på et senere tidspunkt vil kunne behandle forholdet. Vi viser til nærmere 
informasjon om foreningens standarder på www.gkrs.no  
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Trond Ø. Christensen e.f. 
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Likelydende brev sendt til:       
Brønnøy kommune 
Fylkesmannen i Nordland 
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