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Skillet drift og investering  -  erstatningslokaler og midlertidig driftsløsning

Vi viser til brev av 18.4.2007 om fordeling av utgifter mellom drifts- og
investeringsregnskapet.

Saken gjelder om utgifter til leie av erstatningslokaler mv. i forbindelse med
rehabilitering/ nybygg av skole kan fordeles skjønnsmessig både på drifts- og
investeringsregnskapet.

Avgrensningen mellom driftsutgifter og investeringsutgifter er gitt i
regnskapsforskriften § 3, som angir at som investeringsutgifter kan anses  "tiltak av
investeringsmessig karakter",  jf tredje ledd pkt. 6. KRS(F) nr. 4 utdyper skillet mellom
drift og investering .  Se også notat av januar 2003 fra Foreningen for god kommunal
regnskapsskikk.

Henføring av utgifter til drifts- eller investeringsregnskapet vil i den enkelte sak ofte
måtte bero på skjønn.  Skjønnsutøvelsen må ligge innenfor gjeldende regnskapsregler
og god kommunal regnskapsskikk.

I denne saken er det vist til at prosjektet medfører betydelige ekstra driftsutgifter i form
av tilpasning av skoledrift,  husleie og leie av klasseromsrigg som følge av at det er tatt i
bruk midlertidige lokaler.  Vi vil peke på at merutgifter ifbm midlertidige driftsløsninger
ikke uten nærmere vurdering kan føres i investeringsregnskapet selv om de er
vesentlige og kan ses i sammenheng med et investeringsprosjekt.
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Vi legger til grunn at utgifter knyttet til midlertidige driftsløsninger bare kan føres i
investeringsregnskapet dersom utgiftene er anskaffelse av eiendeler av vesentlig verdi
til varig eie eller bruk, eller dersom utgiftene er å regne som påkostning av en
eksisterende eiendel. Utgifter til leie av andre lokaler eller utstyr/inventar som følge av
riving og nybygg av skole øker ikke verdien av nybygget, og kan etter vår vurdering

ikke klassifiseres som del av investeringen i nybygget ihht KRS (F) nr. 4 eller regnes en
del av nybyggets anskaffelseskost ihht KRS nr. 2.

I denne saken er det dessuten slik at leieforholdet er mellom kommunen selv og
kommunens eget foretak. Leieforholdet ligger slikt sett innenfor kommunen som
juridisk enhet. Vi anser derfor realiteten i saken å være at kommunen benytter sitt eget
bygg som midlertidig lokale, selv om bygget ligger under foretakets regnskapsenhet og
det er inngått en intern avtale mellom kommunen og foretaket. Dette tilsier at
leieutgiftene i alle tilfelle ikke kan regnes som investeringsutgifter for kommunen.
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