
Forslag til –  
 
Forskrift om endring i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (om bokføring). 
 
Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet <dato> med hjemmel i lov  
25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 48 nr. 6. 
 

I 
 
I forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner skal § 2 (i sin helhet) endres slik: 
 
Ny § 2-1 skal lyde: 

 
Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av 

regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper:  
1. Regnskapssystem: Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig 

regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og 
spesifikasjoner, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. 

2. Fullstendighet: Alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal 
bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet.  

3. Realitet: Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser 
eller regnskapsmessige vurderinger og skal gjelde kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet.  

4. Nøyaktighet: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig.  
5. Ajourhold: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som 

opplysningenes karakter og virksomhetens art og omfang tilsier.  
6. Dokumentasjon av bokførte opplysninger: Bokførte opplysninger skal være 

dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. 
7. Sporbarhet: Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, 

spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering.  
8. Oppbevaring: Dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering 

skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig 
regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder 
muligheten for å lese materialet.  

9. Sikring: Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig 
endring, sletting eller tap.  

10. God bokføringsskikk: Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk. 

  

 
 



Ny § 2-2 skal lyde: 
 

 Pliktig regnskapsrapportering for kommuner og fylkeskommuner omfatter 
regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner § 48 og § 49, samt kompensasjonskrav i medhold av lov 12.12.2003 nr. 
108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 6, jf. 
også pliktig regnskapsrapportering for kommuner og fylkeskommuner etter lov 
19.11.2004 nr. 73 om bokføring § 3 og forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring  
§ 2-1. 
 
 Ny § 2-3 skal lyde: 
 

Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av 
regnskapsopplysninger skal i tillegg til de grunnleggende bokføringsprinsippene 
foretas i tråd med reglene i lov 19.11.2004 nr. 73 om bokføring §§ 4-13.  

Følgende regler i forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring gjelder tilsvarende: 
- om innholdet i bokførings-, konto-, kunde- og leverandørspesifikasjon 
- om dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter o.l, finansielle 

instrumenter, og balanseposter som er verdsatt etter vurdering 
- om oppbevaring 

For virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter lov 12.12.2003 nr. 108 om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. gjelder reglene i 
forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring om dokumentasjon av kjøp. 

Øvrige regler i forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring gjelder dersom dette er 
nødvendig for å ivareta kontrollbehov. Tilpasninger til de øvrige regler i forskrift 
1.12.2004 nr. 1558 om bokføring kan foretas så fremt dette ikke er til hinder for at 
kontrollinstanser kan utføre pålagte oppgaver. 
 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft fra 1.1.2011 (fra og med regnskapsåret 2011).  
 
 
 


