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KOSTRA - endringer og presiseringer i regnskapsrapporteringen 
 
 
Kommunal- og regionaldepartementet informerer med dette om endringer og 
presiseringer som gjelder regnskapsrapporteringen i KOSTRA. 
 
Ved regnskapsrapporteringen for 2008 og 2009 oppfordrer vi kommuner og 
fylkeskommuner til å ha spesielt fokus på følgende: 

- rapportering av ressursbruk innenfor eiendomsforvaltning 
- rapportering fra kommunale foretak mv. 
 

Vi vil også i år minne om veilederen om kvalitetssikring av registrering og verifisering 
av data i kommuner og fylkeskommuner som er publisert på KRDs nettsider, se linken 
til veiledere under www.kostra.dep.no. Veilederen heter "Hvordan sikre kommunen 
korrekte nøkkeltall - veileder (17.11.2003)". 
 
Det ble fra rapporteringsåret 2008 gjort gjeldende en rekke endringer i kontoplanen 
knyttet til målet om bedre nøkkeltall for kommunenes og fylkeskommunenes 
eiendomsforvaltning i KOSTRA. Utdypende informasjon om nøkkeltall for 
eiendomsforvaltning i KOSTRA framgår av avsnitt 4.1 i rapporteringsveilederen. Vi 
viser for øvrig til eget brev fra departementet av 12. november 2008 om rapportering 
knyttet til eiendomsforvaltning. 
 
 
 
 
Departementet vil også rette fokuset mot målsettingen om å publisere konserntall 
KOSTRA. Det er en målsetting at KOSTRA gir informasjon om ressursbruk og 
tjenesteyting i kommunal sektor, uavhengig av hvordan tjenestene er organisert. En 
viktig del av tjenesteproduksjonen i kommunal sektor skjer i (fylkes)kommunale 
foretak (kalt KF) og i inter(fylkes)kommunale selskaper (kalt IKS). Det er en 
forutsetning for å kunne publisere konserntall at flere KF og IKS rapporterer til 
KOSTRA. 
 

http://www.kostra.dep.no/


Vi oppfordrer fortsatt til at (fylkes)kommunene, som eiere og deltakere i 
KF og IKS, bidrar til å sette fokus på betydningen av at KF og IKS rapporterer 
til KOSTRA. Vi oppfordrer videre til at (fylke)skommunene selv bidrar med 
egen kompetanse ved rapporteringen fra KF og IKS til KOSTRA. 
Vi håper dette kan bidra til at flere KF og IKS rapporterer til KOSTRA, slik at 
grunnlaget for å publisere konserntall våren 2009 blir bedre. 
 
Eiendomsforvaltning er et eksempel på at det er ønskelig å publisere konserntall. For å 
få fram faktiske utgifter til eiendomsforvaltning og utgifter til vedlikehold mv., er det 
avgjørende at eiendomsforvaltning som er skilt ut som (fylkes)kommunale foretak også 
rapporterer til KOSTRA. 
 
Kontoplanen for 2009 
 
Når det gjelder rapporteringen som gjelder regnskapsåret 2009 er det ikke opprettet 
nye funksjoner eller arter, men enkelte har fått endret navn. Funksjon 450 for 
fylkeskommunene opphører (denne funksjonen er slått sammen med funksjon 420).  
 
Det er imidlertid gjort en rekke presiseringer i rapporteringsveilederen som gjelder de 
enkelte funksjonenes og artenes innhold. En stor del av presiseringene er basert på 
svar som departementet har avgitt på KOSTRA-spørsmål i tidligere år, men som ikke 
har blitt tatt inn i veilederen før nå. Presiseringene er gjort etter dialog med KOSTRA-
regnskapsgruppe og KOSTRA-arbeidsgruppene for de ulike tjenesteområdene. På 
grunn av antallet omtales ikke de enkelte presiseringene her. Det vises til 
rapporteringsveilederen for 2009 publisert på www.kostra.dep.no, hvor presiseringene 
skulle være tydelig presentert i rød skrift. 
 
Det er tatt inn et nytt kapittel i rapporteringsveilederen om balansekapitler og 
sektorinndeling. Denne veiledningen vil også kunne være nyttig ved rapporteringen for 
regnskapsåret 2008. 
 
 

http://www.kostra.dep.no/


Vi vil spesielt informere om at departementet har besluttet at art 290/790 for internkjøp 
og internsalg ikke avvikles. Spørsmålet har vært drøftet i KOSTRA-regnskapsgruppe, jf. 
referater fra regnskapsgruppas møter som er publisert på www.kostra.dep.no. 
Departementet legger til grunn at art 290/790 ikke er anbefalt løsning for interne kjøp 
og salg (jf. omtale i rapporteringsveilederen), men har ikke funnet det riktig å avvikle 
artene.  
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avdelingsdirektør 
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Kopi til:                                                                                                               
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring    
Fylkesmennene    
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Likelydende brev sendt til:       
Fylkeskommunene 
Kommunene 
 
 
 
 
 
 

http://www.kostra.dep.no/

