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Brutto og netto driftsresultat i "Bevilgningsoversikter - drift" og 
"Økonomisk oversikt etter art - drift" 

Vi viser til epost 28. august 2019 fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark med spørsmål om 

de obligatoriske oppstillingene etter ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning §§ 5-4 og 5-6 (nedenfor omtalt som forskriften). 

 

I bevilgningsoversikten etter forskriften § 5-4 første ledd skal renter og avdrag føres på 

postene 10, 13 og 14. Samtidig åpner forskriften for at renter og avdrag i stedet kan inngå i 

bevilgningene til de enkelte budsjettområdene, jf. § 5-4 første ledd andre punktum. Dersom 

kommunen benytter seg av denne løsningen, vil renter og avdrag (delvis) inngå i post 6, og 

ikke på postene 10, 13 og 14. Det vil da oppstå en differanse mellom brutto driftsresultat i 

bevilgningsoversikten etter forskriften § 5-4 første ledd og brutto driftsresultat i økonomisk 

oversikt etter forskriften § 5-6. Differansen skal ikke korrigeres. Differansen bør imidlertid 

forklares. Kommunen kan alternativt, i økonomiplanen og årsbudsjettet, velge å ikke ta med 

brutto driftsresultat i bevilgningsoversikten, jf. forskriften § 5-4 første ledd tredje punktum. 

 

I bevilgningsoversikten etter forskriften § 5-4 første ledd skal post 6 Sum bevilgninger drift, 

netto forstås slik at posten kun inneholder "utgiftsbevilgninger" og "inntektsbevilgninger". 

Dersom bevilgningene vedtas slik at det også fastsettes bruk av fond som finansiering eller 

avsetning til fond som disponering av bevilgningene, skal dette ikke inngå i post 6. I 

bevilgningsoversikten etter § 5-4 første ledd skal all bruk av fond og avsetning til fond føres 

på postene 19 og 20. Det samme gjelder for overføring til investering, som føres på post 18. 

Det skal således ikke være noen differanse mellom netto driftsresultat i bevilgningsoversikten 

etter forskriften § 5-4 første ledd og netto driftsresultat i økonomisk oversikt etter forskriften 

§ 5-6.  
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Side 2 
 

Dersom bevilgningene vedtas slik at de også omfatter overføring til investering, bruk av fond 

eller avsetning til fond, skal dette fortsatt tas med i oppstillingen av bevilgningene til de 

enkelte budsjettområdene etter forskriften § 5-4 andre ledd. Slike disposisjoner skal altså 

også inngå i bevilgningsoversikten etter § 5-4 første ledd på postene 18-20, jf. forrige avsnitt.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent Devik 

seniorrådgiver 
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