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Spørsmål om sosiale utlån mv. 

Vi viser til epost 25. juni 2019 med spørsmål til ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., nedenfor omtalt som 

budsjett- og regnskapsforskriften.  

 

Budsjett- og regnskapsforskriften § 2-7 viderefører at sosiale utlån og næringsutlån samt 

mottatte avdrag på slike utlån skal føres i driften. Det legges opp til at dette fortsatt skal 

rapporteres til KOSTRA på artene 520 og 920. Disse utlånene og mottatte avdragene har 

ikke egne linjer i bevilgningsoversikten etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4. Dette 

svarer til den løsningen som gjelder i dag, jf. dagens budsjett- og regnskapsskjema 1A.  

  

I ny økonomisk oversikt drift er det ikke egne linjer for slike utlån og mottatte avdrag, jf. 

budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6. Løsningen etter ny forskrift blir da å legge inn 

utlånene som driftsutgifter på linje 13 for overføringer og tilskudd til andre. Mottatte avdrag 

går som driftsinntekter på linje 6 for overføringer og tilskudd til andre. Vi gjør oppmerksom på 

at budsjett- og regnskapsforskriften § 5-2 første punktum åpner for å legge inn ekstra linjer i 

oversikten. Det vil altså kunne legges inn en ekstra linje under hhv. linje 6 og 13 dersom slike 

utlån og mottatte avdrag ønskes spesifisert. Etter ny forskrift vil altså disse utlånene og 

mottatte avdragene påvirke brutto driftsresultat og ikke inngå i netto finansutgifter.  

  

Fordelte utgifter (art 690) kan foreløpig legges inn på linje 12 som en midlertidig løsning. Noe 

endelig svar på dette foreligger ikke før det er gjort en nærmere vurdering av hvordan dette 

skal håndteres i KOSTRA. Det er til vurdering å avvikle funksjon 190 og art 690. 
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Side 2 
 

Linje 6 i bevilgningsoversikten etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd er 

summen av bevilgningene (netto, utgiftsbevilgninger fratrukket eventuelle 

inntektsbevilgninger). I dagens system svarer dette til linje 22 Sum fordelt til drift i skjema 1A.  

  

Budsjett- og regnskapsforskriften regulerer ikke i detalj hvordan bevilgningene til de enkelte 

budsjettområdene skal vises, men det skal altså gis en oversikt, jf. § 5-4 andre ledd. 

Bevilgningene kan etter dette stilles opp i en egen oversikt, på samme måte som i dagens 

skjema 1B. Det er også åpning for at bevilgningene vises i bevilgningsoversikten etter § 5-4 

første ledd ved at man spesifiserer linje 6 ved å legge inn egne linjer for de enkelte 

bevilgningene.  

  

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent Devik 

seniorrådgiver 
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