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Innhold
• En verden i endring
– Nye terminologier
– Er det nye tjenestetilbud?

• Noen røde tråder (knagger)
• Endringer i KOSTRA-veileder 2020 – gir det oss 

utfordringer?
• Litt om vedlikehold av KOSTRA kompetansen i 

egen kommuneorganisasjon

Hvordan håndterer vi det i 
KOSTRA-sammenheng?



Matematikkens endring gjennom 50 år

Matematikkoppgaven lyder slik 
på 60-tallet:
• En skogeier selger et lass 

tømmer for kr 1000,-. 
Kostnadene hans var 4/5 av 
salgssummen. 

• Hva tjente han på handelen?



Matematikkens endring gjennom 50 år

Matematikkoppgaven lyder 
slik på 70-tallet:
• En skogeier selger et lass 

tømmer for kr 1000,-. 
Kostnadene hans var 4/5 av 
salgssummen, eller kr 800,-. 

• Hva tjente han på handelen?



Matematikkens endring gjennom 50 år
Matematikkoppgaven 
lyder slik på 80-tallet:
• En skogeier selger et 

lass tømmer for kr 
1000,-. Kostnadene 
hans var kr 800,-.

• Tjente han på 
handelen?



Matematikkens endring gjennom 50 år
Matematikkoppgaven lyder 
slik på 90-tallet:
• En skogeier selger et lass 

tømmer for kr 1000,-. 
Kostnadene hans var kr 
800,- og fortjenesten var 
200,-. 

• Din oppgave: Sett strek 
under tallet 200.



Matematikkens endring gjennom 50 år
Matematikkoppgaven på 2000-tallet:
• En skogeier hogger ned en vakker skogteig fordi han 

er egoistisk og tenker på fortjenesten uten å bry seg 
om leveområdet eller ivaretakelsen av skogens 
dyreliv. Han gjør det for å tjene kr 200,-. Hva tenker 
du om å gjøre slik for profittens skyld? 

• Diskuter i gruppen: Hvordan tror du ekorn og fugler 
hadde det når skogeieren hogg ned skogen deres? 

(Det er ingen gale svar i denne oppgaven.)



En verden i endring 
– nye ord omgir oss



Innbyggerdialog

• Førstelinjetjeneste
– På flere arenaer
– Via flere kanaler

• Servicetorg
• Innbyggertorg
– En møteplass
– Stimulerer til økt innbyggermedvirkning

Hvilken 
KOSTRA-
funksjon?



Stedsutvikling
• Økt attraktivitet
– Byfornyelse
– Fritidstilbud
– Næringsutvikling
– Infrastruktur
– Universell utforming

• Hvilken KOSTRA funksjon?
– Avhenger av gjennomført 

planlegging eller utført 
tiltak

Rekreasjon i 
tettsted



Digitalisering

Hvem digitaliserer?
For hvem digitaliserer vi?

Hvilken 
KOSTRA-

funksjon?



Samskaping
En måte å arbeide med 
samfunnsutvikling på, 
der innbyggerne og 
kommunen skaper det 
gode lokalsamfunnet 
sammen. Arbeidsmåten 
vektlegger at alle 
mennesker er en ressurs 
og har ressurser som kan 
brukes i utviklingen av 
lokalsamfunnet.



Livsmestring
Livsmestring gjelder hele 
livsløpet og peker mot 
mange brukergrupper
• I skolen
• I barnehagen
• I arbeidslivet
• I familielivet

Flere KOSTRA-funksjoner



Innovasjon
Innovasjon à fornyelse 
• nye måter å produsere på
– nye tekniske prinsipper
– organisere arbeid på nye 

måter
– benytte andre råvarer enn 

tidligere
• som skaper verdi for 

virksomheten, samfunnet 
eller innbyggere

ü Innovative anskaffelser
ü Samskapende sosial 

innovasjon
ü Innovative opplevelser



Hvordan påvirker terminologi F-bruk?
Uansett hvilken terminologi vi omgir oss med
• Tenk praktisk à Hva er formålet?
• Hvilket tjenesteområde befinner vi oss i?
– Når vi planlegger, utreder
– Når vi legger til rette for 
– Når vi gjennomfører en aktivitet
– Når vi yter en tjeneste

I liten grad funksjon 120/420 Administrasjon



Folkehelse

Stedsutvikling i et 
folkehelseperspektiv.

Tiltaket er re-
strukturering av et torg.

Med «folkehelse-hatten» på så ble dette arbeidet 
kontert på F 233 Forebyggende helsearbeid.



Noen ‘knagger’

Viktig å ha tydelige føringer for valg av KOSTRA 
funksjon
• Du kan sette opp sperrer (ulovlige 

kombinasjoner i økonomisystemet), men det 
påvirker ikke tankesettet

• Kan lage bilder av logiske sammenhenger 
(som påvirker tankerekka)



Knagg 1: Den ansatte

REKRUTTERING PERSONALKOSTNADER

KURS, ETTER- OG 
VIDEREUTDANNING

INNSATSVARER OG 
KJØPTE TJENESTER

DEN 
ANSATTE



Knagg 2: Fellesutgifter

FELLES 
INNKJØP 

OG 
FELLES-

UTGIFTER

Porto/svar ut

Telefoni

Scann/print

Kopipapir



Knagg 3: Flerbruksbygg

HVILKE BYGG ER 
FLERBRUKS-BYGG?

Administrasjonsbygg – typisk rådhus

Kulturbygg og/eller idrettsbygg

Bygg og anlegg VA og tekniske tjenester

Institusjon og omsorgsboliger



Endringer i KOSTRA fra 2020
Endringer som følge av 
• Ny kommunelov
– Ny budsjett- og regnskapsforskrift
– Ny rapporteringsforskrift

Flere presiseringer og tekstlige endringer 
denne gang
• som følge av lov/forskrift
• medfører en rekke endringer i kommunens 

økonomisystem



Endringer i KOSTRA fra 2020
• Art 690 Fordelte utgifter/internsalg utgår
• F 190/490 Interne serviceenheter utgår
• Fordelinger forutsettes løst i kommunens 

internkontoplan
• Bakgrunn: 
– Forbedre KOSTRA nøkkeltall
– Rendyrke eksternregnskapet



Hva skal fordeles (ref. veilederen)?

• Utgifter, avskrivninger, inntekter, 
avsetninger og bruk av avsetninger som 
vedrører flere funksjoner skal fordeles på 
de berørte funksjonene.

• En stillingsandel kan unnlates å fordeles 
dersom den utgjør mindre enn 20% 
(nedre grense).



Endringer i KOSTRA fra 2020
Funksjoner
• F 870 Renter, utbytte og lån er utdypet på tekstlig 

innhold, knyttet til endringer i finansartene. 
– Eget avsnitt som tydeliggjør at all tilgang på frie midler i 

investeringsregnskapet er til felles finansiering av 
investeringene.

• F 880 har fått ny tekst:
– Avsetninger, bruk av avsetninger, overføring fra drift til 

investering og inndekning av merforbruk og udekket beløp.
• F 899 har fått ny tekst
– Merforbruk og udekket beløp fremført til inndekning i 

senere år



Endringer i KOSTRA fra 2020
• Art 490 Reserverte bevilgninger/avsetninger utgår fra 2020.
• Art 548 Avsetning til ubundne investeringsfond utgår. 

– Art 540 Avsetning til ubundne fond benyttes både i drift og 
investering..

• Art 948 Bruk av ubundne investeringsfond utgår. 
– Art 940 Bruk av ubundne fond benyttes.

• Art 958 Bruk av bundne investeringsfond utgår. 
– Art 950 Bruk av bundne fond benyttes.

• Nye arter knyttet til videreutlån
– 512 Avdrag på lån til videreutlån
– 522 Videreutlån
– 912 Bruk av lån til videreutlån
– 922 Mottatte avdrag på videreutlån

Husbankens 
startlån skal fortsatt 

på F 283



Endringer i KOSTRA fra 2020
Kapitler som utgår fra 2020:
• Kapittel 5950 Regnskapsmessig mindreforbruk
• Kapittel 5960 Udisponert i investeringsregnskapet 

Kapitler som består men får endring på tekst
• Kapittel 5900 Merforbruk i driftsregnskapet
• Kapittel 5970 Udekket beløp i investeringsregnskapet



Endringer i KOSTRA
Endret detaljeringsgrad i balansen (kapitler)
• Kortsiktig gjeld og leverandørgjeld på hvert sitt 

kapittel
– Kortsiktige gjeld består på 32 og leverandørgjeld på 

nytt kapittel 35

• Kortsiktige fordringer og kundefordringer på 
hvert sitt kapittel
– Kortsiktige fordringer på nytt kapittel 16 (skilt ut fra 

13)



Vedlikehold av KOSTRA kompetansen
• Snart 20 år med KOSTRA
• KOSTRA kompetansen må holdes ved like i 

egen organisasjon
– Repetisjon er nødvendig

• Avvik avdekkes ved systematiske kvalitetskontroller
• Tiltak må iverksettes
• Kan følges opp med intern opplæring

– Turnover 
• Et system for å gi nyansatte nødvendig kunnskap om 

KOSTRA (hva inngår i introduksjon av nyansatte ledere)



Peke på de logiske sammenhenger
• Lønnsutgifter pr. F opp mot 

personellrapportering
• Utgifter til bygg (FDV) opp 

mot rapportert areal
• Antall brukere (individ-

rapportering) opp mot 
utgifter pr. F



Takk for oppmerksomheten!




