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Renteinntekter og avsetning til investeringsfond 

Vi viser til epost 26. oktober 2020 med spørsmål om inntektsføring av renter og avsetning av 

renteinntekter til bundet investeringsfond. 

 

Renteinntekter er å regne som løpende inntekter, som etter budsjett- og regnskapsforskriften 

§ 2-1 skal inntektsføres i driftsregnskapet. Dette gjelder, som utgangspunkt, også 

renteinntekter på likviditet knyttet til investeringsfond, enten fondet er bundet eller ubundet.  

 

Etter forskriften § 2-2 skal investeringsregnskapet omfatte inntekter knyttet til anskaffelser av 

anleggmidler. Typisk vil dette være investeringstilskudd som kommunen mottar og som etter 

avtale (ev. tilsagn fra giver) skal benyttes til bestemte investeringsformål. Slike inntekter som 

ikke er brukt i regnskapsåret, avsettes til bundet investeringsfond, jf. kommuneloven § 14-10 

fjerde ledd. Som nevnt foran er altså utgangspunktet at også renteinntekter på slike midler er 

løpende inntekter i drift. 

 

Når kommunen mottar et investeringstilskudd, kan det være stilt vilkår i lov eller avtale (ev. 

tilsagn fra giver) at også tilhørende renteinntekter skal benyttes til investeringsformålet. I 

slike tilfeller er vår vurdering at også renteinntektene regnes som inntekter knyttet til 

anskaffelser av anleggsmidler. Renteinntektene behandles da på samme måte som 

investeringstilskuddet, med inntektsføring i investeringsregnskapet etter forskriften § 2-2. 

Dette innebærer at renteinntekter (KOSTRA-art 900) kan føres som inntekt på post 8 i 

bevilgningsoversikt investering etter forskriften § 5-5, forutsatt at renteinntektene anses som 

bundet til investeringsformål etter lov eller avtale (ev. tilsagn). Deretter kan renteinntektene 

avsettes til bundet investeringsfond.   
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Side 2 
 

Øvrige renteinntekter inntektsføres i driftsregnskapet og kan ikke avsettes til 

investeringsfond, jf. kommuneloven § 14-9 andre ledd andre punktum. Forarbeidene til loven 

begrunner dette med at driftsinntekter ikke skal kunne låses til framtidige investeringer på 

investeringsfond, fordi handlingsrommet til kommende kommunestyrer da snevres inn, jf. 

Prop. 46 L (2017-2018) side 388. Dersom øvrige renteinntekter skal finansiere investeringer, 

må altså det skje via overføringsposten fra drift til investering i det året investeringsutgiftene 

påløper. 

 

Vi minner om at det kun er midler som etter lov eller avtale (ev. tilsagn) er reservert for 

særskilte formål, som avsettes til bundet fond. Avsetninger av øvrige midler som 

kommunestyret selv merker for spesielle formål, må skje til disposisjonsfond eller ubundet 

investeringsfond. 

 

I visse tilfeller vil anskaffelseskost for anleggsmidler også kunne omfatte renteutgifter 

(byggelånsrenter), jf. KRS nr. 2 om anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter punkt 

3.1 nr. 7. Slike renteutgifter (KOSTRA-art 500 og 501) føres på post 1 i bevilgningsoversikt 

investering. 
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