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HVORFOR  ER  REGNSKAPSREGLER  POLITIKK ? 
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Statsbudsjettutvalget (NOU 2003:6)  foreslo at både 

statsbudsjett og statsregnskap skulle settes opp i 

tråd med nye regnskapsregler ( lønnsomhetsbaserte 

regler).

Det ville bety ett samlet regnskap for ”Norge AS” og ville 

inkludert kommuner, statlige selskaper og statlig

forvaltning. 

Var da allerede innført i New Zealand, Storbritannia og Australia 

Litt Historikk:  ”New Public Financial Management”  



Bakteppet for Fagforbundets interesse: 



NTL Brønnøysunregistrene

NTL Sentralforvaltningen

Internasjonal kritikk mot bruk av nytt regnskapssystem i offentlig sektor

Systemet har ført til nedbygging av offentlig sektor og svekket  parlamentarisk

kontroll over skattebetalernes penger gjennom at systemet:

→ Tilrettelegger for privatisering

→ Fremmer offentlig-private løsninger

→ Nye lover som begrenset offentlig innsyn

+ ingen land har kunnet påvise besparelser for skattebetalerne – gjelder fortsatt

Newberry Susan M: New Zeaand`s Public Sector Financial Management System; Financial Resource Erosion in Government
Department, University of Canterbury 2002

Ellwood Sheila and Susan Newberry; Public Sector Accrual accounting; institutionalising neo-liberal principles? 

Accounting, Audutung & Accountability Journal Vol 20 No 4 2007
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I privat sektor

→ IFRS er regnskapsregler for børsnoterte private selskaper. Norsk regnskapslov 
er tilpasset IFRS fra 2005

→ Ikke historisk rapportering, men beregnede størrelser basert på framtidig 
inntjeningspotensiale (virkelig verdi, gjenanskaffelsesverdi, bruksverdi)

→ Kortsiktig perspektiv

→ Målemetodene har store manipulasjonsmuligheter

→ Reglene er rent bedriftsøkonomiske, måler avkastning på kapital
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Nye regnskapsregler i  regnskapsloven fra 2005 



NTL Brønnøysunregistrene
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Forskjell = + 7 458 387 000

Balanse

Helse Sør RHF (konsern)

17.08.01 31.12.02 (Beløp i hele tusen kroner) Note 31.12.02 01.01.03 Justering

0 369 Immaterielle eiendeler 7 47 667 71 497
0 4 826 Varige driftsmidler 8 11 330 466 18 765 158 7 434 692
0 9 927 582 Investeringer i datter- og tilknyttede selskaper 9 0 0
0 77 498 Øvrige finansielle anleggsmidler 10,15 177 324 177 324
0 10 010 275 Sum anleggsmidler 11 555 457 19 013 979

0 0 Varer 11 130 636 130 503
0 200 342 Fordringer 12 586 966 586 966

100 772 477 Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 1 546 948 1 546 948
100 972 819 Sum omløpsmidler 2 264 551 2 264 417

100 10 983 094 Sum eiendeler 13 820 008 21 278 395

100 100 Foretakskapital 14 100 100
Strukturfond 4 260 530 4 260 530

0 9 920 210 Annen innskutt egenkapital 14 9 920 290 13 433 633 3 513 343
100 9 920 310 Sum innskutt egenkapital 9 920 390 17 694 263

0 -657 396 Annen egenkapital 14 -245 996 -601 490
0 -657 396 Sum opptjent egenkapital -245 996 -601 490

100 9 262 914 Sum egenkapital 9 674 395 17 092 773

0 8 252 Avsetning for forpliktelser 6,15 911 013 951 212
0 203 000 Annen langsiktig gjeld 16 232 394 224 321

0 0 Betalbar skatt 6 3 911 3 912
0 1 510 928 Annen kortsiktig gjeld 17 2 996 297 3 006 177
0 1 510 928 Sum kortsiktig gjeld 3 002 208 3 010 089

100 10 983 094 Egenkapital og gjeld 13 820 008 21 278 395

Regnskapsloven  erstattet anordningsprinsippet i  helseforetakene  i  2003 
- førte til  store  avskrivninger og store underskudd 



→ Nye regnskapsregler (verdivurderinger) i sykehusene førte til underskudd pga

høye  avskrivninger, og presset fram inntjeningsfokus og privatisering

→ Bruk av regnskapsloven betyr nye beregnede, høye verdier på offentlig eiendom

→ Offentlige tjenester framstår som dyre

→ Et paradoks fordi: 

- eiendelene er allerede betalt for

- faglig enighet om at mange usikre størrelser gir usikre beløp 

- denne informasjon er nyttig, men i andre sammenhenger

→ Forskning viser at det ikke ville vært underskudd for

Helseforetakene hvis regnskapsreglene fra før reformen ble

brukt fordi: 

Det kommunale regnskapssystemet skiller mellom drift og investeringer 



Fra Helse Vest sin styreprotokoll  24.1.2008
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NTL Sentralforvaltningen
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Kilde: Geir Veland og Jon Hippe,  Utviklingstrekk, utfordringer og mulige    
utviklingsveier for det norske pensjonssystemet, Fafo-rapport 11-2014, s. 40

Regnskapsregler og pensjon -
ytelsespensjonene i privat sektor avvikles gradvis fra 2005
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Press for innføring av forretningsregnskap i kommuner:

2000-2004 Flere endr i kommuneloven, bl.a åpning for privat revisjon
2003 NOU:2003:6 ”Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten ” hvor 

kommunal regnskapsføring også er omhandlet 
2004 Fellesbrev til KRD fra NHO, KS og Den norske revisorforening hvor det bes om at kommuner 

skal bruke regnskapsloven 
2004 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) opprettet, fra 2011: Direktoratet for Økonomistyring 

(DFØ)
2005 Arbeidsgruppe nedsatt av KRD, flertall konkluderte med å avvise regnskapsloven
2005 Den norske revisorforening laget alternativ rapport som anbefalte regnskapsloven for kommuner
2009 FrP fremmet Dok 8; Kommuner skal bruke regnskapsloven (Dok 8:18 (2008-2009)
2012 FrP fremmet Dok 8; Innføre forretningsorientert regnskap i offentlig sektor (Dok 8:73 S (2011-

2012))
2015 NOU 2015:14 Budsjett og regnskap for offentlig sektor (SRS og GKRS)
2016 Fagf brev til FIN om ekstra notekrav til årsregnskapet for private med oppdrag for det offentlige
2018 Fagf krever egen lovhjemmel i kommuneloven får å kunne «påse at offentlige penger er brukt som 

tenkt



Merk at:   FrP har to ganger fremmet forslag i Stortinget om at kommuner skal begynne 
å bruke regnskapsloven - i 2009 og 2012 

Avvist i Stortinget begge gangene 

LO og Fagforbundet arrangerte to store konferanser (2006 og 2012) om 

«Nytt økonomistyringssystem i offentlig sektor» - stor politisk interesse.



Formålet med kommuner er forskjellig fra formålet med privat virksomhet

Kommuner er politisk styrt mens privat virksomhet eierstyrt (ulike interesser) 

→ Privat virksomhet = regnskapets formål er å «måle avkastning på investert kapital for 
eierne»

→ Kommuneregnskapet = har regnskap som er koblet tett til budsjettet, fordelt på drifts-
og investeringsregnskapet, som skal «måle hvordan budsjettmidler er brukt - velferd» 

Hvorfor bekymringsfullt?    - Ulike regnskap har ulike formål



NTL Brønnøysundregistrene
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LOs forskningsoppdrag 2007-2010 - funn

Høgskolen i Hedmark:
→ Ikke underskudd for helseforetakene hvis de hadde ført regnskaper som før 

helseforetaksreformen
→ Norge bruker ikke mer penger til helse enn andre land vi kan sammenligne oss med (korrigering 

av tall fra OECD-rapport) 
→ Det nye systemet beregner bedriftsøkonomisk lønnsomhet
→ Lønnsomhetsbasert økonomistyringssystem er lite egnet for offentlig sektor. 
→ I stedet bør de tradisjonelle reglene for god offentlig økonomistyring videreutvikles
Fafo:
→ Regnskapsreglene er utarbeidet av private revisorer med egne interesser  (legitimitetsproblem) 
→ Både ledere og tillitsvalgte mener det er blitt mer fokus på økonomi og mindre på tjenestene.

LOs eget arbeid (påvist sosial dumping) 
→ Systemet innebærer først om fremst en ny verdifastsetting av eiendeler og forpliktelser 

(bygninger, pensjonsforpliktelse) 
= økte kostnader for tjenester

→ Er ikke bare teknisk endring, men har politiske konsekvenser



Fagforbundet har lenge 
jobbet for at all 
forvaltning bør bruke 
dette systemet !



GKRS – God kommunal regnskapsskikk



Kommuneloven,  kapittel 14 – 16

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv

God kommunal regnskapsskikk, hjemlet i Kommunelovens § 14-6 

Kommuners regnskaper reguleres i dag slik: 



Stiftet 1. november 2000 

Medlemmer; Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Barne- og familiedepartementet (BFD), 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF), Norges Kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) 
og Kommunenes sentralforbund (KS)

Formål: utarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk (KRS) ihht. 
økonomireglementet i kommuneloven – samt  fortolke prinsipielle spørsmål knyttet til standardene

Organer; Årsmøte, styre og fagkomité

Fagforbundet har ikke plass i styret, men har vært observatør i fagkomitéen siden 2012

Foreningen for God kommunal regnskapsskikk (GKRS)

https://www.gkrs.no/

https://www.gkrs.no/


Politisk ansvar i forbundet; Trond Finstad

Observatør i fagkomiteen for GKRS; Fanny Voldnes (2012-)

Intern arbeidsgruppe i forbundet; 

Else-Annie Hansen (2012-), Sidsel Schade (2015-), Henning Søbakken (2019 -) 

og Fanny Voldnes (2012-) 

Internt i Fagforbundet 



STATUS  



Status kommuneregnskapet og GKRS - 1

→ Ny kommunelov vedtatt og trådt i kraft  1.7.2018 (noen §-er fra 1.1.2019)

→ Oppdatering av regnskapsforskriften samt nye forskrifter (selvkost bl a)    

Nye lov- § bl a:  § 14-9 skiller drift og investering

§ 15-1 selvkost

§ 14-2 c) økonomiske målstall skal vedtas

Fagf ikke fornøyd bl a med følgende; 

→ § 14 – 1 finansielle midler og krav til tilfredsstillende avkastning og § 14-5 mer administrativ styring fordi regnskapet avsluttes 
administrativt før det presenteres for politikere  (strykninger, merforbruk/mindreforbruk) (kommuneloven)

→ Begrensede notekrav-opplysninger (forskrift

→ Ikke skille mellom egenproduksjon og kjøp i oppstillingen i årsregnskapet  

Fagforbundets høringssvar til ny kommunelov:
https://www.regjeringen.no/contentassets/6ac60a0202034a148949f96862f7
d2ae/fagforbundet.pdf?uid=Fagforbundet

Bra!

https://www.regjeringen.no/contentassets/6ac60a0202034a148949f96862f7d2ae/fagforbundet.pdf?uid=Fagforbundet


→ Rammeverket for GKRS revidert – ferdig desember 2021

Fjernet alle henvisninger til regnskapsloven

Noen begrensinger i estimatbruk

Men; noen begrunnelser henger ikke helt sammen …..

Status kommuneregnskapet og GKRS - 2

Bra! 



Aktuelle saker som det jobbes med i GKRS nå: 

• Oppdatering av standarder (KRS) i tråd med ny kommunelov 

• Digitale løsninger – notat

• Dekomponering av anleggsmidler - notat 

Fagforbundet planlegger å følge opp forskriftshjemler om MFO-er og verdivurderinger av 
andre kortsiktige omløpsmidler

Pensjon? 



Oppsummert status: 

→ Hovedprinsipp;  Ikke «hva koster det» – men «hva brukes pengene til» ?   (BUDSJETT)

→ Skepsis til inntektsføring av «Donaldpenger»   (f.x. markedverdi av korts. verdipapirer) 

→ Skepsis til regnskapsføringer av «estimater»

→ At regnskapet avsluttes før det går til politisk behandling

Politikerne må ikke misledes i forhold til den økonomiske situasjonen i kommunen

→ HUSK : Kommuner er budsjettstyrte folkevalgte organ 

som i hovedsak utfører tjenester på vegne av oss ! 



Takk for meg ! 

Tips: 
Tidsskriftet Samfunn og Økonomi
www. samfunnogokonomi.no

Fanny Voldnes, tlf. 41556805
Fanny.Voldnes@fagforbundet.no
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