
Kontoplan
INNLEDNING

En kontoplan gir informasjon om hvordan kommunen budsjetterer og 
bokfører inntekter og kostnader i regnskapet. Kommuneregnskapet består av 
tre regnskaper;

• Driftsregnskapet (gir informasjon om kommunens utgifter og inntekter til 
de varer og tjenester vi yter i vår kommune, f.eks. lønn til helsepersonell, 
betaling fra foreldre for SFO).

• Investeringsregnskapet (viser hva kommunen har investert i gjennom året, 
for eksempel skolebygg, biler, vannledninger).

• Balansen (gir oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital).

Alle ansatte som kjøper inn varer og tjenester til kommunen og de som lager 
fakturaer ut til våre brukere, må ha innsikt i kontoplanen og de prinsipper 
som ligger til grunn for føring av kommunens regnskap. 
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Forts. Kontoplan 

Forskjellen mellom regnskap og budsjett

Kommunen har hvert år en prosess hvor vi budsjetterer inntekter og 
kostnader. Budsjettet vedtas av kommunestyret årlig på et overordnet nivå. 
Administrasjonen spesifiserer detaljer etter behov i kontoplanen med art, 
ansvar, funksjon og evt. prosjekt. 

Budsjettet viser hvilke midler kommunens virksomheter/ansvar har å bruke 
på ulike områder. NB. Budsjettet er bindende. 

Føringen av regnskapet skjer på grunnlag av faktiske hendelser, som for 
eksempel en faktura for leie av buss for skole elever. 

Et budsjett er en plan, mens regnskapet skal vise hvor utgiften faktisk har 
påløpt/skjedd, det vil derfor kunne oppstå avvik. 

Uansett restbudsjett – utgifter skal føres til riktig konto.  Regnskapet er 
styrende
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Forts. Kontoplan 
INFORMASJON OM DE ULIKE DELER AV KONTOPLANEN
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Forts. Kontoplan 
Art/konto
Art/konto viser hvilke kostnader og inntekter føringen gjelder f.eks. telefonregning. I 
driftsregnskapet starter alle arter/konti med siffer 1 og i investeringsregnskapet med 
siffer 0 og har seks siffer. I tabellen under står det derfor x først som enten vil være 
1 for driftskostnad eller 0 for investering. Tall 2 viser hvilke type kostnad eller inntekt 
vi fører. 

Gruppe kostnader eller inntekter i drift og investeringsregnskapet

x0xxxx Lønn og sosiale utgifter  NB- Her skal det ikke føres manuelle bilag - All data skal 
komme fra lønnssystemet

x1-2xxxx Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon 

x3xxxx Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjeneste produksjon

x4xxxx Overføringsutgifter

x5xxxx Finansutgifter og årsoppgjørposteringer

x6xxxx Salgsinntekter (brukerinnbetalinger, kantineinntekter, kommunale avgifter)

x7xxxx Refusjoner

x8xxxx Overføringsinntekter 

x9xxxx Finansinntekter og finansieringstransaksjoner.  I tillegg årsoppgjørsposteringer. 

2xxxxxxx Balansekonti
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Forts. Kontoplan
Splitting, videresending og deling

Leverandørfaktura kommer med forslag til bokføring, men dere MÅ 
kontrollere konteringsforslaget.  Sjekker som må gjøres:

Riktig føring?

Sjekk om riktig bruk av konto, ansvar, momsføring og riktig funksjon

Skal faktura konteres på flere linjer?

Bla. på hotellfakturaer kommer det oppholdsutgifter som krever at dere må 
splitte / kontere på flere linjer.   

Skal du betale en del og en annen avdeling resten?

Dette krever mer av flere attestanter. Husk at faktura blir ikke betalt før siste 
anviser har godkjent faktura.  
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17xxxx

18xxxx

10xxxx

11xxxx
12xxxx

13xxxx
14xxxx

15xxxx
19xxxx

15xxxx
19xxxx

16xxxx
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Driftsrapport 1
Økonomi – Faktisk mot budsjett
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10xxxx

11xxxx
12xxxx

13xxxx

14xxxx

15xxxx



Forts. Kontoplan 

Ansvar og funksjon 
Ansvar
Ansvarsdelen gir informasjon om hvilke sektor/virksomhet /avdeling 
kostnadene eller inntektene er belastet.
Kommunens budsjett fordeles på ansvar. Ansvarsdelen følger kommunens 
organisering. Ansvar er angitt med 7 siffer.

Funksjon
Funksjon sier noe om hvilke type tjenester kommunen utfører.  Funksjon 
ivaretar kravene som stilles til offentlig styringsinformasjon som innhentes 
i alle landets kommuner, og brukes til å sammenligne og måle 
produktivitet mot andre kommuner. Kostrafunksjon har 3 siffer.
For utdypende forklaring av de enkelt funksjoner (også benevnt som 
tjenester) så se til KOSTRA veileder som ligger på AKST sin hjemmeside.
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Forts. Kontoplan 

Prosjekt 

Det er krav til at prosjekt må brukes i investeringsregnskapet. Et kjøp er en 
investering når eiendelen(e) overstiger 100.000 kr og har en levetid over 3 
år (f.eks. bygning, bil, vei). Ta kontakt med økonomiseksjonen om dere er 
usikre 

I driftsregnskapet benyttes prosjekt på kostnader eller inntekter knyttet til 
blant annet bundne/øremerkede midler.  Flere ansvar bruker også prosjekt 
til å følge med utgifter og inntekter som f.eks. husleieinntekter på 
utleielokaler, bilregnskap i driftsregnskapet etc. (frivillig).  Trenger dere å få 
opprettet et prosjektnummer, så hjelper både AKST og økonomiseksjonen 
med dette
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Forts. Kontoplan 

Inn på fane 
regnskap - skjema
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Kostra 

Står for Kommune – Stat – Rapportering

er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal
og fylkeskommunal virksomhet.
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Hvorfor Kostra

KOSTRA skal bidra til å gi innbyggere, media, kommunesektoren 
selv, staten og andre, muligheten for å få informasjon om det 
meste av kommuners og fylkeskommuners virksomhet. 
Informasjonen skal bidra til åpenhet og gjennomsiktighet.
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Hovedmål Kostra 
• Formålet med KOSTRA

– Å frembringe relevant, pålitelig og sammenlignbar 
styringsinformasjon om kommunenes prioriteringer, 
produktivitet og dekningsgrader

– Å samordne og effektivisere rutinene og løsningene for 
datautveksling og forvaltning av data, slik at statlige og 
kommunale myndigheter sikres rask tilgang til data med minst 
mulig ressursbruk

– KOSTRA gir nøkkeltall om :
• Behov
• Prioriteringer
• Produktivitet
• Dekningsgrader

– NB. Kostra gir ikke informasjon om kvalitet
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• Det er SSB som samler inn all data, og lager 
statistikker for nasjonen Norge 

• Kommunene sender inn endelig 
regnskapsinformasjon 22. februar.  

• I tillegg rapporter kommunene på enklere måte 
gjennom året. 

• Tjenesterapportering kommer i tillegg
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Informasjonsgrunnlaget i Kostra

• Ressursinnsats

– Årsverk, driftsutgifter, realkapital (data fra kommunene) 

• Opplysninger om tjenesteproduksjon

– Brukere, tjenesteomfang, tjenesteintensitet (data fra kommunene) 

• Opplysninger om befolkningen

– Befolkningsmengde, sammensetninger (data fra SSB) 
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Regjeringen har også på sin 
hjemmeside mye om Kostra:
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Hvordan finne fram nøkkeltallene 

Funksjonalitet på SSBs sider

• Adresse:  SSB.no

• KOSTRA nøkkeltall

• Velg kommune eller fylkeskommune

• Velg tjenesteområde

• Velg flere sammenligningskommuner

• Velg flere sammenligninger
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