Ny kommunelov og ny budsjett- og
regnskapsforskrift - stikkordsversjonen
Rune Stifjell, Karlsøy kommune
1

Quiz: hvilken ny bestemmelse er
den dyreste?
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Antagelig innskjerpingen av
minimumsavdrag
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Ny kommunelov
• Loven ble sanksjonert 22. juni 2018
(lov 22.6.18 nr. 83)
• De fleste delene av ny lov trer i kraft
høsten 2019 – fra konstituerende møte
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Lovens økonomibestemmelser –
ikrafttredelse
• Økonomibestemmelsene i ny lov gjelder fra 1. januar 2020 –
lovens del 5
•
•

økonomiplanen og årsbudsjettet for 2020 mv. utarbeides og vedtas i
2019 etter ny lov og nye forskrifter
årsregnskapene for 2019 avlegges og vedtas i 2020 etter dagens lov og
dagens forskrifter

• Nye forskrifter til økonomibestemmelsene vil tre i kraft samtidig
• BRF kom i juni
• 4 andre ikke ferdig etter høring, antas før årsskiftet
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Grunnstammen i dagens lov
videreføres i ny lov
• Kommunestyret/fylkestinget har
• ansvaret for å styre og ha kontroll med økonomien
• frihet til å prioritere innenfor økonomiske/rettslige rammer

• Krav til budsjettbalanse og plikt til å dekke inn merforbruk
– lovens balansekrav setter rammer for kommunenes gjeldsutvikling og ivaretar
kommunens driftsbalanse over tid.

•
•
•
•
•

Driften skal finansieres av løpende inntekter
Begrensninger på formål det kan lånes til og garanteres for
Krav til minimumsavdrag
Krav til finans- og gjeldsforvaltningen
Statlig kontroll med kommuner i økonomisk ubalanse (ROBEK) – lettere og
komme inn, og ut
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Noen sentrale hensyn
• Økonomiplanen og budsjettet
•
•
•
•

finansiere de kommunale oppgavene
lokalpolitiske prioriteringer
forsvarlig økonomiforvaltning
ivareta lokalpolitisk økonomisk handlingsrom

• Ny lov fremhever betydningen av langsiktighet,
og kommunenes eget ansvar for dette
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Et utvalg regler om langsiktighet
• Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid (§ 14-1)
• Det skal vedtas finansielle måltall for hvordan
kommunens økonomi bør utvikle seg (§ 14-2)
• Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige
utfordringer, og strategier skal følges opp (§ 14-4)
• Budsjettet skal dekke avsetninger for en god
økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en
egenfinansiering som ivaretar den økonomiske
handleevnen (§ 14-10)
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Finansielle måltall (§ 14-2)
•

Politiske mål for hvordan kommunens økonomi skal utvikle seg
•
•
•
•
•

•

•
•

Måltall for netto driftsresultat, gjeldsgrad, disposisjonsfond etc.
Økonomiske handlingsregler – kommunens økonomiske politikk
Åpenhet og bevissthet om status og hva som skal til
Politisk forankring og eierskap
Måltallene må tilpasses den enkelte kommune, og være langsiktige

De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet,
men måltallene er ikke bindende for budsjettet
Plikten til å vedta finansielle måltall løper fra 1.1.2020, men det il være rart
om noen lar være i høst
Mer i to andre foredrag
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Økonomireglement (§ 14-2)
• Ny lov lovfester en plikt til å ha et
økonomireglement
– Egen programpost om det også

• Økonomireglementet må/bør gjennomgås
• Er reglementet tilpasset ny lov og nye forskrifter
• Kan reglementet bidra til mer langsiktig
forvaltning?
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Saksbehandling (§ 14-3)
• Dagens regler videreføres i ny lov
• Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta
økonomiplanen og årsbudsjettet (delegeringsforbud), før
årsskiftet
• Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak
• Innstillingen skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14
dager
• Økonomiplanen og årsbudsjettet skal oversendes til
departementet (fylkesmannen)
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Fullmakter (§ 14-5)
• Ny lov bygger videre på dagens system
• Myndigheten til å vedta årsbudsjettet ligger eksklusivt til
kommunestyret og fylkestinget
• Årsbudsjettet er bindende slik det er vedtatt
• Adgang til å gi underordnet organ myndighet til å
• gjøre en nærmere fordeling av bevilgningene, innenfor det som er
fastsatt i årsbudsjettet (fordelingsfullmakt)
• avgjøre at deler av en driftsbevilgning heller skal brukes i
investering

• Disponeringsfullmakten ligger i utgangspunktet til
kommunedirektøren, innenfor årsbudsjettet og fordelingene
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Budsjettstyring (§ 14-5)
• Ny lov bygger videre på dagens system
• Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å
oppfylle lovens krav om realisme og balanse
• Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til
kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt
med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal
kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet
• Nytt for oppfølgingen av 2020-budsjettet for 2020: Hvis årsregnskapet
legges fram med et merforbruk, skal kommunedirektøren foreslå
endringer i årets budsjett, og saken skal behandles av kommunestyret
senest 30. juni
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Økonomiplanens og budsjettets
innhold (§ 14-4)

• Ny lov inneholder enkelte nye krav til innholdet i økonomiplanen og
årsbudsjettet. Vil gjelde for økonomiplan og budsjett fom. 2020.

• Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og
strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp (nytt)
•

et verktøy for å gjennomføre politikken i kommuneplanen, innenfor
tilgjengelige økonomiske rammer

• Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens
handlingsdel (nytt)
• Jf innlegg fra Lill-Hege
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Økonomiplanens og budsjettets
innhold (forts.)

• Felles regler for økonomiplanen og årsbudsjettet, som skal vise
•
•
•
•

kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger
målene og premissene som planen/budsjettet bygger på
utviklingen i kommunens økonomi (nytt)
utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser (nytt)

• Vedtaket om årsbudsjettet skal angi hvor mye lån som skal tas opp i
budsjettåret (nytt)
• Budsjettbalanse, realisme, fullstendighet og oversiktlighet
• Obligatoriske oversikter (endringer i forskriftskravene)
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Skillet drift – investering (§ 14-9)
• Skillet mellom drift og investering blir nå
lovfestet
•
•
•
•

Utgifter til drift skal i drift (!)
Driften skal bare finansieres av løpende inntekter
Nærmere regler i forskrift
Reglene gjelder på samme måte, både for
økonomiplanen, budsjettet og regnskapet

16

Balanse i økonomiplanen og
budsjettet (§ 14-10)

• Materielt sett er kravet om budsjettbalanse videreført
•
•
•
•
•

All bruk av midler skal ha dekning i årets tilgang på midler
Driftsbudsjettet skal minst dekke minimumsavdraget på lån
Budsjettet skal dekke inn tidligere års merforbruk
Ubrukte bundne midler skal avsettes til bundet fond
Budsjettet skal dekke avsetninger som er nødvendige for en
god økonomiforvaltning, og investeringene skal over tid ha en
egenfinansiering som ivaretar den økonomiske handleevne
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Vilkår for å ta opp lån (§ 14-14)
• Ny lov presiserer forutsetningene for å ta opp lån
• Lånet må være et lovlig låneformål
• Kan bare ta opp lån innenfor de rammene som kommunestyret
selv har vedtatt (årsbudsjettet, finansreglementet), og til tiltak
som har budsjetthjemmel
• Dokumentasjonsplikt overfor långiver
• Håper på noen standardmaler for dette

• Ugyldighetsregler
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Lovlige låneformål (§ 14-15 til §
14-17)

• Det gjøres flere endringer i låneadgangen, som vil virke fra og
med 1.1.2020.
• I budsjettet for 2020 kan det budsjetteres med lån etter ny lov,
men selve låneopptakene må vente til 1.1.2020.
• Til og med 31.12.2019 kan det bare tas opp lån etter dagens lov
• Adgangen til å ta opp lån til egne investeringer videreføres
• Fra og med 1.1.2020 kan det også tas opp lån til kjøp av aksjene
i single-purpose eiendomsselskap
• Adgangen til å etablere driftskreditt videreføres
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Lovlige låneformål (forts.)
• Fra og med 1.1.2020 kan det også tas opp lån til andres
investeringer, men bare i visse tilfeller
• Adgangen til å ta opp lån til å innfri garantiansvar
videreføres, men bare hvis garantien er gitt som en
kausjon
• Adgangen til å opp lån til videreutlån videreføres som i
dag, men
• kommunens låntaker kan ikke drive næringsvirksomhet
• og utlånet kan ikke innebære en vesentlig økonomisk risiko
(nytt)
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Lovlige låneformål (forts.)
• ….og utlånet kan ikke innebære en vesentlig økonomisk risiko
(nytt)
• Begrepet vesentlig økonomisk risiko må ifølge utvalget også forstås
slik at det skal være en høy terskel for å kunne yte formidlingslån
når sannsynligheten for tap er stor, selv om beløpet er mindre.
Utvalget bak ny kommunelov viser her til at støtte i form av
formidlingslån som i realiteten er å betrakte som (utsatte) tilskudd,
bør gis som direkte tilskudd (se innstillingsdokumentet side 58)
• Departementets vurdering er at det i risikovurderingen også må
legges vekt på kommunens evne til å håndtere et eventuelt tap.
Dersom et eventuelt mislighold vurderes bare å få meget
beskjedne konsekvenser for kommunens økonomi og for
kommunens kjerneoppgaver, for eksempel ved at det er snakk om
et lite lånebeløp, anses ikke dette å innebære vesentlig økonomisk
risiko. Departementets vurdering av hvordan vesentlig økonomisk
risiko skal forstås, skiller seg på akkurat dette punktet noe fra
utvalgets forståelse (se innstillingsdokumentet side 60)
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Lån til egne investeringer (§ 14-15 første ledd)
• Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån
for å finansiere investeringer i varige
driftsmidler som skal eies av kommunen eller
fylkeskommunen selv
• Men:
•

Det kan ikke tas opp lån for den delen av
anskaffelseskost som blir kompensert etter
merverdiavgiftskompensasjonsloven
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Lån til eiendomsselskap (§ 14-15 andre ledd)
• Kommuner kan ta opp lån for å finansiere kjøp av aksjene i et
eiendomsselskap, men bare hvis
• kommunen kjøper alle aksjene, og
• selskapet skal eies av kommunen, og
• eiendomsselskapet er et single-purpose selskap, det vil si at
•
•

•

den eneste virksomheten i selskapet er å eie og drifte (leie ut) eiendommen
selskapet ikke har vesentlige forpliktelser som gjelder noe annet enn
eiendommen
selskapet ikke har andre ansatte enn daglig leder

• Det er ikke adgang til å lånefinansiere kjøp av kraftaksjer eller
innskudd av kapital i kraftselskaper

23

Lån til andres investeringer (§ 14-16)
•

Fra og med 1.1.2020 kan det også tas opp lån til andres investeringer
(investeringstilskudd), men
•
•
•

•
•
•

utvidelsen av låneadgangen må være begrenset til tilfeller hvor et unntak fra eierkravet i
større grad kan forsvares.
denne låneadgangen gjelder bare i visse tilfeller, og
flere vilkår må være oppfylt, se neste lysark

Hvis investeringstilskuddet gjelder et formål som kan lånefinansieres etter §
14-16, så kan det også finansieres med egne inntekter i investeringsbudsjettet
Hvis investeringstilskuddet finansieres med lån eller egne inntekter i
investeringsbudsjettet, så føres tilskuddet også her
Investeringstilskudd som finansieres med driftsmidler føres i drift
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Lån til andres investeringer (§ 14-16)
• Fra og med 1.1.2020 kan det også tas opp lån til andres
investeringer (investeringstilskudd)
• Dette åpner for at kommuner i fellesskap kan lånefinansiere en
investering som skal eies av én eller flere kommuner, men ikke
nødvendigvis av alle kommunene som bidrar til å finansiere
investeringen
• varige driftsmidler som eies av en annen kommune, men bare på
områder hvor kommunene har et lovpålagt ansvar
• Fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til
investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen
fylkeskommune, men bare på områder hvor fylkeskommunene
har et lovpålagt ansvar
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Lån til andre kommuners investeringer
(§ 14-16 første ledd)
• Kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til
investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen
kommune, men bare på områder hvor kommunene har et
lovpålagt ansvar
• Fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til
investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen
fylkeskommune, men bare på områder hvor fylkeskommunene
har et lovpålagt ansvar
• Det er ikke adgang for en kommune til å lånefinansiere en
fylkeskommunal investering, og vice versa
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Lån til kommunale selskapers investeringer
(§ 14-16 andre ledd)

• Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere
tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av et
selskap hvor kommunen eller fylkeskommunen har en eierandel
i selskapet
• Adgangen gjelder bare hvis
• kommuner eller fylkeskommuner (alene eller sammen) har
bestemmende innflytelse, og
• ved investeringer på områder hvor kommunene eller
fylkeskommunene (tilskuddsgiver) har et lovpålagt ansvar

• I tillegg gjelder en beløpsbegrensning knyttet til eierandel
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Lån til innfrielse av garantier
(§ 14-16 tredje ledd)

• Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å
innfri garantiansvar i form av en kausjon for andres
økonomiske forpliktelser, men
• Det er ikke adgang til å ta opp lån for innfrielse av
garantiansvar dersom innfrielsen gjelder
selvstendige garantier
• Låneadgangen vil dermed bare gjelde for
innfrielser av kausjoner for andres økonomiske
forpliktelser (tredjemannsgarantier)
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Lån til innfrielse av garantier
(§ 14-16 tredje ledd)
•

•

•
•

Departementet vil presisere at hvis ansvaret i en selvstendig garanti gjøres
gjeldende og kommunen mangler likviditet, gir loven uansett adgang for
kommunen til å benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån slik at
betalingsforpliktelsen kan innfris
Departementet presiserer også at hvis ansvaret i en selvstendig garanti
gjøres gjeldende, kan utgiften likevel lånefinansieres dersom utgiften kan
regnes som et tilskudd til andres investeringer som kan lånefinansieres etter
§ 14-16 første eller andre ledd
Departementet viser videre i proposisjonen til at dersom en kommune må
innfri et kausjonsansvar, vil det kunne skje på ulike måter. Se omtale i
proposisjonen
Dagens kommunelov § 50 nr. 2 andre punktum om at det bare kan tas opp
lån til garantier hvis det er påkrevd for å innfri garantiansvaret videreføres
ikke
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Minimumsavdraget (§ 14-18)
• Fra og med budsjettåret 2020 er regelen for beregning av
minimumsavdraget endret
• Mange kommuner vil oppleve en økning i minimumsavdraget
𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦𝐬𝐚𝐯𝐝𝐫𝐚𝐠𝐞𝐭 = 𝐒𝐮𝐦 𝐚𝐯𝐬𝐤𝐫𝐢𝐯𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 ×

𝐒𝐮𝐦 𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐥å𝐧𝐞𝐠𝐣𝐞𝐥𝐝
𝐒𝐮𝐦 𝐛𝐨𝐤𝐟ø𝐫𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐚𝐯𝐬𝐤𝐫𝐢𝐯𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐫𝐢𝐟𝐭𝐬𝐦𝐢𝐝𝐥𝐞𝐫

• Avskrivningsreglene har betydning for minimumsavdraget
• Ny lov presiserer at minimumsavdraget også skal betales
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Minimumsavdraget (forts.)
•

Elementene som avgjør størrelsen på minimumsavdraget

1. Årets regnskapsførte avskrivninger
2. Restgjelden per 1.1 i regnskapsåret
• Inngår: lån til egne investeringer, lån til andre (også
kirkelån) og lån til kausjoner
• Inngår ikke: lån til videreutlån, og evt. kirkelån hvor
investeringen har særlig lang levetid (kan tas ut og følge
egen avdragsplan)
• Korrigere for evt. bruk av lån mottatte avdrag

3. Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler per 1.1
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Residualmetoden – ny kommunelov
Balansesaldo 1.1
Sum langsiktig lånegjeld, inklusiv lån til videre
utlån
-

Rest lån til videre utlån, herav:

750

Ubrukte lån til videre utlån (memoriakonto)

100

Fordringer videre utlån (anleggsfordringer)

600

Ubrukte mottatte avdrag på videreutlån
(bundet fond)
=

5 000

Rest lånegjeld til beregning av
minimumsavdrag

50
4250
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Det betyr
• All gjeld til slike formål (egne investeringer, herunder tomter og
eiendomsselskap, garantiansvar og kirkeformål) vil bli avdratt
– gjelden inngår i telleren

• Men det er forholdet mellom kommunens avskrivninger og verdien
av kommunens avskrivbare anleggsmidler som bestemmer
avdragstakten
–
–
–
–

eiendomsselskap som utgangspunkt utenfor (finansielt AM)
tomter og lignende som utgangspunkt utenfor (når ikke avskrivbare)
kirker alltid utenfor (ikke kommunens eiendeler)
garantiansvar utenfor
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Garantier
• Godkjenningsordningen fortsetter
• Kommer ny forskrift senere i høst
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ROBEK – hvem omfattes?
• Økonomiplan eller budsjett med merforbruk (som i dag)
• Økonomiplan, budsjett eller regnskap viser at et merforbruk skal dekkes
inn over flere enn to år (utvidet)
• Regnskapet viser et akkumulert merforbruk > 3 prosent av
driftsinntektene (ny)
• Økonomiplan, budsjett, regnskap eller årsberetning er ikke vedtatt innen
lovens frister (ny)
– Ved opphevelse etter lovlighetskontroll gjelder fristene som fylkesmannen
setter

• Departementet kan avgjøre at en kommune likevel ikke skal registreres
– Kan være aktuelt ved mangler av "formell/teknisk art«
– Gjelder bare hvis det ikke er behov for statlig kontroll med kommunens
økonomi (departementet vurderer selv behovet)

ROBEK - virkemidlene
• Lovlighetskontrollen av budsjettet videreføres (balanse, realisme)
• Lånegodkjenningen videreføres, men i ny form
– Fylkesmannen skal godkjenne en lånerammefor samlet låneopptak i året

• Rammen kan reduseres hvis kommunen har ubrukte lånemidler
– Fylkesmannen får klar hjemmel til å fastsette nærmere vilkår for bruk av
lånerammen, hvis det anses nødvendig

• At lånerammen etter fylkesmannens vurdering bare kan benyttes til
nærmere angitte formål, eller at lånerammen ikke kan benyttes til
nærmere angitte formål
• Kommuner i ROBEK skal vedta tiltaksplan (aktivitetsplikt)
– Budsjettiltak og tiltak for styring og kontroll
– Normalt ikke aktuelt eller hensiktsmessig å lovlighetskontrollere

Ny budsjett- og regnskapsforskrift
7. juni 2019
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Fra tre forskrifter til én felles
forskrift

• Én felles forskrift for økonomiplan,
årsbudsjett og årsregnskap – en ny felles
"budsjett- og regnskapsforskrift«.
• Erstatter følgende forskrifter
• Forskrift om årsbudsjett
• Forskrift om årsregnskap og årsberetning
• Forskrift om særbudsjett mv. for foretakene
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På gang i høst
• Andre bolk
– Forskrifter om finans- og gjeldsforvaltning,
garantier, KOSTRA, KOR og selvkost

• Veileder til BRF
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Virkeområdet for ny BRF
• Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet
og årsberetningen til kommunekassa
• Årsbudsjettet, årsregnskapet og
årsberetningen til
•
•
•
•

kommunale foretak
interkommunale politiske råd (IPR)
kommunale oppgavefelleskap (KO)
(og § 27-samarbeid fram til omdanning)

• Budsjettet og regnskapet til lånefond
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Rammene for nye forskrifter
• Lovens bestemmelser gir rammene for hva som
kan og ikke kan reguleres i forskrift
• Lov-/forskriftsteknikk
– Utdypende regler i forskrift, ikke gjenta
lovbestemmelser etc.
– Systematisk oppbygging og enklere begrepsbruk/språk

• Lov og forskrift skal gi rammene for god
kommunal regnskapsskikk
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Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett
og årsregnskap – lovhjemlene
• Forskrifter om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter
og oversikter over utviklingen i gjeld (§ 14-4)
• Forskrifter om årsregnskapene, regnskapsføringen,
regnskapsavslutningen og bokføringen, samt unntak (§ 146)
• Forskrifter om hvilke utgifter og inntekter som hører til i
henholdsvis drift og investering (§ 14-9)
• Forskrifter om budsjettet til kommunale foretak (§ 9-8)
• Forskrifter om årsbudsjettet, årsregnskapet og
årsberetningen for interkommunalt politisk råd og
kommunalt oppgavefellesskap, samt unntak (§ 14-8)
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Forskriftens første del
• Første del – felles regler som gjelder alle
•
•
•
•
•
•

Skillet mellom drift og investering
Klassifisering og måling i balansen
Regnskapsføring av pensjon mv.
Årsavslutningen
Obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillinger
Noteopplysninger
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Forskriftens andre del
• Andre del – særskilte regler for de ulike enhetene
• Bestemmelser som gir unntak fra fellesreglene i del 1,
og/eller bestemmelser som kommer i tillegg til
fellesreglene
•
•
•
•
•

Særskilte regler for kommunale foretak
Særskilte regler for foretak som driver næring
Særskilte regler for IPR og KO
Særskilte regler for lånefond
Konsolidert årsregnskap
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Nyheter i BRF- skille drift -investering
• Det tas inn enkelte nye regler som klargjør skillet mellom
drift og investering
– Men fortsatt mest detaljer i KRS 4

• Det gis nærmere regler om føring av utbytte og uttak av
kapital fra selskaper
• Begrepet ikke-løpende inntekter opphører
• Adgangen til å føre bruk av driftsfond i
investeringsregnskapet oppheves
– Betyr at all finansiering av investeringsdelen med driftsmidler
skal skje via overføringsposten fra drift til investering, både når
finansieringskilden er bruk av disposisjonsfond og bundet
driftsfond
– Enklere for brukeren og gjenstand for de samme
strykningsreglene
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Nyheter i BRF- skille drift –investering, forts
• Forslaget om at alle mottatte avdraget skulle
tas i investering tatt ut i endelig forskrift
– Jf ny § 2-7 om sosiale lån og næringslån
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Nyheter i BRF- avskrivninger
• Avskrivningsreglene endres
– Det stilles krav om at avskrivningstiden for den enkelte
eiendel skal fastsettes ut fra en konkret vurdering.
– Dagens sjablonmessige avskrivningstider blir i stedet gjort
om til maksimale avskrivningstider
– Kan altså ikke forenkle med å si at sjablon gjelder uansett

• Det åpnes for dekomponering av større varige
driftsmidler
– Foreløpig ingen føringer for hvordan vi skal/kan gjøre det

• Gjelder for nye investeringer fra 2020
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Nyheter i BRF- årsavslutning
• Det gis mer utfyllende regler om årsavslutningen,
hvor strykningsreglene i hovedsak videreføres
• I tillegg stilles det krav om å dekke inn et
merforbruk i driften med tilgjengelige midler på
disposisjonsfond. Et eventuelt mindreforbruk i
driften eller et udisponert beløp i investering skal
settes av til frie fond, før regnskapet avsluttes
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Nyheter i BRF- årsavslutning, forts
• Det stilles også krav om å gi en oversikt som
viser hvilke disposisjoner som er foretatt
administrativt i henhold til reglene om
årsavslutningen
• Står i kap 5 - § 5-9
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Nyheter i BRF- oppstillingene
• Oppstillingsplanene bygger i stor grad på de obligatoriske
oppstillingene i gjeldende forskrifter, men med flere
justeringer
– Ikke avklart om vi må omarbeide noen 2018 og 2019-tall til nytt
oppsett

• Brutto driftsresultat og netto driftsresultat videreføres som
de eneste resultatbegrepene i økonomisk oversikt drift
• Dagens budsjett- og regnskapsskjema 2A videreføres ikke,
men erstattes av en ny økonomisk oversikt for
investeringene
• Noen av oss hadde håpet på større opprydding
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Nyheter i BRF- noter
• Kravene til noteopplysninger blir
gjennomgående regulert i forskriften
– Deriblant blir det uttømmende slått fast hvilke
noteopplysninger som alltid skal gis i
årsregnskapet

• Endelig forskrift litt mer ryddig enn forslaget,
men ingen realitetsendringer
• KRS 6 lever på lånt tid – mer om det litt senere
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Nyheter i BRF- IPR og KO
• Interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap som ikke er eget
rettssubjekt og som har inntekter mindre enn
5 millioner kroner, fritas fra lovens plikt til å
utarbeide eget årsbudsjett og årsregnskap
– Forutsetter at det er tatt inn i samarbeidsavtalen
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Nyheter i BRF- konsolidering
• Forskriften gir nærmere regler om
utarbeidelsen av det konsoliderte
årsregnskapet
• Kommer egen KRS om dette
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Nyheter i BRF- tidsfrister
• Kommunenes oversendelser skal fortsatt gå til
fylkesmannen
– Økonomiplan og årsbudsjett snarest mulig, og senest 30 dager
etter vedtak
– Oppstillingen økonomisk oversikt drift kan, men senest innen 1.
mars det året som budsjettet som gjelder for
– Årsregnskap og årsberetning med tilhørende saksdokumenter
snarest mulig, og senest 30 dager etter vedtaket

• Interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap fritatt fra lovens oversendelsesplikt
(Dette fritaket gjelder både for oversendelsen av
økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og
årsberetningen)
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