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Prinsipp for kommunale
regnskap – en kommentar
Av Professor, dr. oecon. Norvald Monsen
Norges Handelshøyskole (Institutt for
regnskap, revisjon og rettsvitenskap)
og Høgskolen i Hedmark (Rena)

I artikkelen Prinsipp for kommunale rekneskap – ”Revisited” i Kommunerevisoren (4/10) tar første
LEKTOR )NGE .ORLEIF $YRHOL OPP ET SVRT VIKTIG TEMA NEMLIG HVILKE PRINSIPPER VI BR BRUKE VED
UTARBEIDELSEN AV KOMMUNEREGNSKAP ±RSAKEN TIL AT DETTE ER VIKTIG ER AT ET KOMMUNEREGNSKAP SKAL
RAPPORTERE HVORDAN EN KOMMUNE HAR FORVALTET INNBYGGERNES FELLES SKATTE INNTEKTER *EG VIL DERFOR
GI HONNR TIL $YRHOL FOR AT HAN INNLEDER TIL DEBATT OM DISSE PRINSIPPENE .ÍR DETTE ER SAGT SYNES
JEG IMIDLERTID AT DET BRUKES EN UKLAR BEGREPSTERMINOLOGI I ARTIKKELEN NOE SOM I NESTE OMGANG
påvirker konklusjonen i artikkelen. Hvis jeg forstår forfatteren riktig, konkluderer han med at
KOMMUNENE BR UTARBEIDE SAMME TYPE REGNSKAP SOM PRIVATE BEDRIFTER UTARBEIDER $ETTE ER
EN KONKLUSJON SOM JEG ER UENIG I OG SOM JEG VIL BEGRUNNE I DENNE KOMMENTARARTIKKELEN
Inntekter og utgifter
Hovedbegrepene i et regnskap er inntekter og
utgifter (Mülhaupt, 1987). Inntekter representerer krav på innbetalinger, enten umiddelbart
eller senere. Utgifter representerer forpliktelser
til utbetalinger, enten umiddelbart eller senere.
Dette betyr at inntektene og utgiftene alltid vil
ha en pengevirkning, enten i den aktuelle
regnskapsperioden (jf. umiddelbare inn- og
utbetalinger) eller i senere regnskapsperioder
(jf. senere inn- og utbetalinger). Denne pengevirkningen av inntektene
Etter min mening
og utgiftene kommer til
bidrar denne upresise uttrykk i øverste del av
begrepsbruken til
figur 1.

å vanskeliggjøre forståelsen for hvilken
type informasjon vi
finner i et kommuneregnskap.

Inntektene og utgiftene
kan imidlertid også ha en
ytterligere virkning (i tillegg til pengevirkningen),
nemlig en lønnsomhetsvirkning, i form av lønnsomhetsinntekter og kostnader. Til forskjell fra inntektenes og utgiftenes
pengevirkning som påvirker en organisasjons
pengebeholdning (i form av pengeeiendeler
minus gjeld), påvirker inntektenes og utgiftenes lønnsomhetsvirkning organisasjonens
egenkapital (i form av pengeeiendeler og ikkepengeeiendeler minus gjeld). Denne lønnsom-
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hetsvirkningen av inntektene og utgiftene kommer til uttrykk i nederste del av figur 1.

0ENGEREGNSKAP OG
lønnsomhetsregnskap
Et regnskap som periodiserer inntektene og utgiftene med henblikk på deres respektive pengevirkning, omtales som et pengeregnskap, mens
et regnskap som periodiserer inntektene og utgiftene med henblikk på deres respektive lønnsomhetsvirkning, omtales som et lønnsomhetsregnskap (se figur 2).
Når det gjelder et pengeregnskap, kan vi igjen
dele dette regnskapet inn i ulike undergrupper, inkludert følgende: (1) et regnskap som
fokuserer på den totale pengevirkningen av
inntektene og utgiftene, i form av umiddelbare
inn- og utbetalinger og senere inn- og utbetalinger, og (2) et regnskap som fokuserer på
Umiddelbare
innbetalinger

Senere
innbetalinger

INNTEKTER
Lønnsomhetsinntekter

Ikke lønnsomhetsinntekter

den umiddelbare pengevirkningen av inntektene og utgiftene, i form av umiddelbare inn- og
utbetalinger. Førstnevnte regnskap kan omtales
som et inntekts- og utgiftsregnskap, mens sistnevnte regnskap kan omtales som et kontantregnskap (eller kasseregnskap).

Kommuneregnskapet
I kommuneregnskapet skal "alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i
året" bokføres enten i driftsregnskapet (driftstransaksjoner samt betalte avdrag på mottatte
lån) eller i investeringsregnskapet (omtalt
som kapitalregnskapet i tidligere forskrifter)
(investerings/kapitaltransaksjoner med unntak av betalte avdrag på mottatte lån) (se
for eksempel Monsen, 2004, 2010). Ettersom
begrepet "innbetaling" er et underbegrep av
begrepet "inntekt" (dvs. en inntekt som er
innbetalt) og begrepet "utbetaling" er et
Senere
utbetalinger

Umiddelbare
utbetalinger

UTGIFTER
Ikke kostnader

Kostnader

Figur 1: Inntekter og utgifter (Kilde: Mülhaupt, 1987, Abbildung 5, s. 75; oversatt fra tysk).

PENGEREGNSKAP
umiddelbare og senere innbetalinger
umiddelbare og senere utbetalinger

INNTEKTER: krav på innbetalinger
UTGIFTER: forpliktelser til utbetalinger

LØNNSOMHETSREGNSKAP
s LNNSOMHETSINNTEKTER
s KOSTNADER

Figur 2: To hovedtyper av regnskap (Kilde: revidert variant av figur 2.2 i Monsen, 2009, s. 14)

underbegrep av begrepet "utgift" (dvs. en utgift som er utbetalt), kan vi konstatere at begrepsbruken også i kommunelov og kommunale regnskapsforskrifter er upresis. Etter min
mening bidrar denne upresise begrepsbruken
til å vanskeliggjøre forståelsen for hvilken type
informasjon vi finner i et kommuneregnskap.
En ytterligere komplikasjon er at vi finner
enkelte transaksjoner i driftsregnskapet og investeringsregnskapet som ikke representerer
inntekter eller utgifter (for eksempel forbruk
av lån, bruk av fond og avsetninger til fond).
Dette betyr at kommuneregnskapet periodiserer inntektene og utgiftene med henblikk
på deres respektive pengevirkning (i form
av hhv. inntekter, med diverse unntak og utgifter, med diverse unntak). Følgelig representerer kommuneregnskapet et "modifisert
pengeregnskap" (jf. modifisert inntekts- og
utgiftsregnskap).

$ISKUSJON
Alle organisasjoner må finansiere sine utgifter
med inntekter for å overleve. Utgiftene og inntektene påløper imidlertid på forskjellige måter
i ulike typer av organisasjoner. I en privat bedrift påløper utgiftene og inntektene i markedsmessige byttetransaksjoner (jf. kjøp/produksjon
og salg av varer og tjenester). I en slik situasjon synes det å være allmenn enighet om at
det er lønnsomhetsvirkningen av inntektene og
utgiftene som bør rapporteres i regnskapet (se
nederste del av figur 1; se også nederste del av
figur 2). Derfor brukes et lønnsomhetsperiodiseringsprinsipp, kombinert med bruken av
det dobbelte bokholderis prinsipp (dvs. enhver
transaksjon debiteres og krediteres to ulike konti
med samme beløp), ved utarbeidelse regnskap i
privat sektor. Dette lønnsomhetsregnskapet kan
også omtales som "forretningsregnskap", fordi

det er forretningstransaksjoner (i form av kjøp/
produksjon og salg av varer og tjenester) som
private bedrifter holder på med.

en annen aktør med betalingsanordningsmyndighet (for eksempel rådmannen).

Konklusjon
I kommunekassen påløper inntektene og utgiftene primært i enveistransaksjoner (jf.
skatteinnbetaling fra en innbygger uten direkte
tjenestelevering til denne innbyggeren; sosialhjelp til en annen innbygger uten direkte betaling fra denne innbyggeren), i motsetning
til i markedsmessige byttetransaksjoner (jf.
en kulepenn leveres til en kunde i bytte mot
penger fra denne kunden). I kommunekassen
blir det svært viktig å sørge for at inntektene
er tilstrekkelige til å kunne finansiere utgiftene, ettersom inntektene (i form av kommuneskatt) ikke automatisk kommer som
en følge av utgiftene (for eksempel til
sosialhjelp). Derfor er det pengevirkningen av
inntektene og utgiftene som bør rapporteres i
kommuneregnskapet. Og det er nettopp dette
som blir gjort i kommuneregnskapet i dag.
Viktige årsaker til at kommuneregnskapet er
komplisert, er imidlertid at det kombinerer sitt
uklare pengeperiodiseringsprinsipp (benevnt
"anordningsprinsippet") med bruken av det
dobbelte bokholderis prinsipp, som er utviklet
for bruk ved utarbeidelse av lønnsomhetsregnskap (forretningsregnskap) (se for eksempel
Monsen, 2010).
Gitt denne situasjonen med et komplisert
kommuneregnskap, bør regnskapet forbedres.
Den måten vi bør gjøre dette på, er å forbedre
pengeperiodiseringen i regnskapet, ettersom
inntektene og utgiftene i kommunekassen
primært påløper i enveistransaksjoner. En slik
forbedring kan oppnås ved å erstatte kommuneregnskapets uklare definisjon av anordningsprinsippet ("alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året", med
enkelte unntak) med en klarere definisjon. Og
inspirasjon til en slik videreutvikling og forbedring av anordningsprinsippet, kan finnes i
den regnskapslitteraturen hvor dette prinsippet har sine røtter, nemlig i tysk kameralregnskapslitteratur (forvaltningskameralistikk; se
for eksempel Jensen og Monsen, 2009; Monsen
2010, for en omtale av tysk kameralregnskap
på norsk). Her fremkommer det en presis definisjon av anordningsprinsippet, nemlig som
"inntekter og utgifter som er anordnet (dvs.
anvist) for hhv. innbetaling og utbetaling".
I tillegg til at denne definisjonen er presis, er
den også hensiktsmessig for å kontrollere at
ingen aktør (for eksempel kommunekasserer)
tar i mot en innbetaling eller foretar en utbetaling uten at han fått hhv. en innbetalingsanordning eller en utbetalingsanordning av

Kommuneregnskapet bør fortsatt bruke anordningsprinsippet til å periodisere inntektene
og utgiftene med henblikk på deres respektive
pengevirkning. Men dette pengeperiodiseringsprinsippet kan med fordel defineres mer presist
og mer hensiktsmessig enn i dag, ved å innføre
forvaltningskameralistikkens definisjon (med
bokføring av inntekter og utgifter som er anordnet for hhv. innbetaling og utbetaling). Hvis vi
gjør dette, bør vi også vurdere å innføre forvaltningskameralistisk enkel bokføring, istedenfor
å fortsette med en komplisert og spesiell variant
av dobbel bokføring. Enkel bokføring er nemlig
en bokføringsmetode som er spesielt utviklet for
bruk ved utarbeidelse av pengeregnskap, mens
dobbel bokføring er en bokføringsmetode som er spesielt
Kommuneregnutviklet for bruk ved utarbeidelse av lønnsomhetsregnskap skapet bør derimot
(se for eksempel Monsen,
videreutvikles og
2010, for flere detaljer).

forbedres med
utgangspunkt i
en pengemessig
periodisering av
inntektene og
utgiftene.

Konklusjonen blir at kommuneregnskapet, som representerer et pengeregnskap,
ikke bør erstattes av forretningsregnskapet, som representerer et lønnsomhetsregnskap. Kommuneregnskapet
bør derimot videreutvikles og
forbedres med utgangspunkt i en pengemessig periodisering av inntektene og utgiftene.
Sagt på en annen måte: anordningsprinsippet
i kommuneregnskapet bør ikke erstattes, men
derimot forbedres. Dette kan vi gjøre ved å hente
inspirasjon fra forvaltningskameralistikken,
som er et regnskap som er spesielt utviklet for
rapportering av inntektenes og utgiftenes
pengevirkning ved bruk av et presist og hensiktsmessig definert anordningsprinsipp.
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