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Innledning  
Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt av Finansdepartementet 25. november 

2010. Nedenfor gis en oversikt over alle endringer i kontoene i standard kontoplan fra 2010 og frem 

til i dag.  

 

Følgende endringer er fastsatt per desember 2021: 
 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Konto 306 Uttak av varer 

• Konto 375 Gebyrinntekt krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter 

• Konto 379 Avregning konto 375  

 

Endring av navn på kontoer  
• Konto 282 har endret navn til Avstemmingskonto fakturert pensjonspremie fra SPK 

• Konto 542 har endret navn til Pensjonspremie til SPK  

• Konto 859 har endret navn til Avregning kontogruppe 85 

• Konto 879 har endret navn til Avregning kontogruppe 87 

 

Følgende endringer er fastsatt per desember 2020: 
 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Konto 875 Tilskudd til bedrifter ifm. virusutbrudd  

 

Endring av navn på kontoer  
• Konto 277 har endret navn til Skyldig arbeidsgiveravgift (nettobudsjetterte virksomheter)  

• Konto 643 har endret navn til Leie av datamaskiner og servere 

• Konto 655 har endret navn til Datamaskiner (PCer, mobiltelefoner, nettbrett, servere m.m.)  

 

Følgende endringer er fastsatt per november 2019:  

Endring i navn på kontoklasse 
• Kontoklasse 4 har endret navn til Varekostnad og større utstyrsanskaffelser 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Konto 136 Verdiendringer av aksjer og andeler 

Endring av navn på kontoer 
• Konto 135 har endret navn til Investeringer i aksjer og andeler - kostpris 

• Konto 217 har endret navn til Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte virksomheter)  

• Konto 218 har endret navn til Ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte 

virksomheter)  
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• Konto 282 har endret navn til Avstemmingskonto, pensjonspremie til SPK  

• For følgende kontoer har (nettobudsjetterte virksomheter) blitt lagt til i slutten av 

kontonavnet: 215, 391, 395 og 396 

Endringer i hjelpekolonner til standard kontoplan 
• Konto 269 Andre trekk er «Mot mellomværende» lagt til i hjelpekolonnen «Eksempler på 

kobling mot post i statens kontoplan» 

• Konto 277 Skyldig arbeidsgiveravgift er «Mot mellomværende» fjernet fra hjelpekolonnen 

«Eksempler på kobling mot post i statens kontoplan» 

Slettede og reserverte kontoer i standard kontoplan 
• Konto 1992 Inntektsført investeringsbevilgning er slettet og kontoen har fått status 

reservert 

• Konto 1996 Tilbakeføring av gjenværende avsetning ved avgang anleggsmidler er slettet 
og kontoen har fått status reservert 

• Konto 392 Inntekter fra bevilgning til investering er slettet og kontoen har fått status 
reservert 

• Konto 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) er slettet og 
kontoen har fått status reservert 

• Konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning er slettet og kontoen har fått status 
reservert 

• Konto 397 Inntekt til pensjon er slettet og kontoen har fått status reservert  
• Konto 543 Pensjonspremie til SPK (virksomheter som ikke betaler pensjonspremie) er 

slettet og kontoen har fått status reservert  
 

 

Følgende endringer er fastsatt per november 2018:  
 

Endring av navn på kontogruppe 
• Kontogruppe 16 har endret navn til Merverdiavgift o.l til gode 

• Kontogruppe 67 har endret navn til Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester 

Ny kontoer i standard kontoplan 
• Konto 672 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv.  

• Konto 673 Andre konsulenttjenester  

 

Endring av navn på kontoer 
• Konto 142 har endret navn til Varer og driftsmateriell under tilvirkning 

• Konto 144 har endret navn til Ferdige egentilvirkede varer og driftsmateriell 

• Konto 198 har endret navn til Avregning rapporterte transaksjoner til statsregnskapet – 

kontantrelatert  

• Konto 670 har endret navn til Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss 

• Konto 671 har endret navn til Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-

løsninger mv.  

• Konto 674 har endret navn til Innleie av vikarer 

• Konto 675 har endret navn til Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 
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• Konto 676 har endret navn til Kjøp av lønns- og regnskapstjenester 

• Konto 802 har endret navn til Salgssum ved realisasjon av verdipapirer (bruttobudsjetterte 

virksomheter)  

• For følgende kontoer har fortsettelse erstattet (Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer) i kontonavnet; 147, 218, 229, 251, 273, 301, 304, 311, 314, 321, 324, 361, 

362, 371, 372, 373, 374, 401, 402, 403, 411, 412, 413, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 

435, 436, 437, 451, 452, 453, 454, 501, 502, 503, 506, 511, 512, 513, 516, 531, 534, 548, 

554, 555, 602, 659, 661, 662, 665, 667, 679, 714, og 716 

Endringer i hjelpekolonner til standard kontoplan  
• For følgende kontoer har parentes rundt hele kontonavnet og «Tas i bruk ved behov for 

ytterligere underkontoer» blitt flyttet fra kontonavn til hjelpekolonnen «Aktuell for»; 147, 

218, 229, 251, 273, 301, 304, 311, 314, 321, 324, 361, 362, 371, 372, 373, 374, 401, 402, 

403, 411, 412, 413, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 451, 452, 453, 454, 

501, 502, 503, 506, 511, 512, 513, 516, 531, 534, 548, 554, 555, 602, 659, 661, 662, 665, 

667, 679, 714, og 716 

Følgende endringer er fastsatt per desember 2017: 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Underkontoer under konto 198 Avregning mellomværende med statskassen – 

kontantrelatert: 

- Underkonto 1981 Spesielle ordninger i staten  

- Underkonto 1982 Reservert 

- Underkonto 1983 Reservert 

- Underkonto 1984 Spesielle statskontoer i kapitalregnskapet  

- Underkonto 1988 Finansskatt på lønn 

- Underkonto 1989 Reservert 

• Konto 228 Annen langsiktig gjeld   

• Konto 272 Grunnlag mva. ved innførsel av varer  

• Konto 273 (Grunnlag mva. ved innførsel av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer) 
• Konto 381 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 

• Konto 504 Lønn balanseført ved egenutvikling av anleggsmidler 

• Konto 549 Finansskatt på lønn 

• Konto 802 Salgssum ved realisasjon av verdipapirer  

 

Endring av navn på kontoer 
• Konto 146 har endret navn til Innkjøpte varer (ferdigvarer) og driftsmateriell. 

• Konto 147 har endret navn til (Innkjøpte varer (ferdigvarer) og driftsmateriell – Tas i bruk 

ved behov for ytterligere underkontoer). 

• Underkonto 1991 har endret navn til Inntektsført bevilgning.   

• Konto 229 har endret navn til (Annen langsiktig gjeld - Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer).  

• Konto 280 har endret navn til Avstemmingsdifferanser.  

• Kontoer i kontogruppe 32 har endret navn til «Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt». 

- Konto 320 har endret navn til Salgsinntekt varer, unntatt avgiftsplikt. 
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- Konto 321 har endret navn til (Salgsinntekt varer, unntatt avgiftsplikt – Tas i bruk ved 

behov for ytterligere underkontoer). 

- Konto 323 har endret navn til Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt. 

- Konto 324 har endret navn til (Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt – Tas i bruk ved 

behov for ytterligere underkontoer). 

• Konto 780 har endret navn til Tap ved avgang av anleggsmidler. 

 

Endringer i hjelpekolonner til standard kontoplan 
• For konto 158 Avsetning tap på fordringer er hjelpekolonnen «Aktuell for» endret fra 

«SRS» til «Alle». 

• For konto 176 Opptjent renteinntekt er hjelpekolonnen «Aktuell for» endret fra «SRS» til 

«SRS/Statsbanker». 

• For konto 280 Avstemmingsdifferanser er hjelpekolonnen «Aktuell for» endret til «Alle». 

• For konto 280 Avstemmingsdifferanser er hjelpekolonnen «Eksempler på kobling mot post i 

statens kontoplan» endret til «Mot mellomværende».  

• For konto 784 Avsetning tap på fordringer er hjelpekolonnen «Aktuell for» endret fra 

«SRS» til «Alle».  

Følgende endringer er fastsatt per november 2016: 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Konto 281 Avsatt pensjonspremie til SPK (arbeidsgiverandel) 

• Konto 282 Avstemmingskonto, betalt pensjonspremie til SPK 

 

Endring av navn på kontoer 
• På konto 1980 er ordet «motpost» satt inn og kontoen heter da Mellomværende med 

statskassen - kontant (motpost IB). 

• På konto 199 og 1990 er ordet «avregning» byttet ut med «avregnet» og kontoene heter da 

henholdsvis Avregnet med statskassen - andre tidsavgrensningsposter og Avregnet med 

statskassen - andre tidsavgrensningsposter (IB).  

• På konto 1996 er ordet «forpliktelse» erstattet med «avsetning» og kontoen heter da 

Tilbakeføring av gjenværende avsetning ved avgang anleggsmidler. 

• Konto 390 har endret navn til Inntekt fra bevilgninger. 

• Konto 391 har endret navn til Inntektsført bevilgning benyttet til investering (debitering). 

 

Følgende kontoer er gjort frivillig å benytte 
• Konto 392 Inntekter fra bevilgning til investering er frivillig å benytte for regnskapsåret 

2017. 

• Konto 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) er frivillig å 

benytte for regnskapsåret 2017. 

• Konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning er frivillig å benytte for regnskapsåret 2017. 

• Kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold er frivillig å benytte fra regnskapsåret 2017. 
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Følgende endringer er fastsatt per november 2015: 

Flytting av kolonner i standard kontoplan 
• Kolonnen Eksempler på kobling mot post i statens kontoplan er flyttet fra første til fjerde 

kolonne. 

 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Konto 614 Frakt, transport m.m. ved utdeling av driftsmateriell. 

• Konto 827 Andre overføringer etter avtale med DFØ. 

 

Endring av navn på kontoer, kontoklasser og kontogrupper 
• I navnet på kontogruppe 14 Beholdning av varer og annet driftsmateriell er «annet» slettet. 

• Navnet på kontoklasse 2 er endret til Statens kapital og gjeld. 

• Konto 215 har endret navn til Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige 

driftsmidler. 

• I navnet på konto 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger) 

og konto 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler er ordet 

«forpliktelse» erstattet med «avsetning». 

• Konto 601 og konto 602 har endret navn til henholdsvis Avskrivning på bygninger og annen 

fast eiendom og (Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom – Tas i bruk ved behov 

for ytterligere underkontoer). 

• Kontogruppe 61 har endret navn til Frakt og transport vedrørende salg og utdeling. 

 

Slettede og reserverte kontoer i standard kontoplan 
• Konto 111 Beredskapsanskaffelser er slettet og kontoen har fått status reservert. 

• Konto 148 Forskuddsbetaling til leverandører er slettet og kontoen har fått status reservert. 

• Konto 470 Forskning og utvikling er slettet og kontoen har fått status reservert. 

• Konto 481 Beredskapsanskaffelser er slettet og kontoen har fått status reservert. 

• Konto 606 Avskrivning på beredskapsanskaffelser er slettet og kontoen har fått status 

reservert. 

 

Presiseringer knyttet til enkelte kontoer 
• I teksten knyttet til kontogruppe 19 er det presisert at artskonto for oppgjørskonto kobles 

mot oppgjørskonto og at artskonto for arbeidskonto kobles mot mellomværende med 

statskassen. 

• Det er satt inn en tekst knyttet til konto 200 Innskutt virksomhetskapital om at det må 

opprettes en egen regnskapslinje om denne kontoen benyttes. 

 

Endringer i hjelpekolonner til standard kontoplan 
• For konto 170 Forskuddsbetalt leie, konto 171 Forskuddsbetalt rente og konto 175 Opptjent 

leieinntekt er det satt inn «ingen kobling» i kolonnen med eksempel på kobling mot post i 

statens kontoplan. 
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Følgende endringer er fastsatt per desember 2014: 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Konto 1987 Nettoføringsordning for mva. 

• Konto 280 Avstemmingsdifferanser (bruttobudsjetterte virksomheter). 

• Konto 451 (Fremmedytelse og underentreprise – Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer). 

• Konto 452 (Fremmedytelse og underentreprise – Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer). 

• Konto 453 (Fremmedytelse og underentreprise – Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer). 

• Konto 454 (Fremmedytelse og underentreprise – Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer). 

 

Nye kontoer som i hovedsak er aktuelle for Finansdepartementet 
• Konto 132 Spesielle beholdninger (kapitalregnskapet).  

• Konto 209 Egenkapital (kapitalregnskapet).  

• Konto 238 Andre forpliktelser (kapitalregnskapet). 

  

Endringer i kontonavn der anvendelsen av kontoene er presisert 
• Navnet på konto 829 er endret til Avregning kontogruppe 82, føres mot 1997. 

• Navnet på konto 839 er endret til Avregning kontogruppe 83, føres mot 1997. 

• Navnet på konto 849 er endret til Avregning kontogruppe 84, føres mot 1997. 

• Navnet på konto 859 er endret til Avregning kontogruppe 85, føres mot 1998. 

• Navnet på konto 879 er endret til Avregning kontogruppe 87, føres mot 1998. 

 

Endring av navn på kontoklasser og kontogrupper 
• Navnet på kontoklasse 5 er endret til Lønnskostnad. 

• Navnet på kontogruppe 14 er endret til Beholdninger av varer og annet driftsmateriell. 

 

Endringer i reservasjon av kontogrupper og kontoer 
• Kontogruppe 28 er åpnet og benevnes Annen kortsiktig gjeld. 

• Konto 281 – 289 under kontogruppe 28 er reserverte. 

• Konto 220 er gjort reservert. 

• Konto 230 er gjort reservert. 

 

 

Endringer i hjelpekolonner til kontoplanen 
• Konto 1987 rapporteres til statsregnskapet på kapittel 1633, post 01, se kolonnen Eksempler 

på kobling mot post i statens kontoplan og rundskriv R-116 Nettoføringsordning for 

budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen.  

• Nye krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn er hensyntatt i kolonnen 

Eksempler på kobling mot post i statens kontoplan for kontoene 570, 571, 580 og 581. For 

disse kontoene er det vist til post for driftsutgifter innen postgruppen 01-29. 
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Følgende endringer er fastsatt per november 2013: 
Standard kontoplan er per november 2013 gjort om til et vedlegg som følger rundskriv R-102 

Standard kontoplan for statlige virksomheter (var tidligere et utrykt vedlegg). Endringsloggen som 

tidligere var en del av det utrykte vedlegget er nå et eget dokument. 

 

Nye kontoer i standard kontoplan 
• Konto 147 (Innkjøpte varer (ferdigvarer) - Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer).  

• Konto 195 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto - inn og ut (bruttobudsjetterte 

virksomheter). 

• Konto 387 Overført til tap ved avgang av anleggsmidler (konto 780).  

• Konto 536 Virkemidler ved omstilling i staten (lønnsinnberettet av virksomheten).  

• Konto 544 Pensjonspremie for pensjonsordninger utenfor SPK. 

• Konto 546 Inntekter til pensjonsordninger i staten (kun til bruk for SPK). 

• Konto 547 Utgifter til pensjonsordninger i staten (kun til bruk for SPK). 

• Konto 548 (Utgifter til pensjonsordninger i staten (kun til bruk for SPK) - Tas i bruk ved 

behov for ytterligere underkontoer). 

• Konto 658 Annet driftsmateriale. 

• Konto 678 Kjøp av andre fremmede tjenester.  

• Konto 770 Spesielle driftskostnader etter avtale med Finansdepartementet.  

• Konto 822 Overføringer fra departementer (kun til bruk for fond). 

• Konto 857 Rentekostnad for statskassen. 

 

Endringer i kontonavn der anvendelsen av kontoene er presisert   
• Navnet på konto 104 er endret til Programvarelisenser og egenutviklet programvare. 

• Navnet på konto 134 er endret til Obligasjoner (omsettelige verdipapirer). 

• Navnet på konto 193 er endret til Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto - inn 

(bruttobudsjetterte virksomheter). 

• Navnet på konto 194 er endret til Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto - ut 

(bruttobudsjetterte virksomheter).  

• Navnet på underkonto 1980 er endret til Mellomværende med statskassen - kontant (IB). 

• Navnet på konto 1998 er endret til Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859 og 879). 

• Navnet på konto 221 er endret til Obligasjonslån (omsettelige verdipapirer). 

• Navnet på konto 232 er endret til Obligasjonslån (omsettelige verdipapirer). 

• Navnet på konto 474 er endret til Programvarelisenser.  

• Navnet på konto 500 er endret til Lønn fast ansatte. 

• Navnet på konto 501 er endret til (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer). 

• Navnet på konto 502 er endret til (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer). 

• Navnet på konto 503 er endret til (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 

underkontoer). 

• Navnet på konto 510 er endret til Lønn midlertidig ansatte. 

• Navnet på konto 511 er endret til (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for 

ytterligere underkontoer). 

• Navnet på konto 512 er endret til (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for 

ytterligere underkontoer). 
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• Navnet på konto 513 er endret til (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for 

ytterligere underkontoer). 

• Navnet på konto 542 er endret til Pensjonspremie til SPK (virksomheter som betaler 

pensjonspremie). 

• Navnet på konto 543 er endret til Pensjonspremie til SPK (virksomheter som ikke betaler 

pensjonspremie).  

• Navnet på kontoklasse 6 er endret til Annen driftskostnad. 

• Navnet på konto 659 er endret til (Annet driftsmateriale - Tas i bruk ved behov for 

ytterligere underkontoer).  

• Navnet på konto 677 er endret til Reservert (fremtidig eliminering). 

• Navnet på konto 679 er endret til (Kjøp av andre fremmede tjenester - Tas i bruk ved behov 

for ytterligere underkontoer).  

• Navnet på konto 710 er endret til Bilgodtgjørelse. 

• Navnet på konto 780 er endret til Tap ved avgang av anleggsmidler (387). 

• Navnet på konto 845 er endret til Renteinntekt til statskassen.  

• Navnet på kontogruppe 87 er endret til Tilskudd og stønader fra staten til andre. 

• Det er i teksten om regnskapslinjer knyttet til kontogruppe 18 og 23 lagt til en henvisning til 

SRS 1. 

 

Endringer i reservasjon av kontoer 
• Reservasjonen av underkonto 1989 er opphevet.  

• Kontogruppe 86 er gjort reservert. 

 

Endringer i hjelpekolonner til kontoplanen 
• Benevnelsen i kolonnen Aktuell for er endret fra “SRS” til “Alle” for konto 217 og 218 Ikke 

inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter). 

• I kolonnen Eksempler på kobling mot post i statens kontoplan er konto 193, 194 og 195 som 

gjelder bankinnskudd, markert med en stjerne for å presisere at artskontoene skal kobles opp 

mot tilvist kapitalkonto for rapportering av bankbevegelse (8 siffer) i 60-serien. 

• Det er satt inn “mot mellomværende” i kolonnen Eksempler på kobling mot post i statens 

kontoplan utenfor underkonto 1980 og 1970 (for forvaltningsbedrifter). 

• Henvisningen i kolonnen Eksempler på kobling mot post i statens kontoplan er utvidet for 

konto 870 og 871 fra “post 70 til 85” til “post 60 til 85”.  

Følgende endringer er fastsatt per desember 2012: 
Innledningen til kontoplanen er endret som følge av at kontoplanen er fastsatt som obligatorisk fra 

1.1.2014. Innledningen omtaler også bruk av eventuelle hjelpesystemer og standard kontoplan. 

Beskrivelsen av spesifikasjonskrav er tatt ut av innledningen, da disse nå omtales direkte i R-

102/2012. Det er dessuten gjort noen tekstlige forbedringer i innledningen. 

 

Øvrige formelle og materielle endringer er oppsummert nedenfor.   

 

Nye konti i standard kontoplan 
Kontogruppe 10 Immaterielle eiendeler og lignende 

Det er opprettet en ny konto for immaterielle eiendeler under utførelse (konto 107).  
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Kontogruppe 55 Annen godtgjørelse 

Det er opprettet en ny konto for ventelønn som skal benyttes i de tilfellene der NAV 

lønnsinnberetter ventelønnen og fakturerer virksomheten (konto 557).  

 

Kontogruppe 78 Tap o.l. 

Det er opprettet en ny konto for erstatninger (konto 787) som skal benyttes for erstatninger som 

ikke naturlig faller inn under noen av de andre kontiene for driftskostnader.  

Flytting av konti 
Kontogruppe 13 Finansielle anleggsmidler 

Tidligere konto 136 Obligasjoner er flyttet til konto 134, og konto 136 er nå reservert.  

 

Kontogruppe 21 Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for 

nettobudsjetterte virksomheter 

Konto 217 har endret navn fra “Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte virksomheter)” til 

“Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter)”. Konto 218 

har endret navn fra “Andre avsetninger for forpliktelser” til “Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd 

og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter)”.  

Konto 219 er nå eneste konto for andre avsetninger for forpliktelser. 

Endringer i kontonavn der anvendelsen av kontiene er endret   
Kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen 

Konto 199 endrer navn fra “Mellomværende med statskassen – periodisert” til “Avregning med 

statskassen – andre tidsavgrensningsposter”. Samtidig har flere underkonti under konto 199 endret 

status fra kun å være aktuelle for virksomheter som benytter de statlige regnskapsstandardene 

(SRS), til å være aktuelle for alle statlige virksomheter.  

 

Kontogruppe 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft 

Konto 572 har endret navn fra “Tilretteleggingstilskudd for personale på aktiv sykemelding” til 

“Tilretteleggingstilskudd”. 

 

Kontogruppe 68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs 

Navnet på kontogruppe 68 er endret fra “Kontorkostnad, trykksak o.l.” til ”Kontorrekvisita, bøker, 

møter og kurs”. Det er åpnet en ny konto for aviser, tidsskrifter, bøker og liknende til bibliotek 

(konto 685). Konto 594 Deltakeravgifter for kurs og konferanser har endret status til reservert, og 

all kompetanseheving skal nå føres i kontogruppe 68. Kontoplanen har to nye konti for kurs og 

seminarer og skiller på om deltakerne er egne ansatte eller eksterne deltakere (henholdsvis konto 

687 og konto 688). Som en følge av dette endres konto 686 fra “Møte, kurs, oppdatering o.l.” til 

“Møter”.  

 

Endringer av kontonavn der bruken av kontoen er som før 
Kontogruppe 17 Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. 

I kontogruppe 17 er begrepet “påløpt” bytte ut med begrepet “opptjent”. 

 

Kontogruppe 26 Skattetrekk og andre trekk 

Konto 263 har endret navn fra “Trygdetrekk/pensjonstrekk” til “Trygdetrekk/pensjonstrekk(2%)”.  

 

Kontogruppe 43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester 

Navnet på kontogruppe 43 og underliggende konti er endret fra “Forbruk av innkjøpte varer 

(ferdigvarer)” og “ Innkjøp av varer” til “Forbruk av innkjøpte varer og tjenester”. Det er i tillegg 
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åpnet tre nye konti til dette formålet. Det stilles ikke lenger krav om å føre frakt, toll og spedisjon 

vedrørende innkjøpte varer på en egen tresifret konto (tidligere konto 436). 

 

Kontogruppe 50 Lønn fast ansatte og kontogruppe 51 Lønn midlertidig ansatte 

I kontogruppe 50 og 51 er begrepet “stillinger” byttet ut med “ansatte”.  

 

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten – kontogruppe 82-84 og tilskuddsforvaltning 

og andre overføringer fra staten – kontogruppe 85-87 

Henvisningene til post i overskriftene på kontogruppe 82-87 er slettet. Hjelpekolonnen viser 

eksempler på relevante koblinger til kapittel og post som tidligere. 

Statsbanker 
Det er åpnet to nye konti i standard kontoplan til bruk for statsbankene. Dette er gjort for at 

statsbankene skal kunne spesifisere utlån og lånemellomværende med staten på det obligatoriske 

tresiffernivået. De aktuelle konti var tidligere reservert. 

Forvaltningsbedrifter 
Det er åpnet nye konti i standard kontoplan til bruk for forvaltningsbedriftene. 

Forvaltningsbedriftene budsjetteres på underpostnivå under post 24 Driftsresultat. De nye kontiene 

for forvaltningsbedriftene er blant annet tilpasset dette. De aktuelle konti var tidligere reservert. 

Fond 
Det er åpnet tre nye konti til bruk for statlige fond. Dette for at fond skal kunne spesifisere innskutt 

fondskapital, opptjent fondskapital og disponeringen av årets resultat til fondskapital på egne konti 

på det obligatoriske tresiffernivået. De aktuelle konti var tidligere reservert. 

Følgende endringer er fastsatt per desember 2011: 
• Virksomheter som bokfører enkelte periodiseringer, men ikke følger de anbefalte statlige 

regnskapsstandardene, kan også benytte relevante konti som i fjerde kolonne i kontoplanen 

er merket “SRS”. 

• Kontogruppe 34 har endret navn fra “Tilskudd og overføringer” til “Inntekt fra tilskudd og 

overføringer”. 

• Tilskudd fra Norges forskningsråd skal føres på egen konto (340). 

• Gaver og gaveforsterkninger skal føres på samme konto (346). 

• Rekkefølgen på enkelte konti i kontogruppe 34 er endret. 

 

 


