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Endringer i felles kontoplan for 
departementsfellesskapet pr. 28. oktober 2021 
 
I dette dokumentet har vi beskrevet de viktigste endringene som er gjort i den felles kontoplan for 
departementsfellesskapet. Alle endringer som går på selve kontostrukturen kommer av endringsloggen i 

kontoplanen. I tillegg er det gjort mindre endringer i veiledningsteksten på uten at dette er spesifisert 
videre. 

 

Endringer som følge av nye regler for utlegg og utgiftsdeling 
Fra 2021 har vi fått nye regler for nettoføring av tilbakebetalinger av utlegg og utgiftsdeling, og disse nye 

reglene fører til endringer i hvordan kontoplanen skal brukes. 

 

Nettoføring ved fremleie av lokaler 
I de nye reglene skal innbetalingen knyttet til fremleie av leide lokaler nettoføres mot den opprinnelige 
husleieutgiften/-kostnaden. Dette gjøres ved at leieinnbetalingen føres på samme artskonto som de 

mottatte husleiefakturaene. Bakgrunnen for dette er at husleiekostnaden i regnskapet skal vise 
kostnaden knyttet til de lokalene som brukes av virksomheten. 

 
Dette betyr at konto 3604 Hus-/fremleieinntekter, Statens bygg slettes fra kontoplanen, og erstattes av 
egne kontoer for leieinntekter ved fremleie i kontogruppe 63: 

 

6303 Fremleieinntekter leide lokaler 

6312 Fremleieinntekter leide lokaler fra Statsbygg 

Nettoføring ved tilbakebetalinger av utlegg og utgiftsdeling 
I de tilfeller dere mottar innbetalinger som er refusjon av direkte utlegg eller som følge av en 

utgiftsdeling, skal dette føres mot samme konto som den opprinnelige fakturaen. Ved refusjon av 
lønnskostnader, f.eks. ved hospitering, skal dette føres på konto 5890. Men informasjon om når 
nettoføring skal skje, kan dere finne i veiledningsmaterialet som er publisert på dfo.no. 
 

 

https://dfo.no/fagomrader/%C3%B8konomiregelverket/endringer-i-okonomiregelverket-fra-1-januar-2020/endringer-i-kapittel-3-retningslinjer-for-refusjoner-ved-utlegg-og-utgiftsdeling/nettoforing-av-tilbakebetalinger-av-utlegg-og-utgiftsdeling


Konto 3235 Diverse tilfeldige inntekter 
Konto 3235 Diverse tilfeldige inntekter har til nå vært benyttet til diverse tilfeldige inntekter og refusjoner 
som kan disponeres av virksomheten. Som følge av de nye reglene for nettoføring endres nå konto 3235, 
både i navn og innhold. 

 
Tilfeldige inntekter skal føres på konto 3670 Annen driftsrelatert inntekt. Kontoen er gjort tilgjengelig for 

alle i departementsfellesskapet (bortsett fra Forsvarsdepartementet som har egne underkontoer). 
 

Konto 3235 skal fra nå av benyttes til tilfeller der det er solgt en tjeneste som en unntatt avgiftsplikt, og 
kontonavnet endres tilsvarende til Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt. Dette følger også av 

standard kontoplan, der artskonto 323 forbeholdt salg av tjenester. 
 

Inntekt ved salg av eiendeler 
Ved salg av eiendeler skal inntekten fra salget inntektsføres på enten konto 3670 Annen driftsrelatert 

inntekt eller konto 3800/3805 Salgssum anleggsmidler. Konto 3670 Annen driftsrelatert inntekt benyttes i 

de tilfeller eiendeler opprinnelig var kostnadsført i kontoklasse 6 eller 7, mens konto 3800/3805 Salgssum 

anleggsmidler benyttes i de tilfeller eiendelen var kostnadsført i kontogr. 47-49 (kontantprinsippet) eller 
balanseført i kontogr. 10-12 (SRS). 
 

Veiledningsteksten i kontoplanen er oppdatert tilsvarende. 

 

Andre endringer knyttet til innholdet i kontoer 
• Kjøp av mobiltelefoner og nettbrett m.m. skal føres på konto 6550 Datamaskiner (PCer, 

mobiltelefoner, nettbrett, servere m.m.) 

• Leie av postboks skal føres på konto 6490 Annen leiekostnad 

• Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med streaming/videoproduksjon er flyttet til 6790 Kjøp av 
andre fremmede tjenester. 

 

Ofte stilte spørsmål 
Seksjonen for ofte stilte spørsmål er oppdatert tilsvarende endringene over, der det er aktuelt. 

 

I tillegg er det tatt inn et nytt spørsmål rundt utgifter til montering ved nyanskaffelse av eiendeler under 
kontogr. 65. 
 

Endring i kontoplanene i Unit4 ERP 
DFØ gjør endringer i kontoplanene som ligger på deres regnskapsfirma i Unit4 ERP basert på de 
endringene som er gjort i kontoplanen nå. 

 
Endringene vil bli oppdatert i løpet av november 2021. 


