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Tjenesterapportering
Skjema 51: Areal- og samfunnsplanlegging, miljø- og kulturminneforvaltning
Det er gjort følgende innholdsmessige endringer for skjema 51 siden rapporteringen for 2020
-

I bolk D1 er det lagt til et spørsmål om behandling av meldinger om riving eller vesentlig
endring av verneverdige bygninger oppført etter 1850.
I bolk F erstattes spørsmål 1a og 1b med følgende tre spørsmål:
o Antall kommune- og reguleringsplansaker hvor forholdet til automatisk fredete
kulturminner er vurdert i rapporteringsåret
o Antall andre saker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert i
rapporteringsåret
o Antall kommune- og reguleringsplansaker som gjelder mindre private tiltak

Sysselsetting i fylkeskommunene
Statistikken over sysselsetting i fylkeskommunene som presenteres under KOSTRA har A-ordningen
som hovedkilde. Totaltallene er splittet opp i administrasjon, videregående opplæring,
tannhelsetjeneste, kultur, samferdsel og annet.
Kvaliteten på sysselsettingsstatistikken er avhengig av fylkeskommunenes inndeling i virksomheter i
Enhetsregisteret, og de inn- og utmeldinger som sendes for de ansatte til A-ordningen, som er
hovedkilde for registerbasert sysselsetting. I de fleste fylkeskommuner er melderutinene til Aordningen lagt inn som en modul i lønns- og personalsystemet. Endringer må legges inn i dette
systemet.
Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til arbeidsmarked@ssb.no.

Regnskapsrapportering
Rapportering av årsregnskap og -balanse
Vi minner om at de regnskapsfilene som var nye for 2020 også skal rapporteres for 2021. Det gjelder
konsolidert årsregnskap samt regnskap fra interfylkeskommunale politiske råd (IPR) og
fylkeskommunale oppgavefellesskap (KO), samt filuttrekk med bevilgningsregnskap og balanse for
lånefond (sistnevnte gjelder kun for Trøndelag fylkeskommune).
En detaljert beskrivelse av hvordan disse nye regnskapene skal rapporteres inn til KOSTRA er gitt i
«Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap». Heftet ligger under menypunktet
«Mer informasjon» på https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering, og på
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/artikler/kostra-rapportering-2021.
Utfyllende veiledning om konsolidert årsregnskap og årsregnskap fra IPR og KO er også gitt i
«Veileder til kontoplanen i KOSTRA» på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.
Vi ber dere være spesielt oppmerksomme på at alle enheter som skal være med i konsolidert
regnskap, faktisk blir tatt med i konsolideringen. Erfaringene fra første års rapportering er at dette
ikke alltid er tilfelle.
Liste over de enhetene som SSB har registrert på den enkelte fylkeskommune finner dere
under menypunktet «Mer informasjon» på https://www.ssb.no/innrapportering/kostrainnrapportering. Dersom det er noen endringer ber vi om at dette meldes til
kostra-kommuneregnskap@ssb.no innen 15. januar.
I dokumentene «Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap» og «Veileder til
kontoplanen i KOSTRA» vil man også finne oversikt over alle regnskapsfiler som skal leveres for
regnskapsåret 2021 i 2022, samt alle endringer i KOSTRA-kontoplanen.

Fordringer og gjeld overfor utlandet
Dersom fylkeskommunens totale fordringer og/eller gjeld overfor utlandet overstiger 25 mill. kr., ber
vi om at elektronisk skjema 71 Fordringer og gjeld overfor utlandet fylles ut. Eventuelle spørsmål
rettes til Jostein Birkelund på e-post jbi@ssb.no.

Kvartalsrapportering av regnskap og balanse til bruk i makroøkonomisk styring
Behovet for løpende makroøkonomisk styring krever kvartalsstatistikk som viser utviklingen i
økonomien i fylkeskommunene i løpet av året. Det er også behov for materiale til
konsultasjonsmøtene mellom staten og KS i forkant av regjeringens budsjettkonferanse.
Kvartalsrapportene skal sendes inn elektronisk via en egen innrapporteringportal på denne adressen:
http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kvartkomfy. Nærmere informasjon om
kvartalsrapporteringen er lagt ut på den samme nettadressen.
Eventuelle spørsmål knyttet til kvartalsrapporteringen rettes til Bjørn Gran-Henriksen på e-post
bge@ssb.no.

