Alle interkommunale selskap

Oslo, 02.11.2015
Deres ref.:
Vår ref.: 15/1321-3
Saksbehandler: Marte Helliksen Hvamb
Seksjon for offentlige finanser

KOSTRA-rapportering fra Interkommunale selskaper 2015
Regnskapet fra interkommunale selskaper inngår i kommune- og fylkeskommunekonsernet. Deres
innrapportering er avgjørende for å lage god styringsinformasjon for kommuner og fylkeskommuner. Dette
brevet inneholder informasjon om KOSTRA-rapporteringen for 2015.
Alle interkommunale selskaper (IKS) skal rapportere regnskap elektronisk gjennom KOSTRA.
Hjemmel for innhenting av regnskapsrapportene er forskrift av 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering
fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet §
1. Frister
Elektronisk innrapportering kan skje fra og med 4. januar 2016. Frist for innrapportering er 15. februar
2016. Fristen for å sende opprettede rapporter etter publisering er 15. april 2016.
Milepælsplan
De viktigste milepælene for Interkommunale selskap i KOSTRA-rapporteringen for 2015 er:
2. november 2015

Informasjonsbrev sendes alle IKS fra SSB.

2. november 2015

En testutgave av rapporteringsportalen med elektroniske skjemaer og
løsning for lasting og kryptering av filuttrekk legges tilgjengelig for
alle fylkeskommuner.
2. november - 30. november 2015 Testrapportering fra alle IKS til SSB
4. januar 2016
Endelig utgave av nettleseren med elektroniske skjemaer og løsning
for lasting og kryptering av filuttrekk legges tilgjengelig.
4. januar -15. februar 2016
Rapportering av regnskapsdata og alle elektroniske skjemaer
15. mars 2016
SSB publiserer ureviderte nøkkeltall på internett
15. april 2016
Siste frist for opprettet innrapportering til SSB
15. april - ca. 8. juni 2016
SSB gjennomfører tallkontroller og sender melding til IKS om mulige
feil i rapporteringen. IKS retter eventuelle feil.
15. juni 2016
SSB publiserer opprettede nøkkeltall på internett
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2. Rapportering og veiledning
Alle KOSTRA-skjemaene er tilgjengelig for rapportering direkte på SSBs nettsider. Den som skal
rapportere går inn på adressen http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-innrapportering og
logger seg inn med selskapets organisasjonsnummer og pinkode, fyller ut skjema og sender inn. Selskapet
får tilsendt eget brev med pinkode i starten av desember. Pinkoden sendes til adressen: XXXX , vennligst
gi oss tilbakemelding dersom adressen er feil.
Følgende regnskapsrapporter skal sendes som filuttrekk:
Bevilgningsregnskap 0I/0K
Balanse 0J/0L)
Når det gjelder balanseregnskapet ber vi dere spesielt å være oppmerksomme på at filen inneholder både
inngående balanse og årets transaksjoner (periode 0-12).
Regnskapsrapportsfilene skal lastes inn i nettleseren. Ved opplasting til SSB kontrolleres filen, innsender får
umiddelbart en tilbakemelding på filens innhold. Eventuelle feilmeldinger blir vist i en egen rapport. Feilene
må rettes opp i filen og lastes på nytt. Selskapet kan følge med på status for sin innrapportering direkte i
nettleseren på rapporteringssiden.
«Oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 2015» gir detaljert informasjon om
regnskapsrapporteringen. Det være seg filstruktur, layout, gyldige funksjoner og arter, samt gyldige
kombinasjoner av disse. Kapittel 4 er spesielt beregnet for IKS og KF.
Veiledning:
For faglig veiledning og informasjon henviser vi til KMD:
Hovedveileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA, regnskapsåret 2015.
Veileder for rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA
KMDs rundskriv H-30/03 , informasjon om konvertering av regnskapsinformasjon fra Norsk Standard
kontoplan 4102 til KOSTRA-kontoplanen.
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/
Vi ønsker samtidig å minne om artene for konserninterne renter, avdrag og utlån, samt kapitlene i balansen
for konserninterne fordringer og gjeld. Det er viktig at disse brukes slik at konsolideringen til konsern gir
mest mulig riktige tall.
En viktig endring å merke seg i regnskapsrapporteringen fra og med regnskapsåret 2016, er at
artene for interne transaksjoner mellom etater/avdelinger/innad i selskap (artene 290 Internkjøp og 790
Internsalg) utgår fra kontoplanen. Hovedhensikten med endringen er å rendyrke regnskapsdataene i
KOSTRA til et rent eksternregnskap, noe som betyr at nøkkeltall og grunnlagsdata vil gi et mer korrekt
bilde av ressursbruken på den enkelte tjenesten (funksjon). Vi anbefaler dere å ta hensyn til dette ved
utarbeidelse av kontoplanen i deres regnskapssystem for regnskapsåret 2016.

3. Praktiske opplysninger
Datamottak og brukertjeneste i SSB
Det er en egen brukertjeneste knyttet til rapporteringen. Spørsmål til brukertjenesten kan stilles via e-post og
telefon. Vi oppfordrer til at det fortrinnsvis benyttes e-post.
E-postadresse: kostra-support@ssb.no
Telefonnummer: 62 88 51 70
Telefontjenesten vil være bemannet i periodene 2. november - 30. november 2015 (for testrapportering) og
4. januar - 15. april 2016 (for ordinær rapportering). Åpningstid er kl. 8.00 - 15.00.
Ut over åpningstiden henviser vi til bruk av e-post.
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Vedlegg til informasjonsbrevet ligger på SSBs internettsider (http://www.ssb.no/innrapportering/offentligsektor/kostra-innrapportering).
Her blir følgende lagt ut:
 En nettportal for direkte pålogging med alle elektroniske skjema og løsning for innlasting av filuttrekk.
 Oversikt over alle tjenesteskjemaer som inngår i rapporteringen
 Veiledningshefte for rapportering av tjenesteproduksjon
 Oversikt over kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS)
 Oppslagshefte for regnskapsrapportering
 Oversikt over institusjonelle sektorkoder
Oversikt over alle registrerte FKF, KF og IKS per 22. oktober 2015 vil være tilgjengelig på SSBs nettsider.
Dersom IKSet har flere eierkommuner enn det som fremkommer av lista kan tilbakemelding gis til Marte
Helliksen Hvamb på tlf: 40 90 26 67 eller e-post mhh@ ssb.no.
IT-løsninger for innsending av data
Test av innrapporteringen
En testutgave av den nettleserbaserte rapporteringsløsningen vil være tilgjengelig for selskapene fra 2.
november. Da kan løsningen testes både for elektroniske skjema og for filuttrekk. SSB ønsker at så mange
som mulig tester løsningen og gir tilbakemelding om feil og mangler/behov. Vi håper på denne måten å få
testet skjemaene før den endelige utgaven legges ut. 1. desember slettes alle innsendte testdata for 2015 og
endelig utgave av skjemaene legges ut 4. januar 2016. Under testperioden bruker dere
organisasjonsnummeret som brukernavn og passordet:123123.
Publisering og oppretting av feil i rapporteringen
Nøkkeltall vil bli publisert på www.ssb.no/kostra 15. mars 2016, forutsatt at det er innrapportert innen
fristen. Dette vil være ureviderte tall.
Selskapene har anledning til å rette opp feil og kan sende korrigerte rapporter/skjema til SSB innen 15. april
2016. Publisering av opprettede nøkkeltall skjer 15. juni 2016.
Vi oppfordrer selskapene til å benytte publiseringen av ureviderte nøkkeltall og grunnlagsdata 15. mars til å
kvalitetssikre det innrapporterte materialet, og især rette oppmerksomhet mot viktigheten av at det er riktig
sammenheng/omfang i dataene som rapporteres fra ulike kilder i kommunen/fylkeskommunen, og som i
KOSTRA blir sammenstilt til indikatorer. SSB vil også i sterkere grad enn tidligere rette fokuset mot
kvaliteten på sammensatte indikatorer og følge dette opp dersom det oppdages avvik.
Vi ønsker lykke til med rapporteringen!
Med vennlig hilsen

Marte Helliksen Hvamb
Førstekonsulent

Likelydende brev er sendt alle Interkommunale selskaper
Kopi:
Alle kommuner og fylkeskommuner

