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Regnskapsprinsipper mv. 

Anvendelse av regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
Gjøvik kommune fører sitt regnskap i henhold til de kommunale regnskapsprinsipper gitt i 
Kommuneloven av 25. sept. 1992, regnskapsforskriftene og etter god kommunal regnskapsskikk, 
herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal 
regnskapsskikk. (GKRS). 

Regnskapsprinsipper 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i 
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som 
faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er 
registrert som en memoriapost. I den grad vesentlige utgifter, utbetalinger, inntekter eller 
innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et 
anslått beløp i årsregnskapet, etter forsiktighetsprinsippet og beste estimat.  

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med 
anbefalt løsning i KRS nr. 2. 

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkning av endringer i 
regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapital-kontoer for endring av regnskapsprinsipp. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn, eller det er obligasjoner som 
holdes til forfall. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er 
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er 
de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover 
standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i 
balansen. 

Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr. kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Låneavdrag 
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betales samme år som de utgiftsføres iht. presisering. Neste års avdrag på utlån inngår i 
anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til 
anskaffelseskost. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden 
til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av 
virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning av 
15.12.2000 nr. 1424 . Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er 
nedskrevet til virkelig verdi i balansen. 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og 
underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som 
gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 

Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 
regionaldepartementet i dokument H-3/14, fra 24. februar 2014. 

Det er benyttet Momentum Selvkostverktøy for selvkostberegningen for 2019. 

 

Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet 
Annen kommunal virksomhet er definert som interkommunale selskaper hvor Gjøvik er deleier i, 
samt selskaper hvor Gjøvik kommune er eneste eier: 

966 144 297 Horisont Miljøpark IKS 
999 129 005 Gjøvik Krisesenter IKS  
976 112 555 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 
982 796 253 Mjøslab IKS 
990 808 767 Støttesenter mot Incest og Seksuell Overgrep IKS (SMISO) 
987 769 386 Innlandet Revisjon IKS 
919 875 224 Industribygg Gjøvik AS 
930 267 724 AS Industribygg 
959 352 976 Gjøvik Olympiske Anlegg AS 
993 423 556 Huntonstranda AS 
824 000 182 Kommune-CSIRT IKS 
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Note nr. 1 Endring i arbeidskapital 
Alle tall i hele kroner. 

Del 1 Bevilgningsregnskapet 

 

Del 2 Balansen 

 

Differansen på kr. 100.000,- gjelder en korrigering på lån, som henger sammen med differansen fra 
2018 på kr. 1.900.000,- og som da skulle vært kr. 2.000.000,-.  
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Note nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor 
Alle tall i hele kroner. 

Godtgjørelse til ledende personer.

 

Kommunens revisor er Innlandet Revisjon IKS. Ytelse til revisor utgjør.

 

 

 

 

Note nr. 3 Pensjonsforpliktelser 
 

Gjøvik kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte i 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Pensjonsordningen omfatter 
alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. 

De ansatte som er i kommunens tjeneste ved 62 år har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er 
ikke fullt forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av 
framtidige AFP-pensjoner. Finansiering av AFP utgjør 50% egenandel og 50% utjevningsordning. 

Etter § 13 i regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen 
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik. 

Fra og med 2014 fordeler Gjøvik kommune premieavviket over 7 år, som siden 2011 har vært fordelt 
over 10 år og før det igjen 15 år. Estimatavvik fra før 2011 er balanseført fullt ut i 2011. 
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Alle tall i hele kroner. 

 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik. 

 

Premiefond 

Premiefond er avsatte midler i KLP for tilbakeført premie og overskudd.  Et evt. Premiefond kan kun 
benyttes til å delvis betale fremtidige pensjonspremier.  Premiefondet fremgår ikke av 
kommuneregnskapet, men den likviditetsmessige effekten kan ha betydning for premieavviket det 
aktuelle året. 

  



17 
 
 

Årsregnskap 2019 for Gjøvik kommune 

Note nr. 4 Varige driftsmidler (anleggsmidler) 
Alle tall i hele kroner. 

Bokført verdi pr. 31.12.2019. 

 

Endring i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto. 
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Note nr. 5 Aksjer og andeler i varig eie, deltakelse i interkommunale selskap 
Alle tall i hele kroner. 

 

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende 
kommunens eierandel i selskapet, jfr. IKS-loven § 3.  
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Note nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler 
Det er ingen salg av finansielle anleggsmidler for 2019. 

 

Note nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 
Alle tall i hele kroner. 

  

Selvkostområdene utgjør her vann, avløp og renovasjon. 

Langsiktig gjeld fordelt på fast og flytende rente. 

 

Kommunen beregner minste tillatte avdrag i driftsregnskapet jf. Kommuneloven § 50 nr.7, ved å 
beregne minste tillatte avdrag på lån etter forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum 
langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. KL § 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets 
avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer 
avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 

 

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr. 86 236 000 i 
driftsregnskapet. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 7 utgjør kr. 70 614 421. 
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Note nr. 8 Renter – sikring 
Alle tall i hele kroner. 

Gjøvik kommune benytter rentebytteavtaler til å sikre stabile renteutgifter. Rentebytteavtalene føres 
til anskaffelseskost/historisk verdi da de benyttes til sikringsbokføring. Bruk av rentebytteavtaler er 
forankret i kommunens finansreglement.  

 

Formålet med sikringene er å redusere renterisiko. 

Sikringsobjekt er porteføljen bestående av alle kommunens lån med flytende rente - utenom 
eventuelle lån som i henhold til annen sikringsdokumentasjon er knyttet til selvkostinvesteringer. 

Som lån med flytende rente regnes p.t. lån, NIBOR-lån og lån hvor det er avtalt fast rente for en 
periode som er 12 mnd. eller kortere.  

Låneporteføljen er dynamisk. Nye lån som oppfyller vilkårene for å inngå i porteføljen, legges til 
porteføljen fortløpende.  

Kommunen vurderer sikringsforholdets effektivitet ved inngåelse av hver ny sikring og på hver 
balansedag ved å sammenligne de vesentligste vilkårene for sikringsinstrumentet med de 
vesentligste vilkårene for sikringsobjektet. De kritiske vilkårene består av nominelt beløp, løpetid, 
samt rentebasis. Sikringsforholdet anses videre som effektivt så lenge det ikke skjer noen vesentlig 
forandring av de kritiske vilkårene for enten sikringsinstrumentet eller sikringsobjektet. 

Ved eventuell restrukturering av sikringsinstrumentet, vil endringer i snittløpetiden og 
markedsverdien på den nye porteføljen av rentebytteavtaler bli vurdert i forhold til situasjon før 
endringer. Dersom disse endringene er innen +/- 10 %, vil sikringsforholdet fortsatt betraktes som 
effektivt siden restruktureringen ikke utgjør en vesentlig endring i sikringsinstrumentet (jfr. KRS 11 
vedlegg A pkt. 3.5.5 – Endring av sikringsinstrument).  
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Note nr. 9 Kommunens garantiforpliktelser 
Alle tall i hele kroner. 

 

Gjøvik kommune har en eierandel på 42,03 % i Horisont Miljøpark IKS (tidl. GLT Avfall). 
Gjøvik kommune sin andel av Horisont Miljøparks langsiktige gjeld pr. 31.12.2019 utgjør                        
kr 43.574.706,-.   
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Note nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser 
Alle tall i hele kroner. 

Oversikten viser vesentlige forpliktelser for Gjøvik kommune i form av langsiktige leieavtaler. Alle 
avtalene gjelder husleie. 

 

Oversikten er verken uttømmende eller fullstendig. Gjøvik kommune har blant annet i tillegg flere 
leasingavtaler av transport- og kontormidler. 

Kommunen har gjennom mange år mottatt tilskudd fra Husbanken til byggeprosjekter. Husbanken 
har vanligvis satt som vilkår for tildelingen av slike tilskudd, at bygget blir nyttet til opprinnelig formål 
i et vist antall år. Dersom bygget blir tatt i bruk til annet formål før tidsfristen er ute, kan Husbanken 
kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. 
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Note nr. 11 Finansielle omløpsmidler 
Alle tall i hele kroner. 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi pr. 31.12. i.h.t. 
finansreglementet. 

Bokført verdi viser markedsverdi pr. 31.12. 

Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom bokført verdi per 01.01 og 31.12 i 
regnskapsåret. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. 

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom 
anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på 
plasseringen. 

Beholdning pr. 31.12. er fordelt på følgende aktivaklasser: 

 

Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi pr 01.01. i regnskapsåret, 
salg/kjøp i løpet av året og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med 
resultatvirkning. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. 

Forskjellen mellom anskaffelseskost og bokført verdi pr 31.12 viser den urealiserte avkastning 
kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Investeringene er i tråd med kommunestyret vedtatte 
finansreglement. 
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Note nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 
Alle tall i hele kroner. 

 

Se Note 27.  Årsoppgjørsdisposisjoner pr. 31.12.2019, for spesifikasjon av fondene. 

 

Note nr. 13 Strykninger 
Det er ikke gjennomført strykninger i driftsregnskapet for 2019. 

 

Note nr. 14 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk drift, samt 
udekket investering 
Alle tall i hele kroner. 

Driftsregnskapet 

 

Investeringsregnskapet 
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Note nr. 15 Kapitalkonto 
Alle tall i hele kroner. 
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Note nr. 16 Større investeringsprosjekter 
Alle tall i hele kroner. 

 

 

Note nr. 17 Vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer 
Alle tall i hele kroner. 

 
Oversikten er ikke fullstendig, men det er tatt med vesentlige overføringer. 
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Note nr. 18 Selvkost 
Alle tall i hele kroner. 
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Note nr. 19 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 
Det er ingen kjente usikre forpliktelser eller hendelser etter balansedagen. 

 

 

 

Note nr. 20 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner 
 

Langsiktig gjeld 
Langsiktig gjeld har i løpet av regnskapsåret økt med 387 mill. kroner, 316 mill. kr året før.                
154 mill. kr. av økningen i langsiktig gjeld skyldes økning i kommunens pensjonsforpliktelser. 
Akkumulert premieavvik har økt med 18,7 mill. kr. til 184,6 mill. kr. Dette er midler som skal 
utgiftsføres i løpet av de neste 7 årene. 

Overføringer mellom drifts- og investeringsregnskap 
Det er i driftsregnskapet overført 10,1 mill. kroner til investeringsregnskapet, hvorav fordelingen er 1 
mill. kroner, i regnskapsskjema 1A og 9,1 mill. i regnskapsskjema 1B, dvs. finansiert av 
tjenesteområdenes budsjettrammer.  

Spillemidler 
Det er forskuttert utbetaling av spillemidler med kr. 31,5 mill. ved utgangen av 2019. 

 

 

 

 

Note nr. 21 Endringer i regnskapsprinsipp 
Alle tall i hele kroner. 

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i 
regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne 
egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot 
kontoer for endring av regnskapsprinsipp. 
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Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2019 av følgende poster: 

 

Avvikling av likviditetsreserven i 2009 ble ført mot det ordinære kapitalfondet med  
kr. 9 293 746, ref. K-sak 108/09. 
 
 

Note nr. 22 Interkommunalt samarbeid  
Alle tall i hele kroner. 
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Note nr. 23 Fordringer og gjeld til kommunale selskap og kommunesamarbeid 
Alle tall i hele kroner. 

 

 

 

Note nr. 24 Finansielle anleggsmidler – obligasjoner 
Vi har ingen obligasjoner, som er klassifisert som finansielle anleggsmidler pr. 31.12.2019. 
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Note nr. 25 Avtalerapportering pr. 31.12.2019. 

Bakgrunn 
 
Det er her valgt å skille mellom ulike typer avtaler, dette gjelder: 

1. Kjøp og salg av tomter / eiendom i 2019. 
2. Eksisterende rammeavtaler og innkjøpsavtaler for 2019. 
3. Langsiktige leieavtaler og vesentlige driftsavtaler med private pr.31.12.2019. 

 
Det vil være andre avtaleinngåelser som ikke nødvendigvis fremgår her, som for eksempel 
garantiforpliktelser og salg av finansielle anleggsmidler. 

Kjøp og salg av tomter og eiendom i 2019 

 

* 5,5 daa til sammen 
** 12,2 daa 
***  Skjerven skog og Vismunda 
**** tilleggsareal til gbnr. 60/91 
***** tilleggsareal til Camphus / Berghusvegen 

Eksisterende rammeavtaler og innkjøpsavtaler for 2019

  
 

Oversikten viser avtaler som er inngått i 2019 gjennom Anskaffelsesenheten og som gjelder Gjøvik 
kommune. Noen få avtaler leverer både varer og tjenester og kan derfor være nevnt i begge 
kategoriene. Avrop og minikonkurranser med uttak etter rammeavtaler er ikke medtatt. Totalt er det 
109 rammeavtaler. Oversikten er ikke kompletterende for Gjøvik kommunes virksomhet. 

Langsiktige leieavtaler og vesentlige driftsavtaler med private pr. 31.12.19. 
Det vises til opplysningene gitt i note 10 i årsregnskapet. 
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Note nr. 26 Skatt og inntektsutjevning. 
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Årsregnskap 2019 for Gjøvik kommune 

Note nr. 27 Årsoppgjørsdisposisjoner pr. 31.12.2019. 
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