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Artskontoplan for Holmestrand kommune
Artskontoplanen inneholder KOSTRA - forskriftenes forklaring på
hovedkategorien.

010-099 Lønn og sosiale utgifter
I artene 010-089 samles alle utgifter som er trekk- og
oppgavepliktige. Feriepenger for lønnsutgifter og alle
avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den
enkelte art under 010-090.
Pensjonsinnskudd og arbeidsgiverpliktige forsikringsordninger
får en egen art 090
Tilsvarende gjelder for arbeidsgiveravgiften. som får art 099
All postering i denne gruppen skal gå gjennom lønnssystemet,
disse blir så automatisk overveltet til regnskapet.
KOSTRA-arten 010 - 019 lønn i faste stillinger (regulativlønn i opprettede
stillinger, inkl. vikarer/engasjerte for fast ansatte i ulønnet permisjon/ledig
stillingshjemmel) og avtalefestede tillegg for fast ansatte.
Lønn til vikarer skal føres som vikar dersom det utbetales lønn både til vikaren og den fast
ansatte. Dersom lønn til vikarer kommer i stedet for lønn til fast ansatt, skal lønn til vikarer
føres på 010.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1011 Lønn i faste stillinger

1012 Lærerlønninger

Forklaring/kommentar
Regulativlønn for alle fast ansatt
Etterbetaling av fast ansatte
Vakttillegg brannvesen
Personlige tillegg
Elevassistenter
Sambandsvakt
Alle avtalefestede tillegg som følger
stillingen
Regulativlønn lærere
Tillegg lærer 50%
Tillegg lærer 50%(100-110%)
Tillegg lærer 100%(100-110%)
Ettermiddagsundervisning
Delt dagsverk
Etterbetaling av fast lønn
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T-trinn
Her føres lønn til vikarer for stillinger som
ikke er besatt.
Her føres lønn til vikarer i lærerstillinger som
ikke er besatt.
Lønn som ikke er pensjonsberettigede
faste stillinger
Samlingsstyrer
Deltidslønn under 14 timer
Kopling til 070

1013 Lønn vakante stillinger
1014 Lønn vakante lærerstillinger
1015 Fast tillegg til lønn

1016 Fast lønn vedlikehold
1017 Kvelds- og nattillegg - fast ansatte
1018 Lør- og søndagstillegg - fast ansatte
1019 Helligdagstillegg - fast ansatte

KOSTRA-arten 020 Lønn til vikarer.
Vikarutgifter som kommer i tillegg til fast lønnsutbetaling for stillingen på art 010.
Vikarlønn for personer som har permisjon med lønn
Vikarutgifter for sykefravær, tillitsverv, ombudsverv, svangerskapspermisjon og ferie.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst

Forklaring/kommentar

1021 Vakttillegg vikarer

1022 Ferievikarer
1023 Lønn svangerskapspermisjoner
1024 Lønn Sykevikarer
1025 Andre vikarer

Lørdag/søndagstillegg vikarer
kveldstillegg
Helligdagstillegg vikarer
Løse timer på fast ansatte
ekstra vakter = betraktes som vikarlønn
KUN ferievikarer inkl,
All lønn i svangerskapspermisjon så lenge vi
får ref fra trygdekontoret
Sykdom
Vikarer ved avspasering og opplæring
kortvarig permisjon uten ref

1027 Kvelds- og nattillegg - vikarere
1028 Lør- og søndagstillegg - vikarere
1029 Helligdagstillegg - vikarere

Kostra-arten 030 Lønn til ekstrahjelp
Utgifter til midlertidig stillinger/ansatte utover faste stillinger/stillingshjemler.
Sommerhjelp – sesonghjelp – engasjementer – andre former for ekstrahjelp
Disse fører vi på følgende interne arter
Art Tekst

Forklaring/kommentar
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1030 Overført til 1063
NB!!!!!!!

1031 Ekstrahjelp
1032 Engasjement

1033 Ekstrahjelp/overtid Teknisk
1034 Sesong/sommerhjelp

Honorar med feriepenger opptjening
Honorar uten feriepenge opptjening
(Honorar til personer som IKKE er
selvstendig næringsdrivende).
Sensorer ved grunnskoleeksamen
Ettersyn/vedlikehold
sivilforsvar/tilfluktsrom/depot (1001-140)
Timelønn ekstrahjelp
Eksamensinspeksjon
Engasjementer hvor personen ikke går inn i
en fast stillingshjemmel
Prosjektarbeid
Elevassistenter i tidsavgrenset engasjement
Koples til 070

KOSTRA-arten 040 - 049 Overtidslønn.
Overtidsbetaling utover fast regulativlønn eller annen bestemt lønn.
Fast overtidsgodtgjørelse.
Disse fører vi på følgende intern arter:

Art Tekst
1040 Overtid

1041 Overtid /vedlikehold Teknisk

Forklaring/Kommentar
Timelønn vikarere
Overtid alle typer ansatte
Flaggheising
Ubekvem arbeidstid
koples til 070

Kostra arten 050 - 069 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse.
Omsorgslønn – Sysselsettingstiltak - lærlinger - utrykning brannvesen, brannøvelser fosterhjemsgodtgjørelse - støttekontakter - tilsynsfører – tolketjeneste – forskjøvet
arbeidstid – Turtillegg – Honorar (trekkpliktig) – Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte - fri avis
- avlastning - Sluttvederlag (fallskjerm) - Trekkpliktig stipend - Lønn ved ettersøkoverskudd på godtgjørelse, der hvor det er beregnet (ellers på art 160).
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1050 Oppmuntringslønn

Forklaring/kommentar
Psyk. utviklingshemmede
Forsterket U-skole - 8u/9u

1051 Besøkshjem

1052 Omsorgslønn
1053 Lønn Lærlinger
1054 Støttekontakter, turtillegg

Lærling på kontrakt
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1055 Fosterhjemsgodtgjørelse
1056 Lønn tilsynsførere
1057 Sysselsetting
1058 Forskjøvet arbeidstid
1059 Lønn tillitsvalgte
1060 Trekkpliktig stipend
1061 Utrykning brann/brannøvelser
1062 Tolketjeneste
1063 Honorar

Godtgjørelse

OBS. Skal kun brukes av Truls

Honorar med feriepenger opptjening
Honorar uten feriepenge opptjening
(Honorar til personer som IKKE er
selvstendig næringsdrivende).
Sensorer ved grunnskoleeksamen
Ettersyn/vedlikehold
sivilforsvar/tilfluktsrom/depot (1001-140)

1064 Sluttvederlag

Kostra arten 070 - 079 Lønn vedlikehold.
For å sikre at en får frem omfanget av kommunale utgifter knyttet til
vedlikeholdsoppgaver, forutsettes at lønn til vedlikeholdsarbeidere (ikke vaktmester)
føres på egen art.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
Se 1016
Se 1041
Se 1033

Forklaring/Kommentar
Lønn vedlikehold
Overtid vedlikehold Teknisk
Ekstrahjelp/overtid Teknisk

Kostra arten 080 - 089 Godtgjørelse folkevalgte.
Tapt arbeidsfortjeneste når politikere tar fri fra arbeid.
Lønn til ordfører, vareordfører, eventuelt andre heldagspolitikere.
Godtgjørelse til folkevalgte i politiske råd og utvalg.
Møtegodtgjørelse.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Ansvar
1080 Lønn ordfører
1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte
1082 Dekning av tapt arbeidsfortjeneste
1089 Introduksjonsstønad

Forklaring/Kommentar
Møtegodtgjørelse folkevalgte
Komiteledergodtgjørelse
Politikere
Flyktninger, introduksjons/kvalifiseringsstønad
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KOSTRA-arten 090-094 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger.
Pensjonsinnskudd, fellesordninger
arbeidsgiveravgiftspliktige forsikringsordninger
kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikringer
pensjonskasser, f.eks. KLP, SLP, egen pensjonskasse.
Avtalefestet pensjon (Afp)
(Personforsikringer som ikke er innberetningspliktige føres på art 185)
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1090 Premieavvik klp
1091 Annen pensjon
1092 Pensjon
1093 Lærernes pensjonsinnskudd
1094 Pensjon ordfører
1095 AFP
1096 Etterlattepensjon
1097 AFP 62 -64 år
1098 AFP 65-67 år

Forklaring/kommentar
Pensjonsutbetaling
16,8 % vannlige
18,75 % sykepleiere
spk 13 %
36,59 %
Egenandel

utgår

Føres på 1092

KOSTRA-arten 099 Arbeidsgiveravgift.
Arbeidsgiveravgift av lønnsartene 010-090
(Konsulenttjenester kan være arbeidsgiverpliktige dersom vedkommende ikke er selvstendig
næringsdrivende)

Denne fører vi på følgende interne art:
Art Tekst
1099 Arbeidsgiveravgift

Forklaring/Kommentar
14,1 % sone 1

100 - 299 Kjøp av varer og tjeneste som inngår i kommunens produksjon.
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Artsgruppen omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og
tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen
produksjon. Det skilles dermed mellom kjøp av produksjonsfaktorer til
egen produksjon og kjøp av tjenester som leveres brukerne uten videre
bearbeiding fra kommunens side.
Leasing føres på den kontogruppen som leasingobjektet ville tilhøre.

Gruppen er delt i forholdsvis detaljerte undergrupper.

KOSTRA-arten 100 - 104 Kontormateriell.
Utgifter til forbruksmateriell - Innkjøp og utgifter til rekvisita - kopieringspapir - tonere
til maskiner og skrivere (utenfor serviceavtale) - Driftsutgifter til
stiftemaskiner/makuleringsmaskiner (utenfor driftsavtale) - annet kontormateriell Abonnementer på aviser og tidsskrifter - Faglitteratur (ikke bibliotek) - kartverk(kjøp).
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art

Tekst

1100 Kontormateriell

1101 EDB-rekvisita
1102 Papir kopiering/trykking

Forklaring/Kommentar
Samlepost for kontorutgifter
Blomster til kontor/lokaler
Hjelpemidler (briller)
Renseservietter skjerm
Tonere til maskiner og skrivere
Kopieringspapir

1103 Abonnementer

KOSTRA-arten 105 - 109 Undervisningsmateriell
Bare grunnskolen er pålagt å bruke denne arten, men andre funksjoner kan benytte
arten ved behov (eks. barnehager, fritidsklubber og kulturformål).
Utgifter til innkjøp av undervisningsmateriell som elever bruker .
Arbeidsmateriell, materialer til sløyd og tekstiler til bruk i håndarbeid.
Matvarer til undervisning - bøker til skolebibliotek ( bøker til folkebibliotek føres på arten
200) - fritt skolemateriell - lærermidler til integrering - materiell til musikkundervisning
- lek og sysselsettingsmateriell - klassesett av undervisningsmateriell.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1105 EDB-utgifter
1106 Trykking
1107 Boksamlinger
1108 Kost/heimkunnskap
1109 Undervisningsmateriell

Forklaring/Kommentar
All “software” til undervisning
All kopiering til elevbruk
Obligatorisk for skolene
Mat til heimkunnskapsundervisning
Lærerbøker

7

Arbeidsmateriell til undervisning
Formingsmateriell
Heimkunnskapsmateriell
Konfirmandarbeid

KOSTRA-arten 110-113 Medisinsk forbruksmateriell.
Mindre medisinsk utstyr, rekvisita - laboratorierekvisita – Medisinsk forbruksmateriell
- kjemikalier til medisinsk bruk - røntgenrekvisita - surstoff, lystgass
inkontinensartikler m.v.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1110 Medisinsk forbruksvarer

Forklaring/Kommentar
Obligatorisk for sykehjemmet
Inkontinensartikler

KOSTRA-arten 114 Medikamenter
Innkjøp av medisiner
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1114 Innkjøp av medisiner

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 115 - 119 Matvarer.
Bevertning i kommunal regi
Bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd
Innkjøp av mat for hjemkjøring - drikkevarer - kioskvarer matservering ved kurs og opplæring.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1115 Kost

1116 Bevertning/representasjon

Forklaring/Kommentar
Mat (drikke) som ikke er
representasjon/kostgodtgjøring
Mat barnehager
Kioskvare
Kaffe Ansatte
Møteservering
Servering kurs
Bystyremiddag
Bevertning
Kaffe til møte
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KOSTRA-arten 120 - 129 Annen forbruksmateriell/råvarer og
tjenester.
Samlepost for varer og tjenester som ikke kan plasseres i en av de øvrige kategoriene.
Sivilarbeidere - Tjenestefrikjøp (ref. lønnsutgifter til fast arb.giver) - Velferdstiltak ansatte
/brukere - annet forbruksmateriell, forbruksvarer - spesialbekledning, arbeidstøy - papir og plast - tekstiler, madrasser m.v.i komm. pleie og omsorg - teaterbilletter
rengjøringsmateriell, såpe, vaskemidler, tørkepapir - kjemikalier, veisalt - filmleie kino.
Større rengjøringsmaskiner føres på arte 200.
Utgiftsdekning til eksterne og egne ansatte som ikke er oppgavepliktige (støttekontakter
etc.) inkludert hotellopphold som ikke er knyttet til opplæring, kurs (art 150) eller
oppgavepliktige (art 160).
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1120 Varekjøp

1121 Kantineutgifter
1122 Gaver
1123 Velferdstiltak,brukere og ansatte

1124 Vareklær
1125 Varekjøp for salg

1126 Renholdsartikler

Forklaring/Kommentar
Kjemikalier (avløp)
Av-Media til bibliotekbruk
Papir & plast (sykehjem)
Utgifter til EDB, som ikke er maskiner
eller rekvisita . Programvare 1202
Planter utendørs
Lyspærer
Imsdal vann - kaffe
billetter m.m.
Medisin/plaster (eks. barnehager)
Kantineutgifter – innkjøp til bearbeidelse
ansatte (ikke oppgavepliktige)
for eksempel blomster
se også 1145
Velferdstiltak kommunalt ansatte,
Fellesarrangementer – brukere
Leierskoleopphold
Vareklær som ikke er innberetningspliktig
Renholdere
Sekke/renovasjon
Hårpleie
Søppelstativ
Emballasje - gavepakke jubilæum
Rengjøringsmateriell
Såpe
Vaskemidler
Tørkepapir
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1127 Diverse driftsutgifter

1128 Div. utgifter v/styret
1129 Bedriftshelsetjeneste

Utgifter som ikke kan henføres til andre
poster. for eksempel erstatning elevers
egendeler.
Leie tilhenger
Honorar selvstendig næringsdrivende
Bibliotek bokgave
Revisjonen

KOSTRA-arten 130 - 139 Post - Bank og telefon
Betalingsformidling/forvaltningsutgifter - postforsendelser - frankeringsutgifter frimerker - abonnementsavgift og tellerskritt til telefon, mobiltelefon og telefaks personsøker - post og bankgebyr - bankavtaler - datakommunikasjon - etablering/bruk
av internett - linjeleie - sambandsleie - finansielle transaksjoner.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1140 Gebyrer/provisjon
1141 Telefonutgifter

1142 Porto/frakt
1144 Mobiltelefoner

Forklaring/Kommentar
Bankgebyrer, VPS
Alle telefonutgifter
Linjeleie
Alarmutgifter
Datakommunikasjon(millennium)
Bruk av internett
Telefax
All porto skal føres her

KOSTRA-arten 140 - 149 Annonse, reklame, informasjon.
Stillingsannonser - utgivelse/formidling av informasjon - kommuneguide –
representasjon - annonsering av åpningstider - trykking, kopiering - telefonkataloger,
teleannonser – informasjonsavis – gaver ved representasjon - Kinoannonsering. Alle
typer annonsemedium.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1143 kunngjøring/formidling informasjon
1145 Gaver ved representasjon
1146 Trykking, kopiering

Forklaring/Kommentar
Kunngjøring/annonsering
Reklame
Gaver – blomster ved representasjon
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KOSTRA-arten 150 - 159 Opplæring, kurs.
Denne arten inneholder driftsutgifter til opplæringstiltak, kurs m.v., som ikke er
oppgavepliktig. Det vil si beløp som arbeidsgiver refunderer etter bilag ”krone for
krone”
Faglig veiledning - utgifter til foreleser/kursholder- opplæringstiltak for ansatte kursavgifter.
Oppgavepliktige godtgjørelser i forbindelse med kurs/opplæring føres på art 160/165.
I artene 160 og 165 inngår utgifter som er oppgavepliktige (men ikke trekkpliktige).
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1150 Opplæringsfond
1151 Kurs og møteutgifter

1152 Opplæring -utviklingstiltak
1153 Utlegg kurs/tjenestereiser

Forklaring/Kommentar
Faglig veiledning
Konferanse avgifter
Seminarutgifter
Leie lys, lyd
Utlegg (bompenger)
Personlig ass. med kurs.
Revisjonen

KOSTRA-arten 160 - 164 Utgifter og godtgjørelse for reiser,
diett, bil m.v. som er oppgavepliktige.
Her inngår alle oppgavepliktige (men ikke trekkpliktige) godtgjørelser og refusjoner.
Reiseutgifter - skyssgodtgjørelse - reisegodtgjørelse for kurs - kjøre- og kostgodtgjørelse
- oppholdsutgifter.
All km .godtgjørelse er oppgavepliktig.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
Forklaring/Kommentar
1160 Transport (skyss med refusjon)
Km-godtgjøring ref. berettiget
1161 Skyss/kostgodtgjøring ikke transport Skyss/kostgodtgjøring for ansatte
Fast bilgodtgjørelse
Km godtgjøring
Kostgodtgjøring (også i.f.m. overtid)
Ref. reiseutg. I.f.m. intervju
1162 Reise-/oppholdsutgifter
Tjenestereiser i.f.m. avlastning støttekontakt
Utgiftsdekning til støttekontakter/avlastning.
Døgntillegg
Reise i.f.m. Nordenstevne.
Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsdeknin)

KOSTRA-arten 165 - 169 Andre Oppgavepliktige godtgjørelser
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Telefongodtgjørelse - verktøygodtgjørelse - fri avis - flyttegodtgjørelse fritids- og ferieforsikring for ansatte - stipendier som ikke er trekkpliktige kompensasjon praksisutgifter - uniformsgodtgjørelse – erkjendtlighetsgodtgjørelse –
Oppgavepliktige konsulenthonorar.
Reiseutgifter som ikke er oppgavepliktige føres på art 170.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1165 Frie aviser/erkjentlighetsgodtg.
Stipend
1166 Basistilskudd
1167 Verktøy/flyttegodtgjørelse
1168 Refusjon tapt arbeidsfortjeneste
1169 Telefongodtgjørelse

Forklaring/Kommentar
Oppgavepliktige
Hjemmekontor
Stipend
Leger/fysioterapeuter
Klesgodtgjøring –
flyttegodtgjørelse
Selvstendig næringsdrivende
Trekkpliktig godtgjørelse (før 1058)

KOSTRA-arten 170 - 179 Transport/drift av egne
transportmidler.
Utgifter til transport og drift av egne transportmidler, er bl.a. viktig i pleie- og
omsorgstjenesten (entydig definisjon av skyssutgifter) og grunnskolen (entydig definisjon
av skoleskyss til avgrensning fra utgifter til drift av lokaler).
Drift av egne transportmidler - P-avgift – Bompenger.
årsavgift/forsikring transportmidler - drivstoff og rekvisita - vask vedlikehold/service transportmidler - skyssutgifter til/fra skole - transport
eldre/funksjonshemmede - transport dagpasienter - transport som inngår i kommunale
primæroppgaver (Barnevern) – korttidsleie av transportmidler (enkeltreiser) transport til ekskursjoner, filmfremvising, teater, reiseaktivitet - delenterpriser
f.eks.kjøp av transporttjenester til kommunal virksomhet.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst

Forklaring/kommentar
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1170 Skyss av brukere

Utgifter til transport av
skolebarn/funksjonshemmede og eldre
Transport til fosterhjem/dagpasienter
Ekskursjoner
Eldredagen
Vedlikehold/service komm. Egne biler
Årsavgift/forsikring/drivstoff
P.avgift/Bompenger
Skade av leasing-biler
Pro Vedlikehold/service komm. Egne biler
Årsavgift/forsikring/drivstoff
P.avgift/Bompenger
Skade av leasing-biler

1171 Drift av personbil

1172 Tjenestereiser
1173 Drift av varebil

KOSTRA-arten 180 - 184 Energi.
Strøm/elektrisk kraft til belysning og oppvarming
Olje, parafin og ved til oppvarming.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1180 Brensel
1181 Strømutgifter

Forklaring/Kommentar
Fyringsolje
Lys og strøm

KOSTRA-arten 185 - 189 Forsikringer, vakttjenester.
Forsikringer av personer og personell i kommunen ( ikke trekk- og oppgavepliktige
forsikringsordninger jf. 090 og 165)
Elevforsikring- yrkesskadeforsikring- alarmsystemer – vakthold –
Forsikring av bygninger, anlegg, eiendommer, maskiner, og utstyr Vektertjenester.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1185 Forsikringer

Forklaring/Kommentar
Eiendommer
utstyr
+ egenandeler
Premie gruppeliv

KOSTRA-arten 190 -194 Leie av lokaler og grunn m.v.
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Husleie for eiendommer i tjenesteytingen –
Leie av grunn, ubebygde eiendommer
festeavgifter – festetomter.
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1190 Husleie
1191 Grunnleie
1192 Leie møtelokaler

1199 Omkostninger ved for sen betaling

Forklaring/Kommentar
Garasjeleie
Grunnleie
Festlokaler
Møtelokaler
Svømmehal
Renter og gebyrer

KOSTRA-arten 195 - 199 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.
Kontingenter – eiendomsavgifter–
Kommunale eiendomsgebyr (vann-,jkoakk-,renovasjons-og feieravgift)
byggesaksgebyr - TV-lisens – lisenser på dataprogrammer – lisenser til Tono og Bono –
tinglysingsgebyr– årsgebyr – kopieringsavtaler – lisens GAB –
faste avgifter, lisenser og andre avtaleforpliktelser som gjentar seg (bortsett fra
vedlikehold/service jfr. 240).
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1195 Avgifter

1196 Gebyrer

Forklaring/kommentar
Kommunale avgifter
Avgift kabel-tv
Tv-lisens
Avgift tryghetsalarm
Lisenser (data)
Tinglysingsgebyr
Infordringsgebyr m.m.

1197 Kontingenter

200 - 290 omfatter utgifter knyttet til anskaffelse og
vedlikehold/utvikling av driftsmidler. Under
byggetjenester/vedlikehold og nybygg (230) plasseres alle utgifter
knyttet til kjøp av tjenester for vedlikehold og nybygg, inkl.
eksempelvis installasjonstjenester, men ikke inventar og utstyr til
nybygg (jfr. 200)
KOSTRA-arten 200 - 208 Inventar og utstyr.
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Kjøp, leie/leasing av inventar og utstyr. Anskaffet for varig eie eller bruk i
virksomheten, inkludert innkjøpsutgifter.
mediautstyr – redskaper – kontorinventar og utstyr –
PC og utstyr til PC (inkl. programvare
verktøy – instrumenter –
bøker til folkebibliotek, musikk og videokassetter –
kjøkkenutstyr –Innkjøp kunst, museumssamlinger, utsmykning – containere, stativer –
trygghetsalarmer –
Utstyr – art 200 – er ”passive” driftsmidler, for eksempel deler av innredningen i lokaler
eller passive redskaper/verktøy jf. Art 220.

Disse fører vi på følgende interne arter

Art Tekst
1200 Inventar
1201 Utstyr
1202 Edb-utstyr

1203 Annet utstyr
1204 Trygghetsalarmer
1205 Kjøp av bøker
1206 Kjøp av klær

Kommentar/Forklaring
ikke edb utgifter – leasing - containerleie
PC`er,
printere
modem
programvare. – Kjøp av lisenser(data)
Disketter skal på 1120
Hvis behov for å skille ut et bestemt utstyr
OBS! OBS! Ingen sekkepost- kontakt oss
Bibliotek
Sykehjemmet

KOSTRA-arten 209 Medisinsk utstyr
Alle utgifter i forbindelse med kjøp av medisinsk utstyr
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1209 Medisinsk utstyr

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 210 - 219 Leie/leasing av transportmidler.
Alle utgifter i forbindelse med kjøp, leie/leasing av transportmidler. Anskaffet for varig
eie eller bruk i virksomheten, inkludert innkjøpsutgifter.
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Eksempler på transportmidler er personbil, buss, lastebil, varebil.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1210 Transportmidler - personbil
1211 Transportmidler - varebil

Forklaring/Kommentar
KUN kjøp under 50.000 ellers føres i
kapitalregnskapet - leie/leasing
KUN kjøp under 50.000 ellers føres i
kapitalregnskapet - leie/leasing

KOSTRA-arten 220 - 229 Kjøp/leie/leasing av maskiner.
Alle utgifter i forbindelse med kjøp, leie/leasing av maskiner. Anskaffet for varig eie
eller bruk i virksomheten, inkludert innkjøpsutgifter.
Kontormaskiner – rengjøringsmaskiner - kopimaskiner – større maskiner –
anleggsmaskiner.
Eksempler på maskiner (veihøvel, traktor, hjullaster, gravemaskin, feiemaskin).
Art 220 er mekaniske eller elektroniske innretninger som ”aktivt” bidrar i en
produksjonsprosess.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1220 Maskiner

Forklaring/Kommentar
Kun kjøp under 50,000 ellers føres i
kapitalregnskapet – leie/leasing

KOSTRA-arten 230 - 239 Byggetjenester, vedlikehold.
Vedlikehold av bygninger – tilknytningsavgift – vedlikehold av kummer og anlegg –
vedlikehold av utstyr – vedlikehold av ytre anlegg – vedlikehold av veier – Inn- og
utvendig vedlikehold – vedlikehold, nybygg (riving, rigging, grunnarbeider, ombygging,
byggetjeneste m.v.)
Under byggetjenester/vedlikehold og nybygg (230) plasseres alle utgifter knyttet til kjøp
av tjenester for vedlikehold og nybygg, inkl. eks.vis installasjonstjenester, men ikke
inventar og utstyr til nybygg(jf. Art 200)
Dersom private ivaretar snøbrøyting etter avtale med kommunen føres alle utgifter på
art 230.

Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1230 Vedlikehold bygninger innvendig
1231 Vedlikehold bygninger utvendig

Forklaring/kommentar
Kjøp av tjenester
HUSK aktivitet ved momskompensasjon
Kjøp av tjenester
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1232 Vedlikehold arealer/anlegg
1233 Slam

HUSK aktivitet ved momskompensasjon
Småbåthavn, Sykehjemmet, ledningsnett
vann/avløp
Husk aktivitet!! 602 transport av slam
603 Behandling av slam.

1234 Snøbrøyting
1235 Reasfaltering
1236 Vedlikehold utstyr

KOSTRA-arten 240 - 249 Service- /driftsavtaler og reparasjoner.
Brannvarslingsanlegg – heiser – andre eiendeler –
Vedlikeholdsavtaler for teknisk infrastruktur, IT –
Driftsavtaler med datasentraler – kontormaskiner.

Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1240 Nit On-line

1241 Vedlikehold av utstyr

1242 Serviceavtaler/vedlikehold

Forklaring/Kommentar
Edb-avtaler, lisenser m.v.
Statens kartverk
Geovekst
Geodato
9K samarbeide
Reparasjoner i.f.m. serviceavtaler
Inventar
Maskiner
Utstyr
Heiser
Avtaler utstyr
Service
Skadedyrkontroll

KOSTRA-arten 250 - 259 Materialer til vedlikehold.
Utgifter til materialer ved vedlikehold av bygninger, anlegg i kommunal regi –
Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar –
Betong – trevirke – ledninger m.v.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1250 Materialer vedlikehold innvendig
1251 Materialer vedlikehold utvendig

Forklaring/Kommentar
Kjøp av materiell
HUSK aktivitet ved momskompensasjon
Kjøp av materiell
HUSK aktivitet ved momskompensasjon
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KOSTRA-arten 260 - 269 Renhold-, vaskeri og vaktmester tjenester.
Kjøp av tjenesten rengjøring av kommunale bygg –
Vask av tekstiler i kommunal regi – utgifter til leievask Vaktmestertjeneste (også kjøp av tjenester fra intern vaktmestersentral dersom denne
er ført på funksjon 190)
Kantinetjenester
Flyttetjenester
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
126o Renhold
1261 Vask av klær

Forklaring/Kommentar
Kun vinduspuss
Vask av klær og utstyr
HUSK momskompensasjon

1263 Kjøp av interne renholdstjenester
1264 Interne vaktmestertjenester

KOSTRA-arten 270 - 279 Konsulenttjenester.
Juridisk bistand – kontroll oppgaver – vikartjenester
Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v. – andre konsulenttjenester.
Disse fører vi på følgende arter:

Art Tekst
1270 Konsulenthonorar

1271 Planlegging/ Konvertering

Forklaring/Kommentar
Selvstendig næringsdrivende
Skjenkekontroller
Takst eiendom
Vanlig honorar
Juridisk bistand
Unique
Telenor

KOSTRA-arten 290 - 299 Internkjøp (“interne overføringer”).
Arten omfatter utgifter til kjøp av varer og tjenester fra andre kommunale enheter som
er forhåndsavtalt. Arten 290 brukes utelukkende mot inntektsarten 790, ”internsalg”,
slik at disse artene går i null for kommunen totalt set. 290/790 skal bare brukes i de
tilfelle der det er tale om reelt ”kjøp” av varer og tjenester mellom kommunale enheter.
Der hvor det er mulig å erstatte bruk av 290/790 med korrekt art og 690 bør dette
gjøres.
I tilfeller der varen eller tjenesten like godt kan leveres fra markedet (for eksempel
renhold eller intern trykkeritjeneste) bør en i utgangspunkt belaste korrekt art hos
kjøper og art 690 hos selger. Det er viktig å sikre at penger som sirkulerer innen
kommunen kommer enten på 690 eller 790 på inntektssiden.
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Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1290 Interne overføringer

Forklaring/Kommentar
Motpost 1790
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300 - 399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon.
I denne artsgruppen føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av
tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen
selv bearbeider disse tjenestene videre.
Arten skal inneholde tjenester som leveres innbyggerne uten
videre bearbeiding fra kommunens side.

KOSTRA-arten 300 - 309 Fra staten
Kjøp av tjenester fra staten/statlige institusjoner som erstatter kommunal egen
produksjon.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1301 Trygdekontoret
1302 Staten

Forklaring/Kommentar
Rikskonsertene
AETAT – Statens kartverk

KOSTRA-arten 330 - 339 Fra fylkeskommuner
Betaling for tjenester fra fylkeskommuner eller fylkeskommunale enheter som erstatter
kommunal egenproduksjon. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av
(annen) kommune som juridisk person.
Opphold i barneverninstitusjon – opphold rusinstitusjon – Gjesteelever i (andre)
fylkeskommuner
spesialist-/spesialundersøkelser, utredninger.
(Når vi kjøper alt fra a-å.)
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1330 Kjøp av tjenester

Forklaring/Kommentar
Barnevern
Pasient-/klientutgifter
Rusinstitusjon
Andre tjenester som erstatter egenproduksjon

KOSTRA-arten 350 - 359 Fra kommuner
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Betaling for tjenester fra (andre)kommuner eller kommunale enheter som erstatter
kommunal/fylkeskommunal egenproduksjon. Gjelder for tjenester fra enheter som
anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.
Gjesteelever i andre kommuners skoler/spesialskoler.
Interkommunal distriktsrevisjon (§| 27-samarbeid der annen kommune er
vertskommune)
Interkommunalt selskap/foretak (renovasjonsselskap, vannverk, næringsmiddeltilsyn,
PPT, brannvesen) innsamling av husholdningsavfall – næringsmiddeltilsynet –
brannvesen.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1350 Kjøp av tjenester andre kommuner

1351 Ovf. andel drift

Forklaring/Kommentar
grunnbeløp elever i andre komm.
Spesialundervisning elever i andre kommuner
Kontorhold legevakt
Pasientutgifter
Husholdningsavfall
Landbruksvikar
Nja
Næringsrådet
Våleveien
Skjærgårdstjenesten m.m

KOSTRA-arten 370 - 379 Fra andre (private).
Betaling til private, kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap eller interkommunale
selskap (IKS) for produksjon av tjenester som er et kommunalt ansvar. Gjelder også for
kjøp fra stiftelser.
Kommunale driftstilskudd til private barnehager (driftstilskudd utover ren
formidling av statstilskudd) som baserer seg på en avtale om produksjon av et
bestemt antall barnehageplasser (gjerne med kommunal inntaksrett) .
Kommunale driftstilskudd til privat drevne eldresenter eller fritidsklubber.
Utgifter til privat transportfirma som forestår innsamling av husholdningsavfall.
kommunal finansiering av boliger/institusjoner (for eksempel innen pleie- og
omsorgstjenestene eller rusmisbrukeromsorg) som er drevet av private
organisasjoner med driftsavtale med kommunen –
Driftsavtaler og driftstilskudd til leger, fysioterapeuter
Interkommunale selskap(for. eks renovasjonstjeneste, vannverk,
næringsmiddeltilsyn, PPT, brannvesen NB!!!!!!!! Utgiftene skal også fordeles på
riktig funksjon, for PPT eksempelvis funksjon 202,201,213 og eventuelt 214.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1370 Kjøp av tjenester andre (alt annet enn
offentlig)

Forklaring/Kommentar
Private barnehager
Driftstilskudd leger, fysioterapeuter
Utgifter eldrerådet
Utgifter rådet for funksjonshemmede
Pasientutgifter
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Innsamling husholdningsavfall
1375 Fjellsikring

KOSTRA-arten 380 - 389 Kjøp fra foretak og bedrifter i egen
kommune/fylkeskommune som fører særregnskap.
Kjøp fra egne kommunale/fylkeskommunale foretak og egne
kommunale/fylkeskommunale bedrifter (institusjoner) som fører særregnskap. I
foretaket/bedriften: Kjøp fra egen kommune
Art 380 brukes utelukkende mot inntektsarten 780 i kommunens egne foretak/bedrifter,
slik at disse artene går i null for kommunen som konsern.
Kjøp av VAR-tjenester i eget foretak/bedrift.
Brannvern fra eget foretak/bedrift
Kjøp av vann fra vannverk organisert som eget foretak/bedrift
Vaskeritjenester fra eget foretak/bedrift
(interkommunale selskaper på 370)
NB!!!!! En vertskommunes utgifter i et interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven
skal integreres i denne kommunens regnskap.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1380 Kjøp fra foretak og bedrifter i egen
kommune

Forklaring/Kommentar
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400 - 489 Overføringer.
Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret
forpliktelse om motytelse fra mottakerens side.
Alle utgifter som forutsetter en motytelse i form av leveranse av
tjenester skal altså føres i postgruppe 100-299 eller 300-390.
Tap på fordringer defineres som en overføringsutgift.
KOSTRA-arten 400 - 409 Til staten
Overføringer til trygdeforvaltningen –
Andre overføringer til staten
Disse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
1401 Til staten

Forklaring/Kommentar
Stønadsformidling
OU-midler

KOSTRA-arten 429 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Merverdiavgift på alle anskaffelser, med unntak av inngående merverdiavgift som gir
rett til fradrag etter merverrdiavgiftsloven.
Merverdiavgift som omfattes av generell kompensasjonsordning, og som skal kreves
kompensert etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, skal samtidig
inntektsføres på artene 728 og 729.
Disse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
1401 Til staten

Forklaring/Kommentar
Stønadsformidling
OU-midler

KOSTRA-arten 430 - 439 Til fylkeskommuner/fylkeskommunale
enheter.
Overføring til (andre)fylkeskommuner eller fylkeskommunale enheter. Gjelder for
øverføringer til enheter som ansens som en del av (annen) fylkeskommune som juridisk
person.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst

Forklaring/Kommentar
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1430 Til fylkeskommuner

Milde gaver fra kommunen

Kostra-arten 450 - 459 Til kommuner/kommunale enheter.
Overføring til (andre) kommuner eller kommunale enheter. Gjelder for overføringer til
enheter som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.
Overføringer av (deler av) generelt statstilskudd flyktninger ved flytting av
tilskuddsberettigede personer
Disse skal føres på følgende interne art:

Art Tekst
1450 Ovf. til andre kommuner

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 470 - 479 Til andre (private)
Overføring til private, kommunale/fylkeskommunale sksjeselskap eller interkommunale
selskap (IKS).
Gjelder også for overføring til stiftelser.
Uspesifiserte driftstilskudd til private organisasjoner –
Videreformidling av statstilskudd til private barnehager
Tap på fordringer og garantier –
støtte til annonser for organisasjoner/lag kjøp av konsesjonskraft –
Tilskudd til fritidstiltak–kulturtiltak- kirkelig fellesråd– helsevern–
velforeninger
bidrag barnevern – barnehageopphold – sosial omsorg –bidrag SFO –
næringstilskudd –
kontantstøtte.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1470 Ovf. til andre

1471 Tilskudd

Forklaring/Kommentar
Utgiftsdekning
Støttekontakter
Fosterhjem
Avlastning
Besøkshjem
Tilsynsførere
Kommunale særytelser
Tilskudd 1 og 17 mai
Kulturprisen
Ref. av utgifter til firmaer for lønn vedr.
politikere som har krav på tapt
arbeidsfortjeneste.
Tilskudd organisasjoner
Tilskudd private barnehager
Tilskudd skoleklasser
Røde kors
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1472 Tap på fordringer
1473 Bostøtte/boytelse
1474 Ovf. til menigheter
1475 Tryghetsalarmer/telefon eldre
1476 Bidrag
1477 Tilskudd etablering
1478 Tilskudd tilpasning
1479 Ovf. Private vannskade/erstatning

Sosialstønad
Etablering – 1811
Tilpasning - 1812

KOSTRA-arten 480 - 489 Overføring til foretak og særbedrifter i
egen kommune.
Overføring til egne kommunale foretak og egne kommunale bedrifter (institusjoner)
som fører særregnskap som ikke er knyttet til betaling for ytelser.
I foretaket/bedriften: Overføringer til egen kommune.
Art 480 brukes utelukkende mot inntektsarten 880 i kommunens egne foretak/bedrifter,
slik at disse artene går i null for kommunen som konsern.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
Forklaring/Kommentar
1480 Overføring til foretak og særbedrifter i Milde gaver fra kommunen
egen kommune.

KOSTRA-arten 490 Reserverte bevilgninger/avsetninger.
Denne arten kan benyttes til budsjettmessige avsetninger og reserve til
tilleggsbevilgninger. Arten forutsettes utelukkende brukt i budsjett og avsetninger skal
fordeles før regnskapsavslutning.
Avsatt til tilfeldige utgifter til formannskapets disposisjon –
Avsetninger til lønnsøkning
Disse fører vi på følgende interne arter:
Art Tekst
1490 Tilleggsbevilgninger
1491 Effektivisering

Forklaring/Kommentar
Kun Budsjett
100 – 1530 skal ikke brukes
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KOSTRA – arten 500 - 509 Renteutgifter, provisjon og andre
finansutgifter.
Kurstap vedrørende finansielle instrumenterLånekostnader.
Disse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
1500 Renter
1501 Renter Holmestrand havn
1502 Morarenter
1503 Beregnede ikke forfalte renter
1505 Opptjente ikke forfalte renter
1506 Tap investeringer

Forklaring/Kommentar

Kostra-arten 510 - 519 Avdragutgifter
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1510 Avdrag
1511 Avdrag Holmestrand havn

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 520 - 528 Sosiale utlån.
Sosiale utlån –
Utlån næringsfond.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1520 Utlån
1521 Innfrielse av garantier

Forklaring/Kommentar
Utlån sosialkontoret, depositum

KOSTRA-arten 529 Kjøp av aksjer og andeler
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1529 Kjøp av aksjer og andeler

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 530 - 539 Dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk.
Disse fører vi på følgende interne arter:
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Art Tekst
1530 Dekning tidligere års underskudd

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 540 - 547 Avsetninger til disposisjonsfond.
Avsetninger til disposisjonsfond (finnes ikke i kap.regnskapet)
Pliktig avsetning av renteinntekter på tilfluktsrom plasseres på art 540 (kontoklasse 0)
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1541 Avsetning disp.fond

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 550 - 559 Avsetninger til bundne fond.
Disse fører vi på følgende arter:

Art Tekst
1551 Avsetning bundne driftsfond
1552 Avsetning bundne investeringsfond
1559 Gjeldsavdragsfond

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 560 Avsetning til likviditetsreserven.
Disse fører vi på følgende arter:

Art Tekst
1560 Styrking av likviditetsreserven

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 570 Overføring til investeringsregnskapet
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1570 Driftsmidler -

Forklaring/Kommentar
Tilskudd til investeringsregnskapet

KOSTRA-arten 580 Ikke disponert netto regnskapsmessig
mindreforbruk
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1580 Overskudd

Forklaring/Kommentar
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KOSTRA-arten 590 – 599 Avskrivninger
Avskrivninger belastes den aktuelle virksomheten/funksjonen. Avskrivningene har
motpost art 990 (på funksjon 860).
Denne fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1590Avskrivninger

Forklaring/Kommentar
motpost 1990

600 – 690 Salgsinntekter. Artskontoplanen skiller mellom
salgsinntekter (betaling for ytelser), refusjoner for utlegg og
overføringer (betaling uten motytelse)
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KOSTRA-arten 600 - 619 Brukerbetaling for kommunale
tjenester.
Inntekter av brukerbetaling knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle
kommunale tjenester –
brukerbetaling for hjemmetjenester – dagopphold – egenandeler – vederlag for opphold
på institusjon – oppholdsbetaling i barnehager/SFO – vederlag for sykehjemsplasser.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1600 Avgiftsfritt ordinære egenandeler

1601 Spes. egenandeler
1603 Diverse inntekter

Forklaring/Kommentar
Hjemmehjelp
Egenandeler helse og komm. lege
Hjemmetjenester
Barnehager
Egenandel sykehjem
Ekstraordinære inntekter (på tap)
Tilsyn ildsted (priv)
Korttidsopphold Sykehjem
Alkoholtest etter alkoholloven (1001 – 120)
Loddsalg

KOSTRA-arten 620 - 628 Annet salg av varer og tjenester,
gebyrer o.l utenfor avgiftsområdet.
Kommunale salgs- og leieinntekter (ekskl. husleier) av varierende og “tilfeldig”
karakter som er avgiftsfrie.
Kafeteria/kantine (ikke åben for almenheten)
hårpleie m.m på eldresenter –– salg arbeidsstue – gebyrinntekter – kostpenger –
turkasse – pantegebyr – purreinntekter.
–
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1620 Div.salgs inntekter

1621 Spes. avgifter

1623 Gebyr
1624 Bevilgningsavgifter
1625 Innfordring

Forklaring/Kommentar
Byggesaksbehandling
Honorar vedr. ansatte
Salg uniform
Diverse inntekter
Hår og fot sykehjem
Matombringing
Egen betaling fysioterapi
Parkeringsanmerkning (300 + 150)
innfordring (Brønnøysund)
Behandlingsgebyr
(500 + 250) Parkering - Oppmåling
Overført til 1891
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KOSTRA-arten 629 Billettinntekter
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1629 Billettinntekter

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 630 - 639 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av
lokaler.
Leieinntekter fra trygde-,personal- og gjennomgangsboliger - festeavgifter for
kommunale tomter - utleie av skolelokaler - lokaler i kulturbygg og ungdomsklubber
m.v.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1630 Leieinntekter/Husleieinntekter
1632 Kaiavgift/brygge
1633 Isavgift
1634 Vareavgift/anløpsavgift
1635 Diverse avgifter/grunnleie

Forklaring/Kommentar
Husleier vi mottar fra private
Diverse leieinntekter fra private møtelokaler

Vedlikehold komm. leiligheter
Torgplass

1636 Anløpsavgift

KOSTRA-arten 640 Avgiftspliktige gebyrer.
Kommunale årsgebyrer (vann, kloakk, feiing, renovasjon)
Tilknytningsavgift.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1640 Avgiftspliktige gebyrer
1641 Tilknytningsavgift

Forklaring/Kommentar
Vann, kloakk, feiing, renovasjon

KOSTRA-arten 650 - 659 Annet avgiftspliktig salg av varer og
tjenester.
Alle salgsinntekter som er mva-pliktige føres under denne gruppen. –
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1650 Avgiftspliktig salg

Forklaring/Kommentar
Kopiering
Arbeid utført for andre firmaer
Salg søppelsekker

30

Salg gaveeske b.g.
Hårpleie/fotpleie
Toalett
Tilsyn ildsted (andre kommuner)
1651 Leie båtplass
1652 Småbåtavgift
1653 Parkometeravgift
1654 Leieinntekter
1655 Andel geovekst

Havneavgifter
Kullboden
Flyttes til 2159931

KOSTRA-arten 660 - 669 Salg av driftsmidler.
Inntekter fra salg av driftsmidler.
Disse føre vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1660 Salg av utstyr

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 670 – 679 Salg av fast eiendom.
Inntekter fra salg av tomter, bygninger m.m.
Disse føre vi på følgende interne arter:

Art Tekst

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 690 Fordelte utgifter,
Brukes ved fordeling av utgifter fra fellestjenester/interne serviceenheter. Tilfeldig
internsalg.
Utgiftene belastes brukerenhetene/funksjonen på rette art, for eksempel husleie (art 190)
eller vedlikehold/byggetjeneste (art 230).
Disse fører vi på følgende art:

Art Tekst
1690 Fordelte utgifter

Forklaring/Kommentar
Motpost 1230-1232–1264-1263
Sykehjemmet

700 - 799 Refusjoner.
Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfellene der kommunen får
betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre.
Overføringer med krav til motytelser fra kommunens side i form
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av for eksempel produksjon av bestemte tjenester.
Alle overføringer som ikke forutsetter motytelser fra kommunens
side føres i artsgruppe 8.
KOSTRA-arten 700 - 709 Fra staten
Ref. fra arbeidsmarkedsetaten
Statstilskudd til barnehager (kun for kommunale plasser)
Skyssutgifter til hjemmesykepleie –
Fastlønnstilskudd for leger/fysioterapeuter –
Momskompensasjon/momsrefusjon Tilskudd til ekstra språkopplæring av fremmedspråklige elever –
Andre tilskuddsordninger som er knyttet til produksjon av et bestemt antall
tjenester defineres som refusjoner.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1700 Fra staten
1701 Sysselsettingstiltak
1702 Diverse ref.
1703 Momskompensasjon
1704 Rente og avdragskompensasjon
1705 Tilretteleggingstilskudd
1706 Oppstartstilskudd
1709 Ref statsstipend

Forklaring/Kommentar
Investeringstilskudd
Øremerkede tilskudd
Lærlingetilskudd
Skyss – svangerskap – EU midler

KOSTRA-arten 710 - 719 Sykelønnsrefusjon.
Sykelønnsrefusjon fra folketrygden.
Refusjon for fødselspenger.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1710 Ref sykepenger
1711 Ref svangerskapspermisjon

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 728 Kompensasjon moms påløpt i
investeringsregnskapet.
Moms som oppfattes av generell kompensasjonsordning og som skal kreves kompensert
etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, jfr. Art 429. Art 728
gjelder anskaffelser foretatt i investeringsregnskapet.

Disse fører vi på følgende interne arter:
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Art Tekst
1728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet

Forklaring/Kommentar
Kompensasjon moms påløpt i
investeringsregnskapet

KOSTRA-arten 729 Kompensasjon moms i driftsregnskapet.
Moms som oppfattes av generell kompensasjonsordning og som skal kreves kompensert
etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, jfr. Art 429. Art 729
jelder anskaffelser foretatt i driftsregnskapet.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1729 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet

Forklaring/Kommentar
Kompensasjon moms påløpt i
driftsregnskapet

KOSTRA-arten 730 - 739 Fra fylkeskommuner.
Ivaretagelse av oppgaver etter avtale med (annen) kommune eller kommunal enhet vil
være forhold som kan medføre refusjonsinntekter. Gjelder for refusjon fra enheter som
anses som en del av (annen kommune som juridisk person.
Refusjonsinntekter (f. Eks. refusjon av kommunale avgifter i forbindelse med
fylkesveier Lærlingetilskudd

Disse føre vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1730 Ref fylket

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 750 - 759 Fra kommuner
Ivaretagelse av oppgaver etter avtale med (annen) kommune eller kommunal enhet vil
være forhold som kan medføre refusjonsinntekter. Gjelder for refusjon fra enheter som
anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.
Betaling for tjenester ytt til innbyggere fra andre kommuner (for eks.
gjesteelever)
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1750 Ref andre kommuner

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 770 - 779 Fra andre (private)
Refusjon fra private, kommunale aksjeselskap eller interkommunale selskap (IKS).
Gjelder også for refusjon fra stiftelser.
Refusjon etter plan- og bygningsloven.
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Utbetaling av forsikringsoppgjør.
Disse fører vi på følgende interne arter

Art Tekst
1770 Ref andre

Forklaring/Kommentar
Ref strømutgifter
Ref institusjon
Sponserinntekter
Gaver

1771 Ref forsikring

KOSTRA-arten 780 - 789 Fra andre foretak og bedrifter i egen
kommune som fører særregnskap. (NY)
Refusjon fra egne kommunale foretak og egne kommunale bedrifter(institusjoner) som
fører særregnskap. I foretaket/bedriften: Refusjon fra egen kommune.
Art 780 brukes utelukkende mot utgiftsarten 380 i kommunene foretak/bedrifter, slik at
disse artene går i null for kommunen som konsern.
Disse fører vi på følgende interne arter

Art Tekst
1780 Ref andre

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 790 - 799 Internsalg (interne overføringer)
Motpost til internsalg er alltid 290 –
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1790 Interne overføringer

Forklaring/Kommentar
motpost 1290

800 - 899 Overføringer
800-899 overføringer inneholder overføringer uten krav til
motytelser fra kommunens side i form av for eksempel
produksjon av bestemte tjenester. Alle overføringer som
forutsetter motytelser fra kommunens side føres i artsgruppe 700.
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KOSTRA-arten 800 Rammetilskudd.
Denne fører vi på følgende interne art:
Art Tekst
1801 Rammetilskudd
1802 Inntektsutjevning (skatt)

Forklaring/Kommentar
Ordinært

KOSTRA-arten 810 - 819 Andre statlige overføringer
(Øremerkede midler.)
Vertskommunetilskudd (HVPU) –
Lønnstilskudd til omsorgssektoren –
Utbedringstilskudd til boliger –
Integreringstilskudd.
Statlige tilskudd som gjelder ren videreformidling.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1810 Boytelser
1811 Etableringstilskudd
1812 Tilpasningstilskudd
1813 Vertskommunetilskudd
1814 Skjønnstilskudd
1815 Andre generelle statstilskudd –
Integreringstilskudd eldre
1816 Utbedringstilskudd
1818 Rente og avdragskompensasjon

Forklaring/Kommentar
Tilbakebet. Av utbetalt tilskudd

Handlingsplan eldre
Barnehager
Flyktninger
Barnehager

KOSTRA-arten 830 – 839 Fra fylkeskommuner
Overføring fra (andre) fylkeskommuner eller fylkeskommunale enheter. Gjelder
foroverføringer fra enheter som anses som en dell av (annen) fylkeskommune som
juridisk person.
Denne fører vi følgende interne art:

Art Tekst

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 850 – 859 Fra kommuner
Overføring fra (andre) kommuner eller kommunale enheter. Gjelder for overføringer
fra enheter som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person.
Integreringstilskudd ved flytting av flyktninger i integreringsperioden.
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Denne fører vi følgende interne art:

Art Tekst
1850

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 870 - 879 Skatt på inntekt og formue.
Denne fører vi følgende interne art:

Art Tekst
1870 Skatt på inntekt og formue

Forklaring/Kommentar
Skatt på formue og inntekt
Eiendomsavgifter ovf til 1874 fra 1.1.2000

KOSTRA-arten 874 ”Eiendomsskatt”
Denne fører vi følgende interne art:

Art Tekst
1874 Eiendomsavgifter

Forklaring/Kommentar
Eiendomsavgifter (skatt på eiendom)

KOSTRA-arten 877 ”Andre direkte og indirekte skatter.
Konsesjonsavgift –
Naturressurskatt
Denne fører vi følgende interne art:

Art Tekst
1877 Andre direkte og indirekte skatter

Forklaring/Kommentar
Ny fra 1.1.2000 (før 1870)

KOSTRA-arten 880 Overføringer fra foretak og bedrifter i egen
kommune som fører særregnskap.
Overføring fra egne kommunale foretak og egne kommunale bedrifter (institusjoner)
som fører særregnskap som ikke er knyttet til betaling for ytelser.
I foretaket/bedriften: Overføringer fra egen kommune.
Art 880 brukes utelukkende mot utgiftsarten 480 i kommunens foretak/bedrifter, slik at
disse artene går i null for kommunen som konsern.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1890 Diverse inntekter

Forklaring/Kommentar
Gaver m.m
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KOSTRA-arten 890 - 899 Overføringer fra andre (private).
Overføring fra private, kommunale aksjeselskap eller interkommunale selskap (IKS).
Gjelder også for overføring fra stiftelser.
Konsesjonskraftinntekt –
Salgs og skjenkeavgifter alkohol.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1890 Diverse inntekter
1891 Salgs- og skjenkeavgifter
1892 Tap på garantier

Forklaring/Kommentar
Gaver m.m
Salgs-og skjenkeavgifter alkohol
Beløp som tidligere er ført som tap på
garantier men blir innbetalt

900 - 999 Finansinntekter og finanstransaksjoner
På samme måte som finansutgifter og finansieringstransaksjoner
har kommunen også her anledning til å spre inntekter og
finansieringstransaksjoner på de funksjonene og formålene som
transaksjonene vedrører, med unntak av art 980, uinndekket del
av negativt netto driftsresultat.

KOSTRA-arten 900 – 904 Renteinntekter.
Kursgevinster vedrørende finansielle instrumenter –
Renteinntekter –
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Renter på formidlingslån.
Disse fører vi på følgende interne arter

Art Tekst
1900 Renter bankinnskudd
1901 Opptjente renter
1902 Diverse renteinntekter
1903 Salg rentepapirer
1904 Morarenter

Forklaring/Kommentar
Sertifikater og obligasjoner

KOSTRA-arten 905 Utbytte og eieruttak
Denne fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1905 Aksjeutbytte

Forklaring/Kommentar
Vestfold kraft
k-fond

1906 Utbytte av kapital

KOSTRA-arten 920 - 928 Mottatte avdrag på utlån,
Sosiale lån –
etableringslån –
utbedringslån –
mottatte avdrag på utlån næringsfond.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1920 Tilbakebetaling lån
1921 Mottatte avdrag formidlingslån
1922 Avdrag veidekke

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 929 Salg av aksjer og andeler.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
1929 Salg av aksjer og andeler

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk .
Denne fører vi på følgende interne art:

38

Art Tekst
1931 Bruk av regnskapsmessig overskudd

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 940 - 947 Bruk av disposisjonsfond.
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1942 Bruk av disposisjonsfond

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 950 - 959 Bruk av bundne fond.
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1951 Bruk av bundne driftsfond
1952 Bruk av avdragsfond
1959 Bruk av gjeldsavdragsfond

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 960 Bruk av likviditetsreserven.
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1960 Bruk av likviditetsreserven

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 980 Regnskapsmessig merforbruk.
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
1980 Regnskapsmessig underskudd

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 990 - 999 Motpost avskrivninger.
Motposten til alle avskrivninger som de enkelte funksjonene/virksomhetene er belastet
med. Inntektsføring av alle avskrivninger skjer på funksjon 860.
Denne føres på følgende interne art:

Art Tekst
1990 Avskrivninger

Forklaring/Kommentar
motpost 1590
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Artsinndeling - Investeringsregnskapet
KOSTRA-arten 070 Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg
Denne arten brukes for lønn til eget personale som driver arbeid av investeringsmessig
karakter.
Disse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
3070 Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg

Kommentar/Forklaring

KOSTRA-arten 140 – 149 Annonse,reklame,informasjon
Trykking, kopiering.
Disse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
3143 Formidling informasjon

Kommentar/Forklaring
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KOSTRA-arten 150 – 159 Opplæring, kurs.
Denne arten inneholder utgifter til opplæringstiltak, kurs m.v., som ikke er
oppgavepliktigeDisse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
3151 Kurs og møteutgifter

Kommentar/Forklaring
I forbindelse med nyinnvestering

200 - 290 Inventar og utstyr.
Omfatter utgifter knyttet til anskaffelse og vedlikehold/utvikling
av driftsmidler. Under byggetjenester/vedlikehold og nybygg
(230) plasseres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester for
vedlikehold og nybygg, inkl. eksempelvis installasjonstjenester,
men ikke inventar og utstyr til nybygg (jfr. 200)

KOSTRA-arten 200 - 209 Inventar og utstyr
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3200 Inventar

3201 Utstyr
3202 EDB-Maskiner

Kommentar/Forklaring
Grensen mellom artene utstyr og inventar kan
oppfattes som diffus. Dog bør inventar
oppfattes synonym med møbler. Vi kommer
da til en grensedragning mellom utstyr og
maskiner. Maskiner bør oppfattes som større
tekniske gjenstander.
Se kommentar under art 3200 ikke edb
EDB-Maskiner
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KOSTRA-arten 210 - 219 Kjøp av transportmidler
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3210 Transportmidler

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 220 Kjøp av maskiner
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3220 Maskiner

Forklaring/kommentar
Se kommentar under 3200

KOSTRA-arten 230 Byggetjenester, vedlikehold og nybygg
Vedlikehold, nybygg (rivning, rigging, grunnarbeider, ombygging, byggetjenester m.v.)
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3230 Nybygg/Nyanlegg
3231 Ombygging

Forklaring/kommentar
Kostnader for kjøp av eksterne tjenester
Kjøp av eksterne tjenester

KOSTRA-arten 250 Materialer til vedlikehold og nybygg
Utgifter til materialer ved vedlikehold av bygninger, anlegg i kommunal regi.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3250 Materialer Nybygg/nyanlegg
3251 Materialer ombygging

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 270 Konsulenttjenester
Konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3270 Eksterne tjenester

Forklaring/kommentar
Konsulenttjenester
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KOSTRA-arten 280 Grunnerverv
Kjøp av tomt – kjøp av grunn, salgssummen – Ulempeerstatning.
Dokumentavgift og tinglysingsgebyr.
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
3280 Kjøp av tomtegrunn

Forklaring/kommentar
Kjøp av ubebygde tomtearealer

KOSTRA-arten 285 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg
Kjøp av bygninger, salgssummen – kjøp av anlegg, salgssummen - dokumentavgift og
tinglysingsgebyr.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3285 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg

Forklaring/kommentar
Kostnader forbundet med kjøp av bygg og
anlegg.

400 - 489 Overføringer.
Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret
forpliktelse om motytelse fra mottakerens side.

KOSTRA-arten 400 - 409 Til staten
Overføringer til trygdeforvaltningen – Andre overføringer til staten
Disse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
3401 Til staten

Forklaring/Kommentar
Skatt vedr. salg

KOSTRA-arten 470-479 Til andre (private)
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3470 Ovf. Til andre

Forklaring/kommentar
private,

43

erstatning

KOSTRA – arten 500 - 509 Renteutgifter, provisjon og andre
finansutgifter.
Kurstap vedrørende finansielle instrumenterLånekostnader.
Disse føres på følgende interne arter:

Art Tekst
3500 Renter lån etablering

Forklaring/Kommentar

KOSTRA-arten 510-519 Avdragsutgifter
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3510 Avdrag lån etablering
3511 Innfrielse av lån

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 520 Utlån. kjøp av aksjer, andeler
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
Forklaring/kommentar
3520 Husbankmidler/etableringslån
Etableringslån I
3521 Husbankmidler/etableringslån + kapital renter
3522 Overtatt Etableringslån
3523 Utlån
Regress depositum
3524 Kjøp av aksjer
3525 Kjøp av leiligheter og andeler

KOSTRA-arten 548 Avsetninger til ubundne kapitalfond
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
Forklaring/kommentar
3548 Avsetning til ubundne investeringsfond Midlene må brukes til investeringer, men kan
flyttes mellom objekter.
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KOSTRA-arten 550 Avsetninger til bundne fond
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3550 Avsetning til bundne driftsfond
3551 Avsetning til bundne investeringsfond
3552 Avsetning til avdragsfond

Forklaring/kommentar
Midlene er låst til det prosjekt de ble mottatt
for.
Tjeneste 911

KOSTRA-arten 560 Styrking av likviditetsreserven
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3560 Tilbakeført til likviditetsreserven
3561 Udisponert

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 670 Salg av fast eiendom
Inntekter fra salg av fast eiendom (tomter, bygninger m.m.)
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3670 Salg av grunn
3671 Salg av fast eiendom

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 700 Refusjoner fra staten
Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfellene der kommunen får betalt for utlegg som
den har pådratt seg for andre.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3700 Ref. staten
3706 Oppstartstilskudd

Forklaring/kommentar
Statstilskudd til investeringsformål

KOSTRA-arten 750 Refusjoner fra kommuner
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3750 Ref. fra kommuner

Forklaring/kommentar
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KOSTRA-arten 770 Ref. fra andre (private)
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3770 Ref. fra andre (private)

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 900 – 904 Renteinntekter.
Kursgevinster vedrørende finansielle instrumenter –
Renteinntekter –
Renter på formidlingslån.
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3901 Renter etableringslån

Forklaring/kommentar
Objekt 9000

KOSTRA-arten 910 Bruk av lån
Disse fører vi på følgende arter:

Art Tekst
3910 Bruk av lån
3911 Etableringslån

Forklaring/kommentar
Inntektsføring av lån til finansiering av
utgifter
Etableringslån I

KOSTRA-arten 920 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer,
andeler m.v.
Etableringslån – Utbedringslån Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3920 Salg av aksjer
3921 Avdrag lån kommunale tjenestemenn
3922 Avdrag Veidekke
3923 Avdrag tidligere avskrevne lån
3924 Nedbetalte etableringslån
3925 Avdrag Holmestrand boligstiftelse
3926 Avdrag NJE
3927 Avdrag etableringslån

Forklaring/kommentar

46

KOSTRA-arten 940 Bruk av disposisjonsfond.
Disse fører vi på følgende arter:

Art Tekst
3940 Bruk av dispfond

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 948 Bruk av ubundne kapitalfond
Disse fører vi på følgende arter:

Art Tekst
3948 Bruk av ubundne investeringsfond

Forklaring/kommentar
Inntektsføring av ubundne kapitalfond til
dekning av kostnader

3949 Bruk av ubundne investeringsfond

KOSTRA-arten 950 Bruk av bundne fond
Disse fører vi på følgende interne art:

Art Tekst
3950 Bruk av bundne investeringsfond

Forklaring/kommentar
Inntektsføring av bundne kapitalfond til
dekning av kostnader

3951 Bruk av bundne avdragsfond
3952 Bruk av bundne driftsfond

KOSTRA-arten 960 Bruk av likviditetsreserven
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3960 Bruk av likviditetsreserven
3961 Udekket

Forklaring/kommentar

KOSTRA-arten 970 Overføring fra driftsregnskapet
Disse fører vi på følgende interne arter:

Art Tekst
3970 Ovf. driftsmidler

Forklaring/kommentar
Overførte midler fra driftsregnskapet

47

