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1. Målsetting med prosedyren 
En foreløpig standard innebærer en sterk anbefaling. Foreningen mener regnskapsavlegger 
faglig må begrunne eventuelle avvik fra en foreløpig standard. En endelig KRS er like 
bindende som lov eller forskrift og skal derfor følges. Et brudd mot en KRS vil innebære at 
regnskapet ikke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 
 
En endelig standard (KRS) utgis først etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å 
erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard, og eventuelt formidle disse 
erfaringene til foreningen. Omgjøring av foreløpige standarder til endelig vil ikke bli foretatt 
før etter minimum ett årsregnskap.  
 
Denne prosedyrebeskrivelsen omhandler prosessen med å gjøre om en foreløpig kommunal 
regnskapsstandard til endelig kommunal regnskapsstandard.  
 

2. Milepæler 
Prosedyren med omgjøring av foreløpige kommunale regnskapsstandarder til endelige 
består av følgende milepæler.  
 
Milepæl Organ Tidspunkt 
M1 Foreløpig vurdering av 
aktuelle standarder for omgjøring 

Fagkomiteen Juni 

M2 Publisering av planer om 
omgjøring 

Utredningsleder Juni 

M3 Innstilling til omgjøring av 
standarder 

Fagkomiteen November/desember 

M4 Fastsettelse av endelig 
standard 

Styret Desember 

 

3. Beskrivelse av prosessen 
Her beskrives de enkelte leddene i prosessen med å gjøre om foreløpige standarder til 
endelige. 
 

M1 Foreløpig vurdering av aktuelle standarder for omgjøring 
1. Fagkomiteen gjør en foreløpig vurdering av hvorvidt foreløpige kommunale 

regnskapsstandarder er aktuelle for omgjøring til endelige standarder.  
 
2. Fagkomiteens vurdering kan som hovedregel deles inn som følger: 

a) Standarden er aktuell for omgjøring – ingen større endringer anses nødvendig 
b) Standarden er aktuell for omgjøring – større endringer bør vurderes 
c) Standarden bør virke en tid til som foreløpig 
d) Standarden bør revideres  
e) Standarden bør oppheves 
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3. Standarder hvor fagkomiteen konkluderer at det er behov for større endringer, eller at 
standarden bør underlegges revisjon (vurdering b) og d) ovenfor), tas med i arbeidet med 
å fastsette faglige prioriteringer for kommende år.  

 
Tidspunkt: juni 
 

M2 Publisering av planer om omgjøring 
4. Foreløpig vurdering av omgjøring av foreløpige standarder til endelige (vurdering a) og b) 

ovenfor) publiseres på foreningens hjemmeside. Vurderingen sendes også ut til 
alminnelig adresseliste.  

 
5. Eventuell vurdering om å oppheve standarder (vurdering e) publiseres på samme måte.  
 
Tidspunkt:  juni 
 

M3 Innstilling til omgjøring av standarder 
6. Fagkomiteen tar en gjennomgang av standarder som ikke krever større endringer 

(vurdering a) ovenfor) med tanke på nødvendige justeringer. Følgende forhold bør 
spesielt være i fokus: 
- Mottatte innspill til standarden 
- Behov for oppdatering ifht lov, forskrift, andre standarder mv. 
- Mindre justeringer i regnskapsmessige løsninger 
- Språk  

 
7. Fagkomiteen gjør endelig innstilling til styret på omgjøring av foreløpig standard til 

endelig. 
 
Tidspunkt: november/desember 
 

M4 Fastsettelse av endelig standard 
8. Styret behandler fagkomiteens innstilling og fastsetter standarden som endelig kommunal 

regnskapsstandard. 
 
9. Fastsatt endelig kommunal regnskapsstandard sendes ut til vanlig adresseliste og 

publiseres på www.gkrs.no  
 
Tidspunkt: desember 

http://www.gkrs.no
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VEDLEGG 1 – Prosedyre for omgjøring av foreløpige 
kommunale regnskapsstandarder til endelige 
 

  

Publisering og bekjentgjøring av 
fagkomiteens vurdering 

Gjennomgang av aktuelle standarder 
i fagkomiteen 

www.gkrs.no  

Fagkomiteen innstiller overfor styret 
om omgjøring av foreløpige 

standarder til endelige 

Styret fastsetter endelig kommunal 
regnskapsstandard 

 
 

KRS  

Foreløpig vurdering av aktuelle 
standarder for omgjøring i 

fagkomiteen 
M1 

M2 

M3 

M4 

http://www.gkrs.no

