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1 Ledelseskommentarer 
Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) ble opprettet 1. januar 2019 og er underlagt 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). FMFA er ansvarlig for drift og utvikling av 

administrative tjenester for fylkesmannsembetene. FMFAs rolle er å ivareta fylkesmanns-

embetenes behov for effektive, administrative tjenester og å utvikle og drifte fellesløsninger for 

embetene og embetenes oppdragsgivere.  

1.1 Bekreftelse 

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, Finans-

departementets rundskriv R-115 og krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD). Regnskapet skal gi et rettvisende og dekkende bilde av FMFAs disponible bevilgninger, 

regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. 

FMFA har i samråd med KMD vedtatt at FMFA skal føre og rapportere sitt virksomhetsregnskap i 

tråd med de statlige regnskapsstandardene (SRS), i tillegg til ordinær rapportering etter 

kontantprinsippet fra 01.01.2020. Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med de statlige 

regnskapsstandardene (SRS) 

1.2 Vurderinger av vesentlige forhold 

Bevilgningsrapportering 

I 2020 har FMFA samlet disponert utgiftstildelinger på 250 328 000 kroner. Mindreutgiftene for 

post 01 driftsutgifter ble 6 901 595 kroner, fullmakt til å overskride bevilgning med overtid, 

reisetid og timelønn for november 2020 i note B utgjør 222 462 kroner og sammen med en 

merinntekt på 1 501 843 kroner på post 02 søker vi om å få overført 8 625 900 kroner til 2021 på 

kapittel 0525 post 01, jamfør note B. På post 21 spesielle driftsutgifter søker vi overført 18 500 

kroner etter merinntekt på 18 500 kroner på kapittel 3525 post 01, jamfør note B.  

Mellomværende med statskassen utgjorde 5 292 052 kroner per 31.12.2020. Dette er på omtrent 

samme nivå som i 2019. 

Artskontorapporteringen viser at netto rapporterte utgifter til drift og investeringer summerte 

seg til 243 225 394 kroner. Dette er en økning på 15 886 611 kroner sammenlignet med 2019.  

Det er utbetalt 146 467 729 kroner i lønn og sosiale utgifter og dette er en økning på 4 944 837 

kroner sammenlignet med 2019. Økningen skyldes hovedsakelig helårsvirkning av lønningene til 

medarbeidere som ble ansatt i løpet av 2019.  

Andre utgifter til drift summerte seg til 74 157 788 kroner i 2020. Dette er en økning på 9 682 992 

kroner. Dette gjelder økning i husleie, nye leasingavtaler, endring i lisenskostnader, økt bruk av 

konsulenttjenester, jamfør note 5.  

I 2020 ble det utbetalt 22 472 708 kroner til ulike investeringer, som er finansiert ved bruk av 

tildelte midler på post 01, jamfør note 3 og 4. Dette er en nedgang på 4 379 010 kroner 

sammenlignet med 2019. Investeringene er hovedsakelig knyttet til modernisering av datarom, 

infrastruktur og klientplattform, kjøp av nye lisenser og programvare. 
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Virksomhetsregnskapet 

Tilgang på 1 115 001 kroner på programvare gjelder anskaffelse av Foxit Phantom lisenser – 

engangsavgift. 

Det er tilgang på 2 246 026 kroner på immaterielle eiendeler under utførelse. Dette gjelder 

programvare som er under utvikling og fordeler seg slik:  

• Separasjon og skilsmisse: 58 755 kroner 

• Kommunebilde: 176 810 kroner 

• Merkevarehåndbok: 782 408 kroner 

• Trussamfunn: 835 057 kroner 

• Skjemaløsning: 392 996 kroner 

1.3 Revisjon 

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for FMFA. Årsregnskapet er ikke 

ferdig revidert per d.d., men revisjonsberetningen skal foreligge innen 30. april 2020. 

 

 

Arendal, 8. mars 2021 

 

Margot Telnes 

direktør (sign.) 
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2 Prinsippnote 
Årsregnskap for FMFA er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i 

bestemmelser om økonomistyring i staten1 (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i henhold til 

krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-

115 og Virksomhets- og økonomiinstruks fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). 

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med 

utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: 

a) Regnskapet følger kalenderåret 

b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret 

c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp 

d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet 

Årsregnskapet inneholder en oppstilling av virksomhetsregnskapet med resultat- og balanse-

oppstilling med noter, etter krav i Finansdepartementets rundskriv R-114, ettersom FMFA fører 

regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandartene (SRS), jf. 

punkt 3.3.2 i bestemmelsene. 

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme 

prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i 

bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet.  

Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene.  

FMFA er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene 

pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året, men har en trekk-

rettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto 

ved overgang til nytt år.  

2.1 Bevilgningsrapporteringen  

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen 

og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. 

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som FMFA har rapportert til statsregnskapet. Det 

stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet FMFA har fullmakt til å disponere. 

Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev eller 

belastningsfullmakter for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle 

finansielle eiendeler og forpliktelser FMFA står oppført med i statens kapitalregnskap.   

Det er kun tildelinger til drift fra overordnet departement KMD som vises i note A og B. Note A 

viser den samlede tildelingen for kapittel 052501 og 052521. Note B gir informasjon om mulig 

overførbart beløp til neste år for de samme kapitlene sammenholdt med tilhørende 

inntektsposter på kapittel 3525.  

FMFA har ikke avgitt belastningsfullmakter i regnskapsåret. 

 

1 Regelverk for økonomistyring i staten - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/reglement-for-okonomistyring-i-staten/id438887/
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2.2 Artskontorapporteringen  

Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til 

statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter, og en nedre del som viser 

eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser 

regnskapstall FMFA har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige 

virksomheter. FMFA har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke 

inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.
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3 Kontantregnskap 

3.1 Bevilgningsrapportering 31.12.2020 

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling2 Regnskap 2020 Merutgift (-) og mindreutgift 

0525 Fylkesmannsembetene - driftsutgifter 01 A, B 244 237 000 237 335 405 6 901 595 

0525 Fylkesmannsembetene - spes. driftsutgifter 21 A, B 889 000 889 000 0 

0571 Rammetilskudd til kommuner - spes. driftsutg. 21  1 150 000 803 232 346 768 

0577 Tilskudd til de politiske partier - driftsutg. 01  1 430 000 1 430 000   

0800 Tros- og livssynssamfunn - spes. driftsutg. 21  1 397 000 1 397 000  

0854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, spes. driftsutg. 21  800 000 800 000  

0858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, spes. driftsutg. 21  425 000 425 000  

1633 Nettoføring av mva i staten 01  0 18 298 546   

Sum utgiftsført      250 328 000 261 378 184   

Inntektskapittel Kapittelnavn Post  Note Samlet tildeling* Regnskap 2020 Merinntekt og mindreinntekt (-) 

3525 Fylkesmannsembetene - inntekter ved oppdrag 01  0 18 500 18 500 

3525 Fylkesmannsembetene - ymse inntekter 02  0 1 501 843 1 501 843 

5309 Tilfeldige inntekter, ymse 29  0 262 100  

5700 Arbeidsgiveravgift 72  0 16 370 347  

Sum inntektsført    0 18 152 790   

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet    243 225 394   

Kapitalkontoer        

60095201 Norges Bank KK /innbetalinger     7 446 180  

60095202 Norges Bank KK/utbetalinger    -250 504 756  

705035 Endring i mellomværende med statskassen     -166 817  

Sum rapportert        0   

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12.)   2020 2019 Endring 

705035 Mellomværende med statskassen    -5 292 052 -5 125 235 -166 817 

 

2 Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter (gjelder både for utgiftskapitler og inntektskapitler). Se note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig 

overførbart beløp til neste år for nærmere forklaring. 
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3.1.1 Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter 
 

 

3.1.2 Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år 

Kapittel og post Stikkord 
 Merutgift (-)/ 

mindreutgift 

Utgiftsført 

av andre3 

 Merutgift (-)/ 

mindreutgift4 

Merinntekter / 

mindre-

inntekter (-)5 

Omdisponering 

fra post 01 til 45 

eller til post 

01/216 

Innsparinger 

(-) 

Fullmakt til å overskride 

bevilgning med overtid, 

reisetid og timelønn for 

november 20207 

Sum 

grunnlag 

for 

overføring 

Maks.  

over-

førbart 

beløp8 

Mulig 

overførbart 

beløp 

beregnet av 

virksomheten 

052501/352502 "kan overføres" 6 901 595 0 6 901 595 1 501 843 0  0 222 462 8 625 900 12 212 000 8 625 900 

352501 "kan overføres" 0 0 0 18 500 0 0  18 500  18 500 

 

  

 

3 iht. avgitte belastningsfullmakter (-) 
4 etter avgitte belastningsfullmakter 
5 iht. merinntektsfullmakt 
6 fra neste års bevilgning 
7 DFØ har i 2020 endret utbetalingsløsningen for overtid, reisetid og timelønn. Dette medfører at FMFA som er lønnskunder av DFØ for regnskapsåret 2020 vil utbetale overtid for 13 måneder (november og 

desember 2019 og januar til november 2020). FMFA har fått fullmakt til å overskride bevilgning i 2020 tilsvarende engangseffekten knyttet til omlegging av utbetalingsløsningen i DFØ. 
8 Maksimalt beløp som kan overføres er 5 % av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 

for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger. 

Kapittel og post  Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling 

52501 10 210 000 234 027 000 244 237 000 

52521 889 000  889 000 
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Forklaring til bruk av budsjettfullmakter 

Mottatte belastningsfullmakter (gjelder for både utgiftskapitler og inntektskapitler)  

Belastningsfullmaktene er satt opp i tabellen "bevilgningsrapportering". 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter  

I tillegg til tildelingsbrevet for 2020 - merinntektsfullmakt kap.525, post 01 viser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til rundskriv R-110 pkt. 2.4 og 2.7.1 hvor det 

fremgår at post 01 kan overskrides med inntil 2 % av bevilgningen mot tilsvarende merinntekter. Merinntekt for 2020 på kap.3525, post 02 utgjør kr 1 501 843. 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgningen med engangseffekt for overtid, reisetid og timelønn i 2020 

Viser til fullmakt til å overskride bevilgningen med overtid, reisetid og timelønn for november 2020 ref. Finansdepartementets rundskriv R-2/2021 datert 22.01.20. FMFA er 

lønnskunde hos DFØ og kan dermed overskride driftsbevilgningen sin tilsvarende engangseffekten av omleggingen. For FMFA sitt driftskapittel 052501 utgjør dette kr 

222 462. Beløpet regnesinn i sum grunnlag for overføring. 

Overføring av mindreutgift til 2021 - 052501/352502 

FMFA har ubrukte midler på kapittel/post 0525.01 som beløper seg til kr 8 625 900. Da dette beløpet er under grensen på 5 % regnes hele beløpet som mulig overføring til 

neste budsjettår.  

Overføring av mindreutgift/merinntekter til 2021 - 052521/352501 

Merinntekter på kapittel/post 352501 utgjør kr 18 500. Beløpet søkes overført til 2021
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3.2 Artskontorapportering 31.12.2020 

  Note 2020 2019 

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet    
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer  417 500 500 000 

Salgs- og leieinnbetalinger  415 609 2 279 125 

Andre innbetalinger  687 234 0 

Sum innbetalinger fra drift  1 520 343 2 779 125 

    
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet    

Utbetalinger til lønn   146 467 729 141 522 892 

Andre utbetalinger til drift  74 157 788 64 474 796 

Sum utbetalinger til drift  220 625 517 205 997 687 

    
Netto rapporterte driftsutgifter  219 105 174 203 218 563 

    
Investerings- og finansinntekter rapportert til 

bevilgningsregnskapet  

 

 
Innbetaling av finansinntekter  25 389 -407 

Sum investerings- og finansinntekter  25 389 -407 

    
Investerings- og finansutgifter rapportert til 

bevilgningsregnskapet    
Utbetaling til investeringer  22 472 708 26 851 718 

Utbetaling av finansutgifter  6 801 4 087 

Sum investerings- og finansutgifter  22 479 509 26 855 804 

       

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter   22 454 120 26 856 212 

    
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten  0 0 

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten  0 0 

    
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler     

Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)  262 100 269 650 

Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)  16 370 347 15 986 980 

Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 

1633, utgift)   

18 298 546 

15 364 193 

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler   1 666 099 -892 438 

      

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet    243 225 394 229 182 337 

 

Oversikt over mellomværende med statskassen  Note 2020 2019 

Eiendeler og gjeld     

Fordringer  67 693 69 547 

Skyldig skattetrekk og andre trekk  -4 807 730 -5 176 259 

Skyldige offentlige avgifter  -550 615 -18 523 

Annen gjeld   -1 400 0 

Sum mellomværende med statskassen  -5 292 052 -5 125 235 
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4 Virksomhetsregnskap avlagt i henhold til 

statlige regnskapsstandarder (SRS). 

FMFA har i samråd med KMD vedtatt at virksomheten skal føre og rapportere sitt virksomhets-

regnskap i tråd med de statlige regnskapsstandardene (SRS), i tillegg til ordinær rapportering 

etter kontantprinsippet. Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med de statlige 

regnskapsstandardene (SRS) 

4.1 Åpningsbalanse 

FMFA har utarbeidet åpningsbalanse per 01.01.2020. Dokumentasjon på åpningsbalansen ble 

sendt KMD 30. juni 2020 (FMFAs saksnummer 2020/162, KMDs saksnummer 19/4577). 

4.2 Inntekter fra bevilginger og inntekt fra tilskudd og 

overføringer  

Bruttobudsjetterte virksomheter har en forenklet praktisering av prinsippet om motsatt 

sammenstilling ved at inntekt fra bevilgninger beregnes som differansen mellom periodens 

kostnader og opptjente transaksjonsbaserte inntekter og eventuelle inntekter fra tilskudd og 

overføringer til virksomheten. En konsekvens av dette er at resultat av periodens aktiviteter blir 

null. 

4.3 Kostnader 

Utgifter som gjelder transaksjonsbaserte inntekter kostnadsføres i samme periode som 

tilhørende inntekt.  

Utgifter som finansieres med inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og overføringer, 

kostnadsføres i samme periode som aktivitetene er gjennomført og ressursene er brukt. 

4.3.1 Pensjoner 
SRS 25 Ytelser til ansatte legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. 

Statlige virksomheter skal ikke balanseføre netto pensjonsforpliktelser for ordninger til Statens 

pensjonskasse (SPK). 

 Virksomheten resultatfører arbeidsgiverandel av pensjonspremien som pensjonskostnad. 

Pensjon kostnadsføres som om pensjonsordningen i SPK var basert på en innskuddsplan.  

4.3.2 Leieavtaler 
Virksomheten har valgt å benytte forenklet metode i SRS 13 om leieavtaler og klassifiserer alle 

leieavtaler som operasjonelle leieavtaler. 

4.4 Klassifisering og vurdering av anleggsmidler 

Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med varige 

eiendeler menes eiendeler med utnyttbar levetid på 3 år eller mer. Med betydelige eiendeler 
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forstås eiendeler med anskaffelseskost på 50 000 kroner eller mer. Anleggsmidler er balanseført 

til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger. FMFA har valgt å balanseføre driftsmidler som 

gruppe. Varige driftsmidler som enkeltvis har en verdi under 50 000 kroner kan klassifiseres 

samlet som en gruppe i balansen dersom det er mange og ensartede eiendeler, og hvor verdien 

til sammen er betydelig. For at et driftsmiddel skal inngå som en del av en balanseført gruppe må 

den også ha en utnyttbar levetid på tre år eller mer. Anleggsmidler i FMFA er delt i disse 

gruppene: 

1250 - Inventar (kontorinventar, innredninger m.m.) - levetid 5 år 

1280 - Klientplattform (PC, skjermer og docking m.m.) - levetid 5 år 

1281 - Dataromsutstyr (UPS, lagringssystemer m.m.) - levetid 5 år 

1283 - Dataromservere – levetid 3 år 

1284 - Møteromsutstyr (UC, lydplanke, kamera, skjermer, kabler m.m.) - levetid 5 år 

1286 - Innkjøpt PC-utstyr, ikke utplassert hos embetene enda  

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved endret anvendelse eller utnyttelse, dersom 

virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi.  

4.5 Immaterielle eiendeler 

FMFAs immaterielle eiendeler består av standard programvare og egenutviklede programvare. 

Kjøp av bistand til utvikling av programvare er balanseført. Utgifter vedrørende bruk av egne 

ansatte knyttet til applikasjonsutviklingsfasen ved utvikling av programvare, er kostnadsført. 

Programvare under utvikling avskrives først når den er ferdigstilt og tas i bruk. 

4.6 Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og 

kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.  

4.7 Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Ut fra en 

helhetsvurdering av utestående krav avsettes det ikke for forventet tap. 
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4.8 Statens kapital  

Statens kapital utgjør nettobeløpet av virksomhetens eiendeler og gjeld, og fremgår i 

regnskapslinjen for avregninger i balanseoppstillingen. FMFA presenterer ikke konsernkontoene i 

Norges Bank som bankinnskudd. Konsernkontoene inngår i regnskapslinjen avregnet med 

statskassen. 

4.9 Statlige rammebetingelser 

4.9.1 Selvassurandørprinsippet 
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller 

resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. 

4.9.2 Statens konsernkontoordning 
FMFA omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle 

innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges 

Bank. 

Virksomheten tilføres ikke likvider gjennom året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. 

For bruttobudsjetterte virksomheter nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges 

Bank ved overgang til nytt regnskapsår.  

4.10 Nummerering av noter  

FMFA benytter samme nummerering av noter som i DFØs malverk. Noter som ikke er aktuelle for 

virksomheten vises ikke. 
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4.11 Resultatregnskap 

 Note 31.12.2020 

Driftsinntekter     

Inntekt fra bevilgninger 1 225 397 427 

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 417 500 

Salgs- og leieinntekter 1 242 871 

Andre driftsinntekter 1 685 146 

Sum driftsinntekter   226 742 943 

      

Driftskostnader     

Lønnskostnader 2 148 172 447 

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3,4 8 162 052 

Andre driftskostnader 5 70 427 032 

Sum driftskostnader   226 761 532 

      

Driftsresultat   -18 588 

      

Finansinntekter og finanskostnader     

Finansinntekter 6 25 389 

Finanskostnader 6 6 801 

Sum finansinntekter og finanskostnader   18 588 

      

Resultat av periodens aktiviteter   0 

      

Avregninger og disponeringer     

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 0 

Sum avregninger og disponeringer   0 
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4.12 Balanse 

 Note 31.12.2020 01.01.2020 

EIENDELER       

        

A. Anleggsmidler       

        

I Immaterielle eiendeler       

Programvare og lignende rettigheter 3 3 731 685 4 879 500 

Immaterielle eiendeler under utførelse 3 2 246 026 0 

Sum immaterielle eiendeler   5 977 711 4 879 500 

        

II Varige driftsmidler       

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 4 39 442 663 23 549 343 

Sum varige driftsmidler   39 442 663 23 549 343 

        

Sum anleggsmidler   45 420 374 28 428 843 

        

B. Omløpsmidler       

        

I Fordringer       

Kundefordringer 8 28 627 172 738 

Andre fordringer 9 7 467 572 748 045 

Sum fordringer   7 496 199 920 783 

        

Sum omløpsmidler   7 496 199 920 783 

        

Sum eiendeler drift   52 916 573 29 349 626 

        

Sum eiendeler   52 916 573 29 349 626 
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4.13 Statens kapital og gjeld 

 Note 31.12.2020 01.01.2020 

        

C. Statens kapital       

        

I Avregninger       

Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 19 396 714 4 820 333 

Sum avregninger   19 396 714 4 820 333 

        

Sum statens kapital   19 396 714 4 820 333 

        

D. Gjeld       

        

I Kortsiktig gjeld       

Leverandørgjeld   7 522 235 226 570 

Skyldig skattetrekk   4 807 730 5 176 259 

Skyldige offentlige avgifter   2 827 805 2 125 388 

Avsatte feriepenger   12 583 220 12 187 575 

Annen kortsiktig gjeld 10 5 778 868 4 813 501 

Sum kortsiktig gjeld   33 519 859 24 529 293 

        

Sum gjeld   33 519 859 24 529 293 

        

Sum statens kapital og gjeld drift   52 916 573 29 349 626 
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4.14 Note 1 Driftsinntekter 

 31.12.2020 

Inntekt fra bevilgninger*  

Inntekt fra bevilgninger 225 397 427 

  

Sum inntekt fra bevilgninger 225 397 427* 

  

Inntekt fra tilskudd og overføringer  

Tilskudd fra andre statlige virksomheter 417 500 

  

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer 417 500 

  

Salgs- og leieinntekter  

Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt 242 871 

  

Sum salgs- og leieinntekter 242 871 

  

Andre driftsinntekter  

Andre driftsinntekter 685 146 

  

Sum andre driftsinntekter 685 146 

  

Sum driftsinntekter 226 742 943 

*Etter de statlige regnskapsstandardene beregnes inntekt fra bevilgninger for bruttobudsjetterte 

virksomheter som differansen mellom periodens kostnader og opptjente transaksjonsbaserte 

inntekter og eventuelle inntekter fra tilskudd og overføringer til virksomheten. En konsekvens av 

dette er at resultat av periodens aktiviteter blir null. 

For informasjon om mottatte bevilginger se oppstilling av bevilgningsrapportering. 

4.15 Note 2 Lønnskostnader 

  2020 

Lønn 107 470 704 

Feriepenger 13 067 632 

Arbeidsgiveravgift 16 563 318 

Pensjonskostnader9 13 670 906 

Sykepenger og andre refusjoner (-) -4 058 837 

Andre ytelser 1 458 724 

Sum lønnskostnader 148 172 447 

Antall utførte årsverk 193 

 

9 Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2020 er 

12,0 prosent. Premiesatsen for 2019 var 12,0 prosent. 
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4.16 Note 3 Immaterielle eiendeler 

 

Programvare 

og lignende 

rettigheter 

Immaterielle 

eiendeler 

under 

utførelse 

Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2020 31 149 500 0 31 149 500 

Tilgang i året 1 115 001 2 246 026 3 361 027 

Anskaffelseskost 32 264 501 2 246 026 34 510 527 

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2020 26 270 000 0 26 270 000 

Ordinære avskrivninger i året 2 262 817 0 2 262 817 

Balanseført verdi 31.12.2020 3 731 685 2 246 026 5 977 711 

Tilgang på 1 115 001 kroner på programvare gjelder anskaffelse av Foxit Phantom lisenser – 

engangsavgift. 

Det er tilgang på 2 246 026 kroner på immaterielle eiendeler under utførelse. Dette gjelder 

programvarene som er under utvikling og fordeler seg slik:  

• Separasjon og skilsmisse: kr 58 755 

• Kommunebilde: kr 176 810 

• Merkevarehåndbok: kr 782 408 

• Trussamfunn: kr 835 057  

• Skjemaløsning: kr 392 996  

4.17 Note 4 Varige driftsmidler 

 

Driftsløsøre, inventar, 

verktøy o.l. 

Sum 

Anskaffelseskost 01.01. 24 536 883 24 536 883 

Tilgang i året 21 792 556 21 792 556 

Anskaffelseskost 46 329 439 46 329 439 

Akkumulerte avskrivninger 01.01. 987 540 987 540 

Ordinære avskrivninger i året 5 899 235 5 899 235 

Balanseført verdi 31.12.2020 39 442 663 39 442 663 

 

  



  

18 

Note 5 Andre driftskostnader 

 31.12.2020 31.12.2019 

Husleie* 11 714 656 10 512 452 

Vedlikehold egne bygg og anlegg - 1 241 731 

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 2 884 183 2 809 422 

Leie maskiner, inventar og lignende* 32 698 487 26 064 475 

Mindre utstyrsanskaffelser 7 389 126 7 943 190 

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 880 460 1 417 345 

Kjøp av konsulenttjenester 3 841 463 3 913 731 

Kjøp av andre fremmede tjenester 3 218 266 672 763 

Reiser og diett* 2 502 359 3 745 950 

Øvrige driftskostnader 5 298 032 6 153 736 

Sum andre driftskostnader 70 427 032 64 474 796 

Husleieøkningen: knytter seg til flytting til nye lokaler og prisjustering. Samlet husleiekostnad 

som inkluderer felleskostnader og fordelt på kontogruppene 63*, 68* og 59* er på kr 14 904 525 

for 2020. Dette er en økning på kr 1 228 870 fra 2019 og merforbruk på kr 389 525 i forhold til 

tildeling til husleie i 2020 på kr 14 515 000. 

Leie av maskiner, inventar og lignende: økning av leie og lisenskostnader knytter seg til nye 

leasingavtaler og kjøp av nye lisenser også til utkjøp av en del av gamle leasingavtaler som var 

overtatt fra embetene. 

Tilleggsinformasjon om operasjonelle leieavtaler 

Gjenværende 

varighet 

Type eiendel 

  

  Immaterielle 

eiendeler 

Tomter, 

bygninger 

og annen 

fast 

eiendom 

Maskiner 

og 

transport-

midler 

Driftsløsøre, 

inventar, 

verktøy og 

lignende 

Infra-

struktur-

eiendeler 

Sum 

Varighet inntil 

1 år 

          0 

Varighet 1-5 

år  

      4 585 000   4 585 000 

Varighet over 

5 år 

          0 

Kostnadsført 

leiebetaling 

for perioden 

0 0 0 4 585 000 0 4 585 000 

Virksomheten har leasingavtaler med varighet på 4 og 5 år, dette gjelder skrivere, møterom og 

annen IKT utstyr. Leieavtaler som gjelder skrivere påløpt på 3 165 000 mill. i 2020, dette er en 

blanding av avtalene som var overtatt fra embetene og nye avtaler som blitt inngått i 2020. En del 

av avtalene er kjøpt ut i sin helhet i 2020 og dette kan gi litt større leiekostnad i 2020. FMFA 

inngått nye leasingavtaler angående IKT utstyr som har kostnad på 1 416 000 kroner i 2020. 
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Konsulentbistand: kontogruppe 67* økning skyldes i hovedsak kjøp av bistand på IT, 

programvareutvikling og oppgradering av eksisterende programvarer og bistand med IT-utstyr til 

flytteprosesser. 

Reiser og diett. Koronapandemien har medført lavere aktivitet på flere områder. Ansatte har 

reist mindre og flere planlagte møter er enten blitt avlyst eller blitt gjennomført digitalt. Det er 

mindreforbruk på 1 243 591 kroner i sammenligning med 2019. 

4.18 Note 6 Finansinntekter og finanskostnader 

  2020 

Finansinntekter  

Renteinntekter -1 069 

Valutagevinst (agio) 26 458 

Sum finansinntekter 25 389 

  

Finanskostnader  

Rentekostnad 6 801 

Sum finanskostnader 6 801 
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4.19 Note 7 Sammenheng mellom avregnet med 

statskassen og mellomværende med statskassen 

(bruttobudsjetterte virksomheter) 

A) Forklaring til at periodens resultat ikke er lik endring i avregnet med 

statskassen i balansen (kongruensavvik) 
 31.12.2020 01.01.2020 Endring* 

Avregnet med statskassen i balansen 19 396 714 4 820 333 14 576 381 

Bakgrunnen for at periodens resultat ikke er lik endring i avregnet med statskassen i balansen for 

bruttobudsjetterte virksomheter, er at konsernkontoene i Norges Bank inngår som en del av 

avregnet med statskassen i balansen. I tillegg hensyntas enkelte transaksjoner som ikke er 

knyttet til virksomhetens drift og transaksjoner som ikke medfører ut- eller innbetaling. Nedenfor 

vises de ulike postene som er grunnen til at endring i avregnet med statskassen i balansen ikke 

er lik balansens resultat. 

Endring i avregnet med statskassen 2020 

Konsernkontoer i Norges Bank  

Konsernkonto utbetaling -250 504 756 

Konsernkonto innbetaling 7 446 180 

Netto trekk konsernkonto -243 058 576 

  

Bokføringer som ikke går over bankkonto, men direkte mot avregning med 

statskassen 
 

 + Inntektsført fra bevilgning (underkonto 1991) 225 397 427 

 - Gruppeliv/arbeidsgiveravgift (underkonto 1985 og 1986) -16 632 447 

 + Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift (underkonto 1987) 19 739 890 

  

Andre avstemmingsposter  

Spesifikasjon av andre avstemmingsposter (1993) -22 674 

Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto -14 576 381 

Sum endring i avregnet med statskassen * -14 576 381 

*Sum endring i avregnet med statskassen skal stemme med periodens endring 

ovenfor. 
  

 

  



  

21 

B) Forskjellen mellom avregnet med statskassen og mellomværende 

med statskassen 

  31.12.2020 31.12.2020   

  

Spesifisering av 

bokført avregning 

med statskassen 

Spesifisering av 

rapportert 

mellomværende 

med statskassen 

Forskjell 

Immaterielle eiendeler og 

varige driftsmidler 

      

Immaterielle eiendeler 5 977 711   5 977 711 

Varige driftsmidler 39 442 663   39 442 663 

Sum 45 420 374 0 45 420 374 

    

 Omløpsmidler       

Kundefordringer 28 627 0 28 627 

Andre fordringer 7 467 572 67 693 7 399 880 

Sum 7 496 199 67 693 7 428 507 

    

Kortsiktig gjeld       

Leverandørgjeld -7 522 235 0 -7 522 235 

Skyldig skattetrekk og andre trekk -4 807 730 -4 807 730 0 

Skyldige offentlige avgifter -2 827 805 -550 615 -2 277 191 

Avsatte feriepenger -12 583 220 0 -12 583 220 

Annen kortsiktig gjeld -5 778 868 -1 400 -5 777 468 

Sum -33 519 859 -5 359 745 -28 160 114 

        

Sum 19 396 714 -5 292 052 24 688 767 
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4.20 Note 8 - Kundefordringer 

 31.12.2020 01.01.2020 

Kundefordringer til pålydende 28 627 172 738 

Sum kundefordringer 28 627 172 738 

4.21 Note 9 Andre kortsiktige fordringer 

 31.12.2020 01.01.2020 

Forskuddsbetalt lønn 0 250 

Personallån 67 693 69 297 

Forskuddsbetalte leie 5 968 243 0 

Andre forskuddsbetalte kostnader 1 083 896 209 517 

Andre fordringer 347 741 468 981 

Sum andre kortsiktige fordringer 7 467 572 748 045 

4.22 Note 10 Annen kortsiktig gjeld 

 31.12.2020 01.01.2020 

Skyldig lønn 1 400 0 

Annen gjeld til ansatte 5 777 468 4 813 501 

Sum annen kortsiktig gjeld 5 778 868 4 813 501 
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