Oppgavesamling – regnskap og budsjettering i stat og
kommune

Forord
Denne oppgaveboka inngår i en trilogi sammen med en fagbok omhandlende statlig regnskap
og budsjettering (Mellemvik, Gårseth-Nesbakk & Mauland, 2010), og tilsvarende en bok som
tar for seg kommunesektoren (Mellemvik, Gårseth-Nesbakk & Mauland, 2012). Denne boka
fungerer som en oppgavebok rettet mot både stat og kommune. Oppgavebokens forfatter inngår
som (med)forfatter på de to andre bøkene i triologien.

Siktemålet har vært å utvikle oppgaver med tilhørende løsningsforslag som dekker det meste
av kapitlene i den kommunale og statlige boka, men hovedvekten av oppgavene er likevel
innrettet mot kalkulasjon og regnskapsmessig håndtering av ulike transaksjoner og hendelser.
Mye plass er også viet til større oppgavesett som gir rikelig anledning til å sjekke at man har
oversikt over større deler av innholdet i de to fagbøkene i trilogien om regnskap og budsjett i
staten og kommunesektoren. For studenter som ønsker å oppsummere pensum og forberede seg
til eksamen vil dette være veldig nyttig, men også for andre som ønsker å sjekke sine
kunnskaper i emner som trilogien omhandler. Oppgavene legger likevel vekt på det som er
spesielle forhold ved regnskapsmessig håndtering i kommunesektoren og i staten. Dette betyr
at det ikke er viet plass til å vise hvordan tradisjonelle emner som merverdiavgift skal håndteres
i offentlige regnskap. Oppgavene og løsningsforslagene ser med andre ord bort fra avgift i den
regnskapsmessige behandlingen.

I denne oppgaveboken vil forkortelsen K bli brukt for å referere til kommunesektoren, og S
brukes for staten. Disse forkortelsene går igjen i titlene på de ulike oppgavene og
løsningsforslagene. Boka starter med kommunesektoren og tar for seg dens ulike kapitler, selv
om kapittel 1 i liten grad er koblet opp mot konkrete oppgaver. Etter gjennomgangen av de
ulike kapitlene følger en avsluttende del med ”integrerte oppgaver” (forkortet ”I”). Dette er
oppgaver som tar for seg flere aspekter ved kommunesektoren i en og samme oppgave. Disse
vil derfor tjene som en fin oppsummering og kontroll på at man har den nødvendige oversikten
over enkeltemner. Deretter følger en tilsvarende gjennomgang av oppgaver koblet opp mot
temaer fra statsboka, før boka presenterer noen fellesoppgaver som griper inn i både stat og
kommune, enten ved at temaene går igjen i begge sektorene, eller i form av større oppgavesett

som kan tjene som en simulering av eksamensoppgaver. Siden oppgavenes natur varierer så vil
det samme gjelde for løsningsforslagene til oppgavene. På noen oppgaver vil det være rimelig
klart hva som representerer korrekt svar. På andre oppgaver, derimot, kan det tenkes alternative
løsninger til de som er skissert i denne boka.

Jeg er takknemlig for alle tilbakemeldinger om forhold som kan være feil eller gjøres bedre i
denne oppgaveboka.
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