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Studieplan 2020/2021

Grunnleggende kommuneregnskap for
NKKskolen

Studiepoeng: 7,5

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert
deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom
høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Grunnleggende
kommuneregnskap for NKKskolen"(7,5sp).

 

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 %
oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.
Undervisningen vil kunne gis digitalt i stedet for ved fysiske samlinger dersom det er
mer hensiktsmessig. Oppmøtekravet vil ikke håndheves dersom det blir gjennomført
digitalt.

Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i kommuneregnskap
første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert
for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de
som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for
andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende
kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på
rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer
kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.
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Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap:

Kandidaten

har kunnskap om FNs bærekraftmål
har kunnskap om plan- og budsjettprosessen i kommunesektoren
har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for
kommuneregnskapet
har kunnskap om regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
har kunnskap om hva som kjennetegner kommunal rapportering

 

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten

kan anvende regnskapsprinsipper og regler som gjelder for kommuneregnskapet
kan utarbeide ulike obligatoriske oppstillinger
kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

kan gjøre rede for kommuneregnskapet som informasjonskilde
kan medvirke i årsavslutningen av kommuneregnskapet i tråd med lovgivning og
god kommunal regnskapsskikk
kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over
spenningsforholdet mellom teori og praksis
har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av
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tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et
samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Målgruppe

Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett,
samt revisorer.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i
kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i
kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper,
interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi
kandidatene en basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Høgskolens nettbaserte
studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Forskningsbasert undervisning

Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette

studiet.
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Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "KOMREGNNKK1000 Grunnleggende
kommuneregnskap". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet,
som berører kommunesektoren.

Kull
2020

Emne:
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)

KOMREG1000 Grunnleggende kommuneregnskap for
NKKskolen

7,5 O 7,5

Sum: 7,5

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/171268/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/171268/language/nor-NO
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Emneoversikt

KOMREG1000 Grunnleggende
kommuneregnskap for NKKskolen

Emnekode: KOMREG1000

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte. 

 

Kunnskap:

Studenten

har kunnskap om FNs bærekraftmål
har kunnskap om plan- og budsjettprosessen i kommunesektoren
har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for
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kommuneregnskapet
har kunnskap om regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
har kunnskap om hva som kjennetegner kommunal rapportering

 

Ferdigheter:

Studenten

kan anvende regnskapsprinsipper og regler som gjelder for kommuneregnskapet
kan utarbeide ulike obligatoriske oppstillinger
kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

 

Generell kompetanse:

Studenten

kan gjøre rede for kommuneregnskapet som informasjonskilde
kan medvirke i årsavslutningen av kommuneregnskapet i tråd med lovgivning og
god kommunal regnskapsskikk
kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over
spenningsforholdet mellom teori og praksis
har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av
tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et
samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Innhold

Innhold

Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler
innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap
med utgangspunkt i regelverkene.

 

      Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven
      Innføring i kommuneregnskapet
      De spesielle posteringene i kommuneregnskapet med unntak av pensjon
      Innføring i KOSTRA
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      Beregning av minimumsavdrag     
      De formelle reguleringer av kommuneregnskapet
      Rammeverket inklusiv prinsipper og handlingsregler
      Strykningsreglene i drifts- og investeringsregnskapet
      Aslutning av drifts- og investeringsregnskapet (innføring)
      Avstemming av de regnskapsmessige sammenhenger og
kommuneregnskapets 3. kretsløp
      Innføring i vurderingsbestemmelsene nyttet til balansepostene
      Oppstillingsplanene som inngår i økonomiplanen, årsbudsjettet og
årsregnskapet
      Krav om noter og innhold i årsberetningen

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner samt praktiske øvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis på samling.

Eksamen

4 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle tilgjengelige.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap


