






























 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltdal kommune 

 

 

  

 

 

    Rapport Oktober 2020 

 

Forvaltningsrevisjon 

 

-Selvkost-  

vann og avløp  

 

 

 



Saltdal kommune – vann og avløp 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2019 2 

Forord 
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen 

Evjen - statsviter, Kai André Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med 

bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 23-3. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK001). Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Bjørn Vegard 

Gamst. 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Kai André Blix.  

 

Saltdal 27.10.2020 

 

 

 

 _________________         _______________________ 

    Kai André Blix     Bjørn Vegard Gamst 

 Forvaltningsrevisor    Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag 
Salten Kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gjennomgått kommunens 

behandling av selvkostområdene for vann og avløp.  Formålet er å vurdere om Saltdal 

kommune behandler selvkosttjenestene for vann og avløp i henhold til lov og forskrift. I 

tillegg vurderes hvordan Saltdal kommune kalkulerer sine internpriser innenfor 

selvkostområdet ved bruk av egen maskinpark? 

Ved undersøkelsen forsøker vi å svare på følgende problemstillinger: 

• Har Saltdal kommune beregnet henførbare kostnader til gebyrområdene korrekt, 

og gir selvkostkalkylene et riktig uttrykk for selvkost på de respektive tjenestene? 

• Hvordan kalkulerer Saltdal kommune sine internpriser innenfor selvkostområdet 

ved bruk av egen maskinpark? 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier av selvkostregnskap, regnskap, 

økonomiplaner, investerings- og vedlikeholdsplaner og intervju. Det er foretatt analyser og 

gjennomgang av selvkostkalkyler i Momentum1 og gjennomgang av 

ressursstyringsprogrammet SmartDok. 

Konklusjon 

Etter gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og samtaler med relevante personer i Saltdal 

kommune, så mener revisjonen at kommunen har jobbet godt med å få oversikt og har fokus 

på gebyrområdene vann og avløp. Det er likevel elementer som har forbedringspotensial og 

som kommunen bør jobbe aktivt med.  

Saltdal kommune mener det foreligger et kommunestyrevedtak om 100% selvkost på vann og 

avløps tjenestene og har praktisert selvkost deretter, dvs. at kommunen hovedsakelig skal 

være selvfinansierende vedrørende vann og avløpstjenesten ved hjelp av gebyrinntektene. 

Saltdal kommunen kan ikke dokumentere vedtak om 100% selvkost. Ved framføring av 

 
1 Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Dette programmet som er laget av EnviDan Momentum 

AS 
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underskudd i selvkostregnskapet må kommunestyret ha et vedtak på at kostnaden ved 

tjenesten fullt ut skal dekkes av brukerne. Hvis ikke må underskuddet dekkes av frie midler. 

Saltdal kommune har i sin økonomiplan2 presisert at VA-nettet har stort rehabiliterings- og 

vedlikeholdsetterslep og at det er forventet større utfordringer med økte investeringer på vann 

og avløp3. Derfor bør disse utfordringene kartlegges slik at man kan legge en god strategisk 

plan for å sikre innbyggerne i Saltdal kommune stabile gebyrer og god kvalitet på tjenestene. 

En langsiktig hovedplan for vann og avløp bør derfor utarbeides. 

Når det gjelder kalkyler for timespris ved bruk av maskiner og utstyr, må denne gjennomgås 

og kvalitetssikres. Saltdal kommune kan pr. idag ikke dokumentere hvordan de har kalkulert 

timesprisen på maskiner og utstyr. 

Når det gjelder avskrivninger så er det en differanse mellom regnskap og selvkostregnskap. 

Som det nevnes i kapittel 2.3.5 så har ikke Saltdal kommune kunnet redegjøre for disse 

forskjellene. Beløpet på forskjellene er ikke av vesentlig betydning, men at disse midlertidige 

forskjellene øker, kan indikere feilføring av kalkulatoriske kostnader.  Årsaken til de 

midlertidige forskjellene bør identifiseres, da det gir en bedre oversikt over når de 

midlertidige forskjellene har oppstått og når slike midlertidige forskjeller forsvinner. 

 

Svar på problemstillingene: 

Har Saltdal kommune beregnet henførbare kostnader til gebyrområdene korrekt, og gir 

selvkostkalkylene et riktig uttrykk for selvkost på de respektive tjenestene? 

• Saltdal kommune følger i stor grad retningslinjene for selvkost på vann og avløp.  

 

 
2 Økonomiplan 2020-2023 
3 Bl.a. tilstandsvurdering av vann- og avløpsnettet i sentrum av Rognan inkl. 

Høyjarfallmoen, det skal etableres en permanent løsning for demningen ved Mølndammen slik at denne 

blir klassifisert som en 0-dam, dvs. at den etter dette ikke skal kreve noen oppfølging fra kommunens 

side. 
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Hvordan kalkulerer Saltdal kommune sine internpriser innenfor selvkostområdet ved bruk 

av egen maskinpark? 

• Saltdal kommune kan i liten grad dokumentere kalkulerte internpriser ved 

bruk av egen maskinpark. 

Anbefalinger 

Saltdal kommune bør: 

1. Utarbeide en langsiktig Hovedplan vann og avløp 

2. Få oversikt over midlertidige forskjeller og korrekte avskrivninger. 

3. Kvalitetssikre og utarbeide kalkyler på timespris på utstyr og maskiner i egen 

maskinpark. 

4. Få oversikt om kommunen har vedtak om 100% selvkost 

5. Utarbeide et forslag til vedtak om 100 % selvkost, slik at underskudd kan fremføres.  

6. Sørge for å nullstille alle negative selvkostfond der det ikke er fattet vedtak om 100% 

selvkost, dette må tapsføres. 

 

På bakgrunn av kommunedirektøren sin kommentar har revisjonen tilføyet 2 ekstra 

anbefalinger.  5 og 6 er tilføyet etter kommunedirektøren har avgitt sin kommentar. 
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1 Innledning 
1.1  Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn 

Den 17.12.2019 vedtok formannskapet i Saltdal kommune: «Formannskapet ber 

Kontrollutvalget foreta en forvaltningsrevisjon for i sikre og dokumentere at 

selvkostprinsippet overholdes. I en slik gjennomgang bør man også se på timekostnad ved 

bruk av egen maskinpark.» Saken ble vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 uten 

endringsforslag. 

På denne bakgrunn har Salten kommunerevisjon IKS utarbeidet en prosjektplan for en 

forvaltningsrevisjon på selvkost vann og avløp. 

Bestillingen av prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalget i Saltdal kommune 11.02.2020. 

 

1.2  Problemstillinger og revisjonskriterier 

1.2.1 Problemstilling: 

 

1.2.2 Revisjonskriterier: 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

vurderes mot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det 

foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres. 

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder: 

➢ Har Saltdal kommune beregnet henførbare kostnader til gebyrområdene 

korrekt, og gir selvkostkalkylene et riktig uttrykk for selvkost på de 

respektive tjenestene? 

➢ Hvordan kalkulerer Saltdal kommune sine internpriser innenfor 

selvkostområdet ved bruk av egen maskinpark? 
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1. Kommuneloven. 

2. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. 

3. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv. 

 

I tillegg til hjemmelsgrunnlagene er det utarbeidet retningslinjer/veiledere for beregning av 

gebyrgrunnlaget mv. 

I. H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester skal bidra til en god og ensartet praksis 

for beregning av selvkost på et tjenesteområde. Retningslinjene gir en anbefalt 

praksis for hvordan selvkost skal beregnes samt for praktisering av 

selvkostprinsippet over tid. Heretter referert til som retningslinjene. 

II. Norsk Vann Rapport 210/2015 Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og 

avløpssektoren. 

III. KOSTRA - veiledning 2019 SSB 

IV. Kommunale avgifter og gebyrer er hjemlet i «Forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Saltdal» sak 11/1263, K-sak 60/11 

 

Utledede revisjonskriterier ligger i kapittel 2 sammen med utredningen av fakta. Utledningen 

til de utledede revisjonskriteriene ligger som vedlegg 2 i rapporten. 

1.4  Metode og avgrensning 

Konstituert leder for teknisk drift og leder for teknisk drift og økonomisjefen i Saltdal 

kommune har forklart revisjonen hvordan kommunen praktiserer selvkost på vann og avløp. 

Konstituert leder for teknisk drift og har også vært kontaktperson opp imot revisjonen. Vi har 

gjennomført oppstartsmøte med kommunen. Revisjonen har også fått en redegjørelse fra 

konstituert leder for teknisk drift på hvordan de fordeler kostnader på hhv. vei, vann og avløp.  

Konstituert leder for teknisk drift og økonomisjefen har verifisert de dataene som ligger til 

grunn for denne undersøkelsen. 
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For den delen av rapporten som omhandler selvkost har revisor i all hovedsak bygget 

rapporten på dokumentanalyse av: 

• Selvkostregnskap 2018 og 2019 satt opp av Saltdal kommune. 

• Kommuneregnskap med noter 2018 og 2019.  

• KOSTRA4 skjema nr. 22 og 23.  

• Økonomiplan for Saltdal kommune 2020-2023. 

• Samt informasjon som er mottatt muntlig og e-post korrespondanse gjennom kontakt 

med konstituert leder for teknisk drift og leder for teknisk drift og økonomisjefen. 

Forvaltningsrevisjonen har også hatt korrespondanse med ansvarlig regnskapsrevisor for 

Saltdal kommune som har bistått forvaltningsrevisjonen med innhenting av regnskapstall. Det 

er ikke gjort omfattende analyse ned på bilagsnivå, men vi har sjekket enkelttransaksjoner 

som revisjonen har ment bør undersøkes nærmere. Kommunens regnskap er ellers godkjent 

og revidert av regnskapsrevisor og revisjonen anser derfor at regnskapsmessige standarder 

blir etterfulgt og kontrollert. 

I denne revisjonen har vi undersøkt om Saltdal kommune har brukt de korrekte tallene fra 

regnskapet og at dette er blitt registrert i KOSTRA etter gjeldene regler. Vi har ikke 

undersøkt om Saltdal kommune har fordelt utgiftene på riktige KOSTRA-funksjoner. 

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på 

problemstillingen. 

 
4 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer 

og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. 



Saltdal kommune – vann og avløp 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2019 11 

2 Utledede revisjonskriterier og fakta 
I dette kapitelet har vi satt opp de ferdig utledede revisjonskriteriene5 som utgjør grunnlaget 

for å vurdere Saltdal kommune sin praksis for brukerbetaling på vann og avløp. Vi har 

deretter presentert fakta som skal gjenspeile Saltdal kommune sin praksis. I kapittel 3 vil vi 

komme med vurderinger opp mot revisjonskriteriene.  

Utledede revisjonskriterier: 

 
5 Som tidligere nevnt så ligger utledningen til de utledede revisjonskriteriene i vedlegg 2. 

➢ Saltdal kommune bør utarbeide forkalkyler for selvkost på vann og avløp, og 

framlegge kalkylene for kommunestyret. Forkalkylene bør dekke de nærmeste tre 

til fem årene. 

➢ Etter utløpet av regnskapsåret bør Saltdal kommune sette opp 

etterkalkyler/selvkostregnskap for tjenestene vann og avløp. Etterkalkylene bør 

dokumenteres overfor kommunestyret. 

➢ Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan 

henføres til produksjon og levering av vann- og avløpstjenester skal inngå i 

selvkostkalkylene.  

➢ Saltdal kommune skal rapportere korrekte tall i KOSTRA- skjema nr.22 og 23. 

➢ Saltdal kommune bør etter gjeldene retningslinjer bruke lineære avskrivninger og 

kalkulatoriske rentekostnader 

➢ Saltdal kommune bør beregne og kompensere renter på akkumulert resultat av 

selvkostdriften det enkelte år. 

➢ Saltdal kommune bør forvalte selvkostfondet etter retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester. 

➢ Saltdal kommune bør ha rutiner som sikrer at fakturering og innkreving av 

gebyrer skjer i samsvar med forskrifter og gebyrregulativer.  

➢ Saltdal kommune bør ha en langsiktig investerings- og vedlikeholdsplan.  
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2.1 Kort om selvkost på vann og avløp i Saltdal kommune 

Økonomisjefen, konstituert leder for teknisk drift og leder for teknisk drift har forklart 

revisjonen hvordan kommunen praktiserer selvkost på vann og avløp. Konstituert leder for 

teknisk drift har også vært kontaktperson opp imot revisjonen. 

Saltdal kommune mener det foreligger et kommunestyrevedtak om 100% selvkost på vann og 

avløps tjenestene, dvs. at kommunen hovedsakelig skal være selvfinansierende vedrørende 

vann og avløpstjenesten ved hjelp av gebyrinntektene. Kommunen kan ikke dokumentere 

vedtak om 100% selvkost. 

Saltdal kommune begynte å bruke selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune6 i 2014. 

Dette programmet som er laget av EnviDan Momentum AS som har lang erfaring innen 

selvkostproblematikk. Modellen kan benyttes både på etterkalkulering og budsjettering, samt 

muligheter for å simulere hvordan fremtidige investeringer slår ut på gebyrsatsene. I dette 

programmet ligger fordelingsnøkler for indirekte kostnadselementer, samt anleggsregister 

med tilhørende avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader. I selvkostkalkylen i 

Momentum inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 

regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, KOSTRA-

skjema, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Fordelingsnøkler som er 

relevante gjennomgås på årlig møter med Momentum og legges inn i modellen sammen med 

regnskapsdata, anleggsregistre og fond. Gjennomgang av direkte og indirekte kostnader 

kontrolleres og legges inn i modellen. 

Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med 

vannledninger. De har også ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små 

avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg.7 

Teknisk drift drifter og eier maskinparken. Noen maskiner eies av vann og avløp. Maskinene 

blir leid ut med en timespris som er kalkulert. Revisjonen har fått en gjennomgang på 

hvordan dette programmet fungerer av konstituert leder for teknisk drift. 

 
6 Heretter referert som Momentum 
7 Info fra Saltdal kommune: https://www.saltdal.kommune.no/vann-avloep-og-slam.426175.no.html 
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Saltdal kommune har i de senere år hatt mye investeringer på vann og avløp. Kommunen 

nevner bl.a.: 

Saltdal kommune har avsluttet en større utbygging innen vann og avløp. Utbygging av 

Øvre Saltdal vannverk vil levere vann fra Rusånes til Nordnes, Storalmenningen, 

Pothus, Evensgård, Røkland, Vensmoen, Drageid og ned til Sundby. I dag leveres 

vann ned til Pothusbrua fra Rusånes vannverk og når problemer vedrørende krysning 

av Pothusbrua er ferdig vil vannverket levere vann ned til Sundby. Kommunen 

arbeider aktivt med å renovere og legge nytt i områder med gammelt og til dels dårlig 

ledningsnett.  

Røkland renseanlegg er nedlagt og avløp pumpes nå helt fra Røkland ned til Rognan 

renseanlegg på Skansenøyra. Abonnenter på Nestby og Medby er nå tilknyttet 

kommunalt avløpsnett via 30 små avløpspumpestasjoner.8 

Revisjonen har fått tilsendt ønsket informasjon i form av: selvkostregnskap, kalkyler, 

kommuneregnskap, og relevante opplysninger. Revisjonen har fått tilgang til hele 

selvkostprogrammet Momentum som Saltdal kommune bruker. Revisor har også fått en 

gjennomgang av hvordan SmartDok-programmet fungerer. Dokumentene er gjennomgått og 

undersøkt, og revisor viser videre til en mer spesifisert tilnærming i faktadelen nedenfor på 

hvordan Saltdal kommune fordeler sine kostnader og inntekter, og hvordan fordelingen er 

mellom vann og avløp. 

2.3 Selvkostregnskap 

Revisjonen vil her beskrive hvordan Saltdal kommune praktiserer selvkostregnskapet. 

2.3.1 Forkalkyler 

Det utarbeides ifølge Økonomisjef forkalkyler/budsjett for vann og avløp som inngår i 

kommunens budsjettforslag. Dette legges fram for kommunestyret i forbindelse med 

behandling av årsbudsjett og rulleringen av økonomiplan. Der blir også gebyrene vedtatt. For 

 
8Fra vedtak om Kommunale avgifter og gebyrer 2019. Fastsettelse av gebyrer. 
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denne revisjonen ble budsjettet for 2019 vedtatt 12.des 2018. Budsjettet/forkalkylen har 

samme tidshorisont som økonomiplanen, 4 år. 

2.3.2 Etterkalkyler/selvkostregnskap 

Når regnskapsdata for avsluttet regnskapsår foreligger, utarbeider Saltdal kommune sammen 

med rådgiver fra Momentum etterkalkylen/selvkostregnskapet. Etterkalkylen danner grunnlag 

for regnskapsnote 129 for selvkosttjeneste som presenteres som vedlegg til årsregnskapet og 

behandles av kommunestyret som en del av årsregnskapet. I noter og etterkalkyler inngår 

regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter, kalkulatoriske avskrivninger og 

rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter10. Av noten fremkommer også saldo på 

det enkelte selvkostfond. 

Tabell 1: Note 12. Selvkost -  Årsregnskapet 2019 Saltdal kommune 

 

 
9 I Saltdal kommune er dette note 12. 
10 Hovedsakelig utgjør dette administrasjonsutgifter 

2019

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Totalt

Gebyrinntekter 11 075 897 10 220 096 21 295 993

Øvrige driftsinntekter 58 958 22 670 81 628

Driftsinntekter 11 134 855 10 242 766 21 377 621

Direkte driftsutgifter 5 124 266 4 706 329 9 830 595

Avskrivningskostnad 3 820 127 3 139 255 6 959 382

Kalkulatorisk rente (2,30 %) 2 216 271 1 864 492 4 080 763

Indirekte netto driftsutgifter 337 967 329 306 667 274

Driftskostnader 11 498 631 10 039 383 21 538 014

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle -78 862 -33 624 -112 486

Resultat -442 638 169 760 -272 879

Selvkostgrad (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Fremførbart underskudd 01.01 -1 350 425 -1 676 795 -3 027 220

+ Inndekning av fremførbart underskudd 0 169 760 169 760

- Underskudd til fremføring -442 638 0 -442 638

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %) -36 150 -36 614 -72 764

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -1 829 213 -1 543 649 -3 372 862
-442638,1974 169759,638 (272 879)                    

Gebyrinntekter 11 075 897 10 220 096 21 295 993

Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering 11 518 535 10 050 336 21 568 872

Finansiell dekningsgrad (%) 96,2 % 101,7 % 98,7 %

Regnskapsføringsforslag balanse Vann Avløp Totalt

+/- 2.51xxxx Selvkostfond 0 0 0

+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond 478 788 -133 146 345 643

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Vann Avløp Totalt

1550 Avsetninger til bundne fond 0 0 0

1950 Bruk av bundne fond 0 0 0

Normalgebyr Vann Avløp Totalt

Normalgebyr eksklusiv mva. 5 532 5 700 11 232

Normalgebyr inklusiv mva. 6 915 7 125 14 040
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2.3.3 Direkte kostnader. 

Kommunen fører regnskap for vann og avløp i Visma Enterprise. Utgifter og inntekter 

tilhørende det enkelte selvkostområdet skilles fra øvrige regnskapsposter ved bruk av egne 

ansvar og funksjoner. Ansvar er en dimensjon i Visma Entreprise som angir hvilket 

tjenesteområde utgiftene/inntektene tilhører og funksjon viser til hvilken KOSTRA-funksjon 

det skal føres på. På vann har vi funksjon 340 og 345 og avløp som har 350 og 353. Direkte 

og indirekte kostnader knyttet til de enkelte vann og avløpsområdene føres på de respektive 

ansvar og funksjoner i Visma Entreprise, og har i revisjonens undersøkelse ikke vært 

gjenstand for detaljert kontroll på bilagsnivå.  

Tidligere år har fordelte maskin og personalkostnader blitt fordelt ut til de enkelte områdene 

på slutten av året i henhold til registreringer i timelister. For å klare å skille de forskjellige 

funksjoner og utgifter som tilhører disse på en bedre måte, har Saltdal kommune 

implementert et aktivitets- og ressursstyringsprogram som heter SmartDok. 

SmartDok. 

Teknisk drift drifter og eier maskinparken. Maskinene blir leid ut med en timespris som er 

kalkulert. Dette styres nå gjennom et program som heter SmartDok, som er en løsning for 

effektiv forvaltning, aktivitet- og ressursstyring. Dette ble implementert i 2019. I SmartDok 

registreres timelister på personell og bruk av maskiner pr. time. Denne registreringen kan 

foretas fra pc og via smarttelefon ved bruk av tilhørende app. Her ligger det også flernivå 

godkjenning av timer, slik at disse blir ført korrekt i henhold til område og funksjon.  

Timene godkjennes i første instans av arbeidsleder ute og i andre instans av merkantil11 på 

kontoret. Merkantil har oversikten over alle tillegg, fravær og turnuser. Dersom ansvarlig på 

merkantil er borte gjøres dette av konstituert leder teknisk drift. Revisjonen har fått en visuell 

gjennomgang av programmet, og hvordan dette fungerer av konstituert leder for teknisk drift. 

  

 
11  Økonomioppgaver knyttet til teknisk drift 
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2.3.4 Fordelingsnøkler og indirekte kostnader. 

Tabell 2: Fordelingsnøkler - uttrekk fra Momentum 2019 

Fordelingsnøkkel Nevner Vann Avløp 

Lønnskostnad per 
årsverk 

493 807  814 478  796 543  

Brutto driftsutgifter 480 897 628  5 122 387  4 706 301  

Lønnskostnad 379 391 622  3 013 570  2 947 209  

Pensjonskostnad 45 777 047  292 219  288 753  

Årsverk 768,30  3,70  3,70  

Ansatte 1 102,00  3,70  3,70  

Årsverk adm.bygg   0,95  0,95  

Kontorer adm.bygg 40,00  0,95  0,95  

PCer 115,00  0,95  0,95  

Servicekontor 2,80  0,03  0,03  

Administrasjon BYTE 2,00  0,50  0,50  

 

Henførbare indirekte kostnader er lagt inn etter bestemte fordelingsnøkler som vist i tabell 2. 

Fordelingsnøklene blir gjennomgått årlig sammen med rådgiver fra Momentum.  

De største indirekte kostnadene kommer fra: Økonomiavdelingen og administrasjon ved 

teknisk avdeling. 

Her er 2 eksempler på hvordan en indirekte kostnad blir utregnet:12  

Eks.1  

På fordeling av en indirekte kostnad: på interntjenesten «personalutgifter» har Saltdal 

kommune netto driftsutgifter på kr. 2.769.967,-. Når fordelingsnøkkelen(«vann») for 

fordeling av indirekte kostnader er andel av Årsverk som er på 0,482 %, så blir indirekte 

kostnader for personalkostnader kr. 13.340,- og kan regnes ut på denne måten:  

 ( 3,7

768,30
) 𝑥100 = 0,482% → 0,482% 𝑥 2.769.967 ≈ 13.340, −13 

  

 
12 prosentsats avrundet 
13 tall i parentes hentet fra tabell 2 – fordelingsnøkler 
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Eks.2  

På fordeling av en indirekte kostnad: på interntjenesten «økonomiavdeling» så har Saltdal 

kommune netto driftsutgifter på kr. 7.010.004,-. Når fordelingsnøkkelen(«vann») for 

fordeling av indirekte kostnader er andel av Brutto driftsutgifter som er på 1,065%, så blir 

indirekte kostnader for økonomiavdelingen kr. 74669,- og kan regnes ut på denne måten: 

 ( 5.122.387

480.897.628
) 𝑥100 = 1,065% → 1,065% 𝑥 7.010.004 ≈ 74669, −14 

2.3.5 Kalkulatoriske kapitalkostnader. 

Revisjonen har gått igjennom oppsettet i Momentum på vann og avløp og grunnlaget for 

kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter. I Momentum er investeringsprosjekter 

fordelt på de ulike selvkostområder i anleggsregisteret, med informasjon om de enkelte 

prosjekter, med prosjektnummer og beskrivelse av prosjektet. Anleggsregisteret er oppdater 

med investeringer helt tilbake til 1975. 

Videre er det informasjon om prosjektets levetid og bruttokostnad eksklusiv mva. Momentum 

viser at de har brukt 5-årig SWAP tillagt 0,5% påslag. Grunnlaget for beregning av 

kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatorisk rente i Momentum er, for hvert vann- og 

avløpsområde, de aktiverte investeringsprosjektene knyttet til området. 

Revisjonen har kontrollert kommuneregnskaps avskrivninger for vann og avløp og 

sammenlignet med kalkulatoriske avskrivninger i Momentum. 

 

Tabell 3 - Midlertidig forskjeller kommuneregnskap vs selvkostregnskap 

 
14 tall i parentes hentet fra tabell 2 – fordelingsnøkler 

                                                             Avskrivninger                               

vann avløp vann avløp vann avløp

2017 3 697 145kr  3 250 006kr  3 653 979kr  3 223 187kr  43 166kr  26 819kr          

2018 3 918 933kr  3 165 134kr  3 875 024kr  3 138 314kr  43 909kr  26 820kr          

2019 3 913 804kr  3 187 136kr  3 820 127kr  3 139 255kr  93 677kr  47 881kr          
TREND

Selvkost (S)Regnskap (R) Differanse R vs S

  Midlertidige forskjeller
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Tabellen over viser midlertidige forskjeller mellom kommuneregnskapet og selvkost 

regnskap. Fra 2017 viser det seg at det har vært en liten økning i disse forskjellene.  

De kontrollerte avskrivningene viser på både vann og avløp differanser mellom 

kommuneregnskapet og selvkostregnskapet. I 2019 var differansen for vann kr. 93.677,- mer 

i kommuneregnskapet og for avløp var differansen kr. 47.881,- mer i kommuneregnskapet. 

Revisjonen har forespurt kommunen om hva disse differansene skyldes, men har ikke fått 

noen utfyllende svar. 

Når man ser kapitalkostnadene på vann og avløp, hadde disse kostnadene en topp i 2018 og 

har senere holdt et stabilt nivå med en liten nedgang. Tall fra økonomiplan fra år 2020. 

Kapitalkostnadene i figuren nedenfor består både av avskrivninger og kalkulatorisk rente. 

 

Figur 1: Fra Momentum, Kapitalkostnader 
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2.4 Selvkostfond. 

Under vises utviklingen av selvkostfondene på vann og avløp fra 2017 og frem til 2024. Fra 

2020 er det budsjetterte tall fra økonomiplan som brukes. 

 

Figur 2: Fra Momentum, Utvikling selvkostfond 

 

Nedenfor vises utdrag fra selvkostfondet Vann.  

Figur 3: Fra Momentum, frist for tilbakebetaling selvkostfond 

 

Ut ifra økonomiplan er det budsjettert slik at selvkostfondet for vann balanserer rund 0 i 2024 

ifølge økonomiplanen, og holder seg til tilbakeholdstiden på 5 år.  
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Nedenfor vises utdrag fra selvkostfondet Avløp. 

Figur 4:Fra Momentum, frist for tilbakebetaling selvkostfond 

 

Avløpsfondet har klart å holde seg til tilbakeholdstiden på 5 år. I økonomiplanen er det ifra 

2021 positivt resultat på selvkostfondet. 

2.5 Gebyr, innfordring og fakturering15 

Vann og avløps gebyret blir årlig vedtatt i kommunestyret i forbindelse med årsbudsjettet og 

økonomiplanen for en 4–års periode. Materialet som ligger til grunn for gebyrvedtaket er 

midler på fond og resultat fra tidligere års selvkostregnskap og neste års selvkostbudsjett 

(forkalkyler).  

Kommunale gebyrer har 4 hoved-terminer. Gebyrene blir beregnet kvartalsvis og sendes ut 4 

ganger i året. Nytt fra 2019 er at det kan avtales månedlig fakturering. 

Årsgebyrer for vann og avløp beregnes etter selvkost i eget beregningsprogram. De faste og 

variable kostnadene og inntektene blir registrert og kommunale avgifter blir beregnet. 

De kommunale avgiftene for vann og avløpssektoren er delt i to ca. like store deler: 

Abonnementsgebyr. Dekker faste kostnader. 

Fast gebyr som differensieres etter brukerkategori: 

• Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer og offentlige 

virksomheter. 

 
15 Kommunale avgifter og gebyrer 2019. Fastsettelse av gebyrer. Kommunestyre - 88/18 - 12.12.2018  
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• Abonnementsgebyr for boenheter og fritidsbolig betales av øvrige abonnenter. Alle 

abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. 

 

Forbruksgebyr. Dekker variable kostnader og varierer med stipulert eller målt forbruk. 

Forbruksgebyr er kostnaden for vannmengden den enkelte abonnement bruker. 

Vannmengden kan enten stipuleres (2,0 m3/m2) eller det kan måles med vannmåler:  

• Boenhet under 75 m2, fritidsbolig eller hytte. Stipulert forbruk 150 m3 pr år. 

• Boenhet over 75 m2. Stipulert forbruk 200 m3 pr år. 

• Målt forbruk. (m³/år) Vannmengden pr. år måles med vannmåler. 

Forbruket ganges opp med enhetsprisen for vann. Arealet beregnes som bruksareal BRA 

(m2) etter NS 3940. 

Næring er pålagt å ha installere måler for å få målt sitt forbruk i "Forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Saltdal kommune, § 8.2 Forbruksgebyr" og vil om ikke måler er etablert 

belastes næring over 225 m³ med 400 m³/ år, med krav til at måler etableres umiddelbart. 

Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 

Målt forbruk avregnes på første termin i henhold til målt forbruk året før. 

Enhetspris beregnes også etter selvkost og er hvor mye 1 m3 (1000 liter) vann koster. 

Nedenfor vises hvordan gebyret øker i takt med investerings- og vedlikeholdsbehovet i årene 

fremover. I økonomiplanen fra 2018 til 2024 er det lagt opp til stabile og moderate 

investeringer, dette gjenspeiler seg i gebyrene på vann og avløp som er stabile med små 

endringer.  
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Figur 5: Fra Momentum, Normalgebyr ekskl.mva 

 

2.6 Investeringsplaner og vedlikeholdsplaner 

• Saltdal har ingen oppdaterte investeringsplaner eller vedlikeholdsplaner. 

• I Momentum er det simulert kalkyle helt frem til 2039 på de forskjellige 

gebyrområdene. Dette er bare rene estimat basert på den input som ligger til grunn.  
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3 Revisors vurdering 
Nedenfor følger revisjonens vurderinger vedrørende om Saltdal Kommune følger 

selvkostprinsippet slik det fremgår i lover og bestemmelser, hovedsakelig basert på 

regnskapsårene 2018 og 2019. I dette delkapittelet vurderes fakta opp mot revisjonskriteriene. 

Vår oppsummering av revisjonskriteriene fremkommer nedenfor i kursiv. 

3.1 Selvkostregnskapet 

➢ Saltdal kommune bør utarbeide forkalkyler for selvkost på vann og avløp, og 

framlegge kalkylene for kommunestyret. Forkalkylene bør dekke de nærmeste tre til 

fem årene. 

➢ Etter utløpet av regnskapsåret bør Saltdal kommune sette opp 

etterkalkyler/selvkostkalkyle for tjenestene vann og avløp. Etterkalkylene bør 

dokumenteres overfor kommunestyret. 

➢ Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres 

til produksjon og levering av vann- og avløpstjenester skal inngå i selvkostkalkylene.  

➢ Saltdal kommune skal rapportere korrekte tall i KOSTRA- skjema nr.22 og 23. 

 

Saltdal kommune har dokumentert at de utarbeider og legger frem budsjetterte 

selvkostkalkyler for kommunestyret etter gjeldene regler. Forkalkylene dekker 3-5 år slik det 

fremgår av retningslinjene. 

Mottatt dokumentasjon viser at etterkalkyler/selvkostregnskap settes opp etter utløpet av 

regnskapsåret, dette danner regnskapsnote 12 for selvkosttjenester som presenteres som 

vedlegg til årsregnskapet og behandles av kommunestyret som en del av årsregnskapet.  

Direkte og indirekte kostnader føres til respektive selvkostansvar og funksjoner. Revisjonen 

har ikke foretatt detaljert gjennomgang av direkte kostnader på bilagsnivå, og vi har derfor 

ikke grunnlag for å uttale oss om disse kostnadene er korrekt håndtert i regnskapet. 

Revisjonen har derimot hatt en gjennomgang av ressursprogrammet «SmartDok» og sett på 

hvordan dette fungerer. Revisjonen mener Saltdal kommune har en god løsning på å føre de 
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rette kostnadene og inntektene på riktig funksjon i regnskapet. Dette blir kvalitetssikret ved at 

timene godkjennes i første instans av arbeidsleder ute og i andre instans av merkantil på 

kontoret, noe som revisjonen ser positivt på. 

Når det gjelder kalkylene på timespris ved bruk av maskiner og utstyr,må disse gjennomgås 

og kvalitetssikres. Saltdal kommune kan ikke dokumentere hvordan de har kalkulert 

timesprisen på maskiner og utstyr. 

Når det gjelder henførbare indirekte kostnader så blir disse gjennomgått sammen med 

Momentum årlig. Fordelingsnøklene bør være gjenstand for diskusjon og gjennomgang hvert 

år. Endringer i f.eks. drift kan gi store utslag hvis fordelingsnøklene er fastsatt på feil 

grunnlag. Revisjonen mener Saltdal kommune har fornuftige fordelingsnøkler på henførbare 

indirekte kostnader.  

Når det gjelder KOSTRA skjema 22 og 23, har revisjonen undersøkt om Saltdal kommune 

har brukt de korrekte tallene fra regnskapet og at dette er blitt registrert i KOSTRA etter 

gjeldene regler. Revisjonen kan ikke se av regnskapet at det forekommer avvik.  

Kommunens styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse bør 

være så korrekt som mulig slik at man har et godt grunnlag for å måle seg opp mot 

sammenlignbare kommuner. Revisjonen har hatt samtale med og fått tilbakemelding fra 

rådgiver i Momentum om at dette er noe også de følger opp, for å sikre korrekte tall og 

føringer. Skjemaene kan likevel føres feil og bør derfor kvalitetssikres. Merkantil legger inn 

data fra Momentum 

3.2 Kapitalkostnader 

➢ Saltdal kommune bør etter gjeldene retningslinjer bruke lineære avskrivninger og 

kalkulatoriske rentekostnader 

➢ Saltdal kommune bør beregne og kompensere renter på akkumulert resultat av 

selvkostdriften det enkelte år. 

Det går fram av Momentum at Saltdal kommune følger gjeldene retningslinjer ved bruk av 

lineære avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader. Saltdal kommune kompenserer for 

rente på akkumulert resultat etter gjeldene forskrifter. 
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Når det gjelder avskrivninger så er det en differanse mellom regnskap og selvkostregnskap. 

Som nevnt i kapittel 2.3.5 så har ikke Saltdal kommune kunnet redegjøre for årsaken til disse 

forskjellene. Dette er forskjeller som kan oppstå ved anleggsbidrag, tilskudd o.l. ved 

investeringer på vann og avløp, samt regnskapsmessige forskjeller. Beløpet på forskjellene er 

ikke av vesentlig betydning, men at disse midlertidige forskjellene øker, kan indikere på bl.a. 

feilføring av kalkulatoriske kostnader. Årsaken til de midlertidige forskjellene bør 

identifiseres, da det gir en bedre oversikt over når de midlertidige forskjellene har oppstått og 

når slike midlertidige forskjeller forsvinner. 

3.3 Selvkostfond 

➢ Saltdal kommune bør forvalte selvkostfondet etter retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester. 

Saltdal kommune holder seg til tilbakeholdstiden på 5 år som er i henhold til retningslinjene. 

I budsjettutviklingen ser vi en positiv utvikling på fondene og det vil i perioden år 2021 

balanseres rundt kr 0,- + på vann og på avløpsfondet vil det balansere rundt kr 0,- i 2023 - 

noe som revisjonen ser positivt på. 

Saltdal kommune mener det foreligger et kommunestyrevedtak om 100% selvkost på vann og 

avløps tjenestene og har praktisert selvkost deretter, dvs. at kommunen hovedsakelig skal 

være selvfinansierende vedrørende vann og avløpstjenesten ved hjelp av gebyrinntektene. 

Saltdal kommune kan ikke dokumentere vedtak om 100% selvkost. Ved framføring av 

underskudd i selvkostregnskapet må kommunestyret ha et vedtak på at kostnaden ved 

tjenesten fullt ut skal dekkes av brukerne. Hvis ikke må dette dekkes av frie midler. 

3.4 Rutiner for innkreving av gebyrer 

➢ Saltdal kommune bør ha rutiner som sikrer at fakturering og innkreving av gebyrer 

skjer i samsvar med forskrifter og gebyrregulativer.  

 

Saltdal kommune har gode rutiner for innkreving av gebyr og oppdatering av sine 

abonnenter. Dette ivaretas i samsvar med gjeldene forskrifter. 



Saltdal kommune – vann og avløp 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2019 26 

I figuren under vises en sammenligning av gebyrer i kr i forhold til andre sammenlignbare 

kommuner i landet. 

 

Figur 6 - Vann og avløpsgebyr - data hentet fra KOSTRA 2020 

I 2015 hadde Saltdal kommune et samlet gebyr på kr 10.714,- og i 2019 på kr 11.219,-. 

Saltdal kommune har hatt forholdsvis stabile gebyrsatser over en 5 års periode. Høye 

investeringer og vedlikehold av vann og avløpssektoren kan forklare de høye gebyrene i 

forhold til andre kommuner. Revisjonen vil ikke spekulere i forklaringer, da man ikke vet 

hvor mye etterslep de andre kommunene har i vann og avløpssektoren 

3.5 Investerings- og vedlikeholdsplan 

➢ Saltdal kommune bør ha en langsiktig investerings- og vedlikeholdsplan  

En god investeringsplan og vedlikeholdsplan er viktig for å kunne forutsi og budsjettere 

fremtidige utgifter og inntekter og for å sikre kvaliteten på tjenestene til innbyggerne. Saltdal 

kommune har ikke noen langsiktig investerings- og vedlikeholdsplan slik som retningslinjene 

foreskriver. Sist Hovedplan for vann og avløp er helt tilbake til 2005/2006 og revisjonen har 

ikke blitt forelagt noen revidert utgave av denne. Hovedplanene for vann og avløp bør ifølge 

veilederen fra Norsk Vann ha et 15-20 års perspektiv for å gjøre riktige beslutninger om 

etablering av infrastrukturen. Av veilederen framgår følgende: 
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«Hovedplaner bør revideres hvert fjerde år for å være oppdatert med hensyn til endringer i 

rammer og krav, og slik at grunnlaget for å utarbeide budsjett- og økonomiplan er oppdatert. 

Siden sektoren skal finansieres med gebyr fra abonnentene, må det utføres 

selvkostberegninger som viser hvordan gebyrene påvirkes av gjennomføringen av 

hovedplanen. Ved vedtak av en hovedplan vil spørsmålet om selvkostperioden være et aktuelt 

tema. Kan det oppnås selvkostdekning med en akseptabel gebyrøkning innenfor 5-årsreglen 

for praktisering av selvkost, eller bør kommunene bidra med mellomfinansiering i noen år for 

å hindre for stor belastning på dagens abonnenter?» 

Saltdal kommune nevner også i sin økonomiplan at det er store utfordringer med økte 

investeringer og vedlikehold på vann og avløp. Derfor bør disse utfordringene kartlegges slik 

at man kan legge en god strategisk plan for å sikre innbyggerne i Saltdal kommune stabile 

gebyrer og god kvalitet på tjenestene. 

3.6 Konklusjon og anbefaling 

3.6.1 Konklusjon 

Etter gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og samtaler med relevante personer i Saltdal 

kommune, så mener revisjonen at kommunen har jobbet godt med å få oversikt over og har 

fokus på gebyrområdene vann og avløp. Det er likevel elementer som har 

forbedringspotensial og som kommunen bør jobbe aktivt med.  

Saltdal kommune mener det foreligger et kommunestyrevedtak om 100% selvkost på vann og 

avløps tjenestene og har praktisert selvkost deretter, dvs. at kommunen hovedsakelig skal 

være selvfinansierende vedrørende vann og avløpstjenesten ved hjelp av gebyrinntektene. 

Saltdal kommunen kan ikke dokumentere vedtak om 100% selvkost. Ved framføring av 

underskudd i selvkostregnskapet må kommunestyret ha et vedtak på at kostnaden ved 

tjenesten fullt ut skal dekkes av brukerne. Hvis ikke må dette dekkes av frie midler. 
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Saltdal kommune har i sin økonomiplan16 presisert at VA-nettet har stort rehabiliterings- og 

vedlikeholdsetterslep og at det er forventet større utfordringer med økte investeringer på vann 

og avløp17. Derfor bør disse utfordringene kartlegges slik at man kan legge en god strategisk 

plan for å sikre innbyggerne i Saltdal kommune stabile gebyrer og god kvalitet på tjenestene. 

En langsiktig hovedplan for vann og avløp bør derfor utarbeides. 

Når det gjelder kalkylene på timespris ved bruk av maskiner og utstyr,må denne gjennomgås 

og kvalitetssikres. Saltdal kommune kan ikke dokumentere hvordan de har kalkulert 

timesprisen på maskiner og utstyr. 

På de kalkulatoriske avskrivningene så er det en differanse mellom regnskap og 

selvkostregnskap. Som nevnt i kapittel 2.3.5 så har ikke Saltdal kommune kunnet redegjøre 

for disse forskjellene. Differansen er ikke av vesentlig betydning, men at disse midlertidige 

forskjellene øker, kan indikere feilføring av kalkulatoriske kostnader.  Årsaken til de 

midlertidige forskjellene bør identifiseres, da det ville gi en bedre oversikt over når de 

midlertidige forskjellene har oppstått og når slike midlertidige forskjeller forsvinner. 

 

  

 
16 Økonomiplan 2020-2023 
17 Bl.a. tilstandsvurdering av vann- og avløpsnettet i sentrum av Rognan inkl. 

Høyjarfallmoen, det skal etableres en permanent løsning for demningen ved Mølndammen slik at denne 

blir klassifisert som en 0-dam, dvs. at den etter dette ikke skal kreve noen oppfølging fra kommunens 

side. 
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Svar på problemstillingene: 

Har Saltdal kommune beregnet henførbare kostnader til gebyrområdene korrekt, og gir 

selvkostkalkylene et riktig uttrykk for selvkost på de respektive tjenestene? 

• Saltdal kommune følger i stor grad retningslinjene for brukerbetaling 

vedrørende selvkost på vann og avløp.  

 

Hvordan kalkulerer Saltdal kommune sine internpriser innenfor selvkostområdet ved bruk 

av egen maskinpark? 

• Saltdal kommune kan i liten grad dokumentere kalkulerte internpriser ved 

bruk av egen maskinpark. 

3.6.2 Anbefalinger 

Saltdal kommune bør: 

1. Utarbeide en langsiktig hovedplan vann og avløp 

2. Få oversikt over midlertidige forskjeller og korrekte avskrivninger. 

3. Kvalitetssikre og utarbeide kalkyler på timespris på utstyr og maskiner i egen 

maskinpark. 

4. Få oversikt om kommunen har vedtak om 100% selvkost 

5. Utarbeide et forslag til vedtak om 100 % selvkost, slik at underskudd kan fremføres.  

6. Sørge for å nullstille alle negative selvkostfond der det ikke er fattet vedtak om 100% 

selvkost, dette må tapsføres. 

 

På bakgrunn av kommunedirektøren sin kommentar har revisjonen tilføyet 2 ekstra 

anbefalinger.  5 og 6 er tilføyet etter kommunedirektøren har avgitt sin kommentar. 
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4 Kommunedirektørens kommentar 
 

Revisjonen mottok kommentar fra Kommunedirektøren 29.10.2020. Kommentaren ligger i 

sin helhet som vedlegg nr.1 i denne rapporten.  

4.1 

På bakgrunn av kommunedirektørens kommentar må revisjonen tilføye 2 ekstra anbefalinger. 

Kommunedirektøren bekrefter at Saltdal kommune ikke har vedtak om 100% selvkost. De 

ekstra anbefalingene er tatt med i kapittel 3.6.2 og gjengis her: 

• Utarbeide et forslag til vedtak om 100 % selvkost, slik at underskudd kan 

fremføres.  

• Sørge for å nullstille alle negative selvkostfond der det ikke er fattet vedtak om 

100% selvkost, dette må tapsføres. 
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6 Vedlegg 
Vedlegg 1: Høringssvar fra Kommunedirektøren 

En forvaltningsrevisjon er nyttig for å få en ekstern og uhildet gjennomgang av områder i 

kommunesektoren og videre som grunnlag for forbedringer. Rapporten ble mottatt 28.10.20. 

Rapportens hovedfunn støttes i det vesentligste.  

Selvkostkalkulering er en komplisert metodikk og omfatter direkte og indirekte kostnader der 

både relevante driftskostnader og investeringer skal hensyntas. Nettopp det å identifisere 

relevante kostnader innebærer systematisk dokumentasjon som starter med timeregistrering 

helt til bilagsregistrering og regnskapsføring. Ettersom kalkuleringen ender opp med 

beregning av kommunale avgifter til den enkelte innbygger er det av særlig betydning at 

beregningen er korrekt og etterprøvbar. Av den grunn anskaffet Saltdal kommune i 2014 

systemet Momentum Selvkost som sikrer en mer systematisk og korrekt avgiftsberegning. 

Kommunen har hatt økt fokus på korrekt avgiftsberegning den senere tid. Økonomisjef, leder 

Teknisk drift og konsulent Teknisk drift jobber alle omfattende med beregningene gjennom 

hele året.  

I det videre kommenteres hovedfunnene i rapporten. Den kanskje mest kompliserte 

beregningsmetodikken innen selvkostkalkulering er de indirekte kostnadene og estimering av 

timepris på eksempelvis maskintimer. Nettopp fordi disse beregnes ut fra en kalkulering og 

egne estimater bør metodikken være dokumenterbar. Revisors anbefaling om å kvalitetssikre 

og utarbeide kalkyler på timespris på utstyr og maskiner i egen maskinpark vil etterleves. 

Videre påpeker rapporten at man må få oversikt over midlertidige forskjeller og korrekte 

avskrivninger. Kommunedirektøren vil påpeke at de forskjellene som fremkommer i 

rapporten er minimale og har liten reell innvirkning på den enkelte regningsmottakers 

gebyrer. Dette fritar selvfølgelig ikke ansvaret for å besørge at det ikke foreligger forskjeller, 

men innsatsen for å granske hvorfor forskjeller fremkommer må også stå i forhold til 

gevinsten. I den grad forskjellene øker og har reell innvirkning på gebyrsatsene må 

selvfølgelig årsaken kartlegges.  
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Kommunestyret skal aktivt ta stilling til om vann- og avløpsområdet skal være 

selvfinansierende innenfor gebyrinntektene. Kommunedirektøren oppfatter at det implisitt 

gjennom budsjettbehandlingene er uttrykt at sektorens utgifter i sin helhet skal finansieres 

gjennom vann- og avløpsgebyrene, men erkjenner at her må være et skriftlig vedtak i så 

henseende. Revisors anbefaling foreslås etterlevd gjennom et tilleggspunkt i 

budsjettbehandlingen.  

Behovet for flere og større utbygginger innen vann- og avløpssektoren er kommunisert ved 

flere anledninger og således hvordan dette skal fanges opp av planverket. Kommunestyret 

vedtok senest i april d.å kommunal planstrategi for inneværende valgperiode som blant annet 

berører dette. De store valgene om vannforsyning og utbygging har man allerede foretatt i 

Saltdal ved at Botnvatn og vannkilden på Rusånes er valgt og bygd ut som framtidige 

hovedvannkilder, samtidig med at hovednettet er bygd ut i forhold til dette. Nå er det behov 

for en plan som tar for seg nødvendige rehabiliteringer/endringer i dagens nett, og at det lages 

en beskrivelse og prioriteringsrekkefølge på større investeringer innen denne sektoren. Også 

innenfor avløpssektoren har man de siste år gjort valg av hovedløsninger og gjennomført en 

større utbygging av nettet fra Rognan til Rusånes. Behovet er nå i likhet med vannsektoren en 

plan som tar for seg nødvendige rehabiliteringer/endringer i dagens nett, og at det lages en 

beskrivelse og prioriteringsrekkefølge på større investeringer innen denne sektoren. 

Kommunestyret vedtok da at delplaner for vann og avløp skal utarbeides i 2021-2023 og at 

det er i Rognanområdet inkludert Rognan sentrum man ser de største utfordringene og hvor 

det bør være mest fokus.  

Mvh 

Ronny Seljeseth 

Kommunedirektør 

Saltdal kommune 
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier 

2.1 Selvkostprinsippet 

Retningslinjene18 for beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens 

tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller 

det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere 

neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes 

av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Det anbefales derfor i retningslinjene at 

selvkostfondet praktiserer 5-årsregelen19, og for å ha rom for en viss fleksibilitet og stabile 

gebyrer er det da hensiktsmessig å praktisere 3-5 årsbudsjett på forkalkylene. 

Et annet viktig prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at kommunen skal kunne få 

tilbake de utlegg den opprinnelig hadde ved anskaffelsen, samt bli kompensert for den 

kapitalen som har blitt bundet opp ved anskaffelsen. Retningslinjene legger derfor opp til at 

kostnaden må være pådratt og reelt sett utgjøre en utgiftspost i regnskapet, og at historisk pris 

legges til grunn ved beregning av kostnader. Retningslinjene legger ikke opp til at andre 

alternativkostnader enn kalkulerte rentekostnader skal inngå i selvkost. 

For beregninger av selvkost for kommunale tjenester tar retningslinjene derfor 

utgangspunkt i følgende definisjon av selvkostbegrepet: 

«Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å 

produsere en bestemt vare eller tjeneste». 

Denne definisjonen får fram at det kun skal være kostnader som direkte eller indirekte er 

knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle varen eller tjenesten som skal inngå i 

beregningsgrunnlaget for selvkost. 

I beregningen av gebyrene må kommunen i forkant av budsjettåret lage en kalkyle av 

inntekter og kostnader (forkalkyle/selvkostkalkyle) som et grunnlag for å kunne fastsette 

 
18 H-3/14 retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
19 5-årsregelen: et overskudd på selvkostkalkylen som oppstår ett år, år 1, skal senest være tilbakebetalt i år 5. 

et underskudd på selvkostkalkylen som oppstår ett år, år 1, skal være dekket inn i år 5. 
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gebyrnivået og budsjettere gebyrinntektene, gebyrene skal vedtas i kommunestyret. I 

forbindelse med regnskapsavslutningen må kommunen sette opp hva de faktiske inntektene 

og kostnadene (etterkalkyle/selvkostregnskap) faktisk ble, og sette av til (eller bruke av) de 

bundne fondene i henhold til resultatet i etterkalkylen som foreskrevet i retningslinjene H-

3/14. Disse endelige resultatene skal presenteres kommunestyret og bør stå også i 

Årsmeldingen for kommunen. 

 

2.2 Selvkostkalkylen/regnskapet 

Selvkostregnskapet er en kalkyle over inntekter og kostnader som tar utgangspunkt i 

kommuneregnskapet.  

2.2.1 Direkte kostnader  

Retningslinjene definerer direkte kostnader som direkte eller umiddelbart kan tilordnes den 

aktuelle tjenesten. Dette gjelder både faste og variable direkte kostnader. Direkte kostnader 

kan også kalles kostnader til kjerneproduktet, dvs. alle kostnader som er forbundet direkte 

med produksjonen av den tjenesten brukeren opplever at de mottar fra Saltdal kommune, og 

som brukeren skal betale for, f. eks.: driften av ledningsnettet, renseanlegg og 

vannforsyningsanlegg mv. Normalt finnes disse kostnadene under funksjonene20 for vann og 

avløpstjenester i kommuneregnskapet 21 Alle slike direkte kostnader skal henføres til den 

aktuelle tjenesten. En forutsetning for at direkte kostnader i selvkostregnskapet blir riktig er 

at kommunen har fordelt kostnadene på riktig funksjon i kommuneregnskapet. 

Alle direkte kostnader forbundet med å yte tjenesten skal inngå i kalkylen. Eksempelvis lønn 

til ansatte, kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, og eventuelle 

overføringer. Når det gjelder lønnskostnader, baserer retningslinjene seg på en avgrensning 

mot kjerneproduktet. Utgangspunktet er at stillinger skal være klart avgrenset til tjenesten, 

 
20 En funksjon i KOSTRA tilsvarer en tjeneste eller en gruppe med tjenester som hører sammen. 
21 KOSTRA-funksjonene 340-345, 350-353 
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enten som fullt ut henførbar, eller som andel henførbar når ansatte ivaretar oppgaver for flere 

tjenester. 

Flere tjenester kan være organisert i samme avdeling, f.eks vann- og avløpstjenester og vei 

eller renovasjon. Da vil samme stilling kunne være tillagt arbeidsoppgaver som hører inn 

under flere forskjellige KOSTRA-funksjoner, f.eks. kan en stilling både være tillagt 

arbeidsoppgaver innenfor drift av veier og drift av avløpsanlegg.    

Kommunen er pålagt å fordele kostnadene i kommuneregnskapet slik at de føres på riktig 

KOSTRA-funksjon22. Lønnskostnader skal f.eks. fordeles på funksjoner dersom en 

stillingsandel er 20 % eller høyere. Andre driftsutgifter må også fordeles. Det samme gjelder 

kostnader til lokaler dersom samme lokaler brukes til flere typer tjenester. I denne revisjonen 

har vi ikke undersøkt om kommunen har fordelt utgiftene på riktige KOSTRA-funksjoner. 

2.2.2 Indirekte kostnader 

Retningslinjene definerer interntjenester slik: «Indirekte kostnader er henførbare når 

interntjenesten bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for brukerne. Indirekte kostnader er 

deler av kostnader som i KOSTRA er henført til administrasjonsfunksjonen eller funksjonen 

for kontroll og revisjon.  Fordelingsmetode for indirekte kostnader i selvkostkalkylen bør 

primært være en som best gir uttrykk for bruken av interntjenesten. Alternativt brukes 

selvkosttjenestens andel av kommunens brutto driftsutgifter som fordelingsnøkkel.» 

Indirekte kostnader vil etter retningslinjene H-3/14 være kostnader til aktiviteter som mer 

indirekte kan være koblet til kjerneproduktet eller kjerneaktiviteten som brukeren skal betale 

for. Selvkosttjenestens indirekte kostnader (interntjenester) tas med i selvkostkalkylen. 

Interntjenester vil være tjenester som understøtter eller er komplementære med de direkte 

brukerrelaterte tjenester. Visse interntjenester, så som administrasjon og ledelse av tjenesten, 

vil finnes i alle kommuner og enkelte selskaper, mens innslaget av andre typer interntjenester 

varierer mellom kommunene. Årsakene til dette er at kommuner kan kjøpe slike tjenester av 

andre i stedet for å stå for slike selv. Eksempelvis kan juridiske tjenester, kopierings- og 

 
22 Jfr Hovedveileder KOSTRA fra KRD. 
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trykkeritjenester og bygningsvedlikehold utøves av egne ansatte, eller de kan kjøpes av 

private.  

I henhold til selvkost må både kostnadene og inntektene fordeles til betalingstjenesten. Det 

innebærer at det er kommunens netto driftsutgifter, dvs. brutto driftsutgifter fratrukket 

driftsinntekter knyttet til interntjenesten, som vil være utgangspunktet når de indirekte 

tjenestene skal henføres til selvkosttjenesten. 

2.2.3 Fordelingsnøkler: 

Retningslinjene inneholder en oversikt over de mest relevante henførbare indirekte 

kostnadene23 med en kort beskrivelse av hvilke kostnader som kan henføres samt hvilken 

fordelingsnøkkel som anbefales brukt. Fordelingsmetoden for indirekte kostnader skal i størst 

mulig grad reflektere selvkosttjenestens bruk av interntjenesten. Eksempler på 

fordelingsnøkler er andel bilag, andel fakturaer, andel ansatte eller årsverk eller faktisk 

registrert bruk (eks. kopiering eller trykking).   

Selvkosttjenestens andel av brutto driftsutgifter kan benyttes hvis kontoplanen ikke er 

detaljert nok eller hvis ønsket fordelingsnøkkel ikke lar seg fremskaffe.   

I retningslinjene er det også beskrevet hvilke aktiviteter som ikke skal tas med i 

selvkostkalkylen.: «Kostnader knyttet til administrativ ledelse og utarbeidelse av 

beslutningsgrunnlag for politisk ledelse regnes ikke som henførbare i selvkostkalkylen». Det 

står videre at: Administrative ledere som yter tjenester for betalingstjenesten, fordeler denne 

andelen til betalingstjenesten.  

Indirekte kostnader og interntjenester som ikke er nødvendige for å framstille 

betalingstjenestene, men som er nødvendige ut fra andre hensyn, skal ikke henføres til 

betalingstjenestene. Administrativ ledelse, slik dette er definert i veiledningen til 

 
23 Eksempler på interntjenester nevnt i retningslinjene er: regnskap, innfordring, lønn, revisjon, personaltjeneste, 

HMS, sentral opplæring, kantinedrift, kopiering- og trykketjeneste, IKT, felles post, arkiv- og sentralbord og 

juridisk bistand. 
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regnskapsrapporteringen i KOSTRA, bør ikke henføres til betalingstjenesten. Administrativ 

ledelse er definert slik: 

• Administrative ledere er definert til å være ledere som har både økonomiske og 
administrative fullmakter.  

• Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, skal 
denne andelen fordeles til tjenestefunksjonen (betalingstjenesten) 

Fordelingsmetoden for indirekte kostnader skal i størst mulig grad reflektere 

selvkosttjenestens bruk av interntjenesten. Virksomhetene må derfor dokumentere dette med 

bruk av relevante fordelingsnøkler i forberegninger av de ulike tjenestenes bruk av 

interntjenester. Det bør også lages fordelingsnøkler på andre kostnader/inntekter for å skille 

etater som vann og avløp fra hverandre, slik at kryssubsidiering unngås. 

Kort oppsummert er indirekte kostnader deler av kostnader som blir ført på andre funksjoner 

enn funksjonen for selvkosttjenesten, eks administrasjon, kontroll og revisjon. For å finne 

riktig andel av de indirekte kostnadene, skal kommunen bruke fordelingsnøkler. 

Retningslinjene lister opp de mest relevante henførbare interntjenestene, og gir en kort 

beskrivelse av hvilke kostnader som kan henføres og hvilke fordelingsnøkler som anbefales 

brukt. Kostnadsgrunnlag og fordelingsnøkler må dokumenteres. Det samme gjelder fordeling 

på direkte kostnader, der må dette dokumenteres på hvordan de håndterer kostnader på f.eks. 

felles maskinpark, ansatte som jobber på tvers av etater o.l. 

2.2.4 Regnskapsnoter 

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv. Kapittel 5. Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i 

økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet. 

§ 5-13 b) For gebyrer som etter lov eller forskrift ikke skal være større enn selvkost, skal det 

for hvert gebyrområde opplyses om gebyrinntekter, beregnet selvkost, selvkostresultat, 

avsetning til eller bruk av selvkostfondet, eventuelt dekning av fremført underskudd fra 

tidligere år eller fremføring av årets underskudd til dekning i senere år. Det skal også 

opplyses om størrelsen på selvkostfondet, eventuelt akkumulert underskudd, ved utgangen av 

året.. 
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Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 

2.3. Kapitalkostnader24 

Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på at dagens brukere verken skal subsidiere 

eller bli subsidiert av fremtidige abonnenter. Kommunenes gebyrinntekter i året skal 

samsvare med kommunenes selvkost i året. Utgangspunktet for en selvkostkalkyle er derfor 

at utgiften ved en investering skal fordeles over den perioden som eiendelen er i bruk. På 

denne måten blir brukerbetalingene knyttet direkte opp mot bruken av eiendelen, slik at 

generasjonsprinsippet blir ivaretatt. 

Kapitalkostnaden i selvkostkalkylen skal fange opp kostnader som oppstår når kapital bindes 

opp i en realinvestering (bygninger, anlegg mv.). Årlige kapitalkostnader består av to 

elementer: 

➢ Avskrivningskostnader, dvs. kostnadsfordeling av anskaffelseskost over brukstiden. 
 

 
24 H-3/14 – kap.6 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

➢ Saltdal kommune bør utarbeide forkalkyler for selvkost på vann og avløp, og 

framlegge kalkylene for kommunestyret. Forkalkylene bør dekke de nærmeste tre til 

fem årene. 

➢ Etter utløpet av regnskapsåret bør Saltdal kommune sette opp 

etterkalkyler/selvkostkalkyle for tjenestene vann og avløp. Etterkalkylene bør 

dokumenteres overfor kommunestyret. 

➢ Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til 

produksjon og levering av vann- og avløpstjenester skal inngå i selvkostkalkylene. 

➢ Saltdal kommune skal rapportere korrekte tall i KOSTRA- skjema nr.22 og 23. 
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➢ Alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad), dvs. den avkastning kommunene 
alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende (netto) investeringsbeløpet 
(etter avskrivninger) i markedet. I et fungerende marked vil renten angi 
alternativkostnaden 
 

2.3.1 Beregningsgrunnlag for kapitalkostnader: 

I selvkostkalkylen skal det benyttes historisk anskaffelseskost som avskrivningsgrunnlag25. 

Avskrivningsgrunnlag basert på anskaffelseskost, er beregningsmessig enkelt og 

etterprøvbart og i tråd med prinsippet om at selvkost skal dekke de faktiske utlegg Saltdal 

kommune har hatt. Å benytte gjenanskaffelseskost i kalkylen vil innebære at dagens brukere 

finansierer framtidige tjenester, noe som vil stride med den allmenne forståelse av 

selvkostprinsippet (og generasjonsprinsippet). Investeringstilskudd eller anleggsbidrag 

kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget. 

For å ivareta prinsippet om at finansieringsform ikke skal ha betydning for beregnede 

kostnader i selvkostkalkylen, trekkes eventuelt henførte byggelånsrenter ut av 

anskaffelseskost i selvkostkalkylen. I stedet henføres kalkulatorisk rentekostnad på nye 

investeringer i året, jf. kapittel 6.5. 

2.3.2 Avskrivninger 

Varige driftsmidler har som regel en bruksverdi i et begrenset antall år. Skal slik bruk av 

ressurser framstilles i økonomiske termer, må den økonomiske verdien av den ressursen som 

gradvis forbrukes, beregnes. Den økonomiske verdi kan være gitt ved hva driftsmidlet 

opprinnelig kostet Kommunen, eller hva tilsvarende driftsmiddel ville kostet Saltdal 

kommune i dag.  

Utgangspunktet for selvkostberegningen er at netto anskaffelseskost ved en investering 

fordeles over den perioden som eiendelen er i bruk. På denne måten blir brukerbetalingene 

knyttet direkte opp mot bruken av eiendelen.  

 
25 Jf. Kap.6.3 i H-3/14 - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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Avskrivningene i selvkostkalkylen skal være lineære da dette samlet sett gir kostnadsriktighet 

(samsvar mellom opprinnelig utlegg og summen av avskrivninger gjennom perioden), 

tidsriktighet (gir et rimelig riktig bilde av kapitalslitet/verdiforringelsen i året) og 

anvendbarhet (enkel å praktisere) ved beregning av avskrivninger. Et varig driftsmiddel 

avskrives med like store årlige beløp fordelt over driftsmidlets levetid. Driftsmidlets levetid 

er definert av kommunens eller selskapets regnskapsregler. 

For tomter, som ikke avskrives i regnskapet, legges det opp til at de kan tas inn i 

selvkostkalkylen. Det legges da til grunn en avskrivningstid på 50 år. I de tilfeller der 

tomteprisen inngår i anskaffelseskost for bygg og anlegg, legges det til grunn at det ikke er 

nødvendig å skille ut tomteprisen fra samlet anskaffelseskost26. 

2.3.3 Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad) 

Netto anleggskost finansieres gjennom lån eller egne midler. Dersom investeringen 

lånefinansieres, vil det påløpe finanskostnader. Finansieres investeringen gjennom egne 

midler, påløper ingen ordinære finanskostnader. (Gitt en slik investering) kommunen lider 

imidlertid et tap ved at de går glipp av den avkastning en alternativ bruk av midlene ville gitt. 

Et slikt tap (kostnad) synliggjøres ikke i Saltdal kommune sitt årsregnskap, og vil derfor 

betegnes som en kalkulatorisk kostnad. Tilnærmingsvis gir imidlertid de to alternative 

finansieringsformene samme kostnad. I selvkostkalkyler ses det derfor bort fra hvordan netto 

anleggskost (anskaffelseskost fratrukket anleggsbidrag) faktisk er finansiert. Derfor benyttes 

det i beregningene en kalkylerente framfor den faktiske renten som kommunen står overfor. 

Dette innebærer at kalkulatorisk rentekostnad beregnes med utgangspunkt i netto 

anleggskost. Selvkostkalkylen vil da inneholde et avkastningselement også for den 

finanskapital kommunen selv eventuelt har skutt inn ved finansieringen av anskaffelsene. 

Alternativkostnad (kalkulatorisk rentekostnad) skal beregnes for alle anskaffelser av varige 

driftsmidler. Beregningsgrunnlaget er årets gjennomsnittlige verdi av netto 

anskaffelseskostnad. Alternativkostnaden er lik årets beregningsgrunnlag multiplisert med 

årets kalkylerente. Ettersom finansieringsform ikke skal ha betydning for beregnede 

 
26 Jf. Kapittel 6.4 i H-3/14- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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kostnader i selvkostkalkylen, trekkes eventuelt henførte byggelånsrenter ut av 

anskaffelseskost i selvkostkalkylen, jf. kapittel 6.327. 

2.3.4 Kalkylerente: 

Kalkylerenten er ment å reflektere Saltdal kommune sin rentekostnad på lånefinansierte 

anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. 

For kapitalintensive betalingstjenester vil valg av kalkylerente ha vesentlig betydning i 

selvkostkalkylen. 

Kalkylerenten settes til nivået på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng. Det 

benyttes gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret (etterkalkylen). Swaprenten publiseres bl.a. på 

kommunalbankens nettsider, jf. kapittel 6.5.1 i rettledningen. 

Det presiseres at ved beregning av selvkost gjelder det finansielle ansvarsprinsippet eller 

generasjonsprinsippet som det også ofte kalles. I dette ligger at en generasjon brukere ikke 

skal subsidiere neste generasjon. Dagens brukere skal altså dekke dagens kostnader. 

Selvkost defineres nå som den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved å produsere 

en bestemt vare eller tjeneste, og omfatter alle henførbare kostnader, både direkte og 

indirekte. 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterie: 

 

2.4. Selvkostfond 

2.4.1 Etterkalkulasjon - overskudd og underskudd 

 
27 H-3/14 - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

➢ Saltdal kommune bør etter gjeldene retningslinjer bruke lineære avskrivninger og 

kalkulatoriske rentekostnader 
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Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en viss 

periode). I praksis skjer dette gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å 

håndtere svingninger i kostnader og inntekter mv. slik at gebyrene kan holdes mer stabile. 

Ved framføring av underskudd i selvkostregnskapet kan tilsvarende prinsipp legges til grunn, 

dersom kommunen er pålagt eller det gjennom lov og forskrift, eller dersom kommunestyret 

har bestem at kostnaden ved tjenesten fullt ut skal dekke av brukerne28. 

Når året er omme, må det gjennomføres en etterkalkulasjon for å fastslå reell selvkost for de 

enkelte selvkosttjenestene. Dersom gebyrene overstiger etterkalkulert selvkost, må 

overskuddet avsettes til et selvkostfond. Et gitt overskudd på selvkostfondet innebærer at 

abonnentene har forskuddsinnbetalt gebyrer til Saltdal kommune og på den måten stilt 

likviditet til disposisjon. Dette må da kompenseres fra kommunen sin side ved at 

selvkostfondet krediteres kalkulatorisk rente på gjennomsnittlig saldo gjennom året. 

Det er kommunen som nyter godt av likviditeten som ligger i selvkostfondet, og det er da 

følgelig kommunen som må belastes for kalkulatorisk rente på fondet. Den skal derfor ikke 

inn i selvkostkalkylen, men avsettes fra kommunen sin side til selvkostfondet. Dersom det 

derimot er snakk om et selvkostfond med negativ saldo, blir forholdet motsatt. Da stiller 

Kommunen likviditet til disposisjon for selvkosttjenesten som må godtgjøres ved å legge 

kalkulatorisk rente på den negative saldoen på selvkostfondet som dekkes inn gjennom økte 

gebyrer i løpet av 3-5 år. 

Av hensyn til generasjonsprinsippet holdes det fast ved at framføring av et gitt overskudd bør 

holdes innenfor et perspektiv på 3-5 år. Det er ikke meningen at kommunen skal bygge opp 

fond over lengre tid. I stedet skal kommunen ha en planlagt prosess både for oppbygging og 

nedbygging av fondet som ledd i økonomiplanarbeidet. Det anbefales at et overskudd eller 

underskudd i ett år tilbakeføres til/dekkes inn fra abonnentene innen 3-5 år etter at 

 
28 Kommunestyret må ha et vedtak på dette for å framføre underskudd på selvkostområdet. 
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overskuddet/underskuddet i selvkostkalkylen oppstod. Dette innebærer at i et tenkt tilfelle så 

kan kommunen kunne avsette overskudd til selvkostfond i inntil fem år på rad, men følgelig 

måtte bruke av fond i de påfølgende fem år. Tilsvarende gjelder ved underskudd. På den 

måten vil samlede gebyrinntekter samsvare med beregnet selvkost over en 10-årsperiode. 

Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 

2.5. Fakturering og innfordring av gebyrer 

Følgende kommunale forskrifter inneholder grunnlag for innkreving av gebyr: 

• Forskrift for vann og avløpsgebyrer29 vedtatt i Saltdal kommunestyre. Kapittel 1 i 
forskriften omhandler hvem plikten til å betale vann og avløpsgebyr gjelder. 
Forskriften inneholder videre bestemmelser om tilknytningsgebyr, årsgebyr, 
vannmåler m.m. 

 

 

 

 
29 Kommunale avgifter og gebyrer er hjemlet i «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal» sak 11/1263, K-

sak 60/11 

➢ Saltdal kommune bør beregne og kompensere renter på akkumulert resultatet av 

selvkostdriften det enkelte år. 

➢ Saltdal kommune bør forvalte selvkostfondet etter retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester. 

 

➢ Saltdal kommune bør ha rutiner som sikrer at fakturering og innkreving av 

gebyrer skjer i samsvar med forskrifter og gebyrregulativer.  
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2.6. Investering og vedlikeholdsplan 

Kommunen er som eier av vannforsynings- og avløpsanlegg underlagt en rekke krav i 

særlovgivningen.  Her30 kan f.eks. nevnes drikkevannsforskriften, forurensingsloven med 

forskrifter, plan- og bygningsloven med forskrifter, helseberedskapsloven, lov om kommunal 

beredskapsplikt og forskrift om brannforebygging.  Det er også krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i henhold til helseberedskapsloven og 

sivilbeskyttelsesloven. Disse skal være grunnlag for kommunens langsiktige mål, strategier, 

prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhet– og beredskapsarbeidet og vil 

være med å definere nødvendige behov på den kommunale vann- og avløpssektoren.  

Kommunen må ta hensyn til dette regelverket i sine planer for vedlikehold og investeringer. I 

tillegg kommer investeringsbehov som følge av endret befolkningsgrunnlag og 

bosettingsstruktur. Det er viktig at kommunen har gode planer for vedlikehold og 

investeringer for å kunne kalkulere kostnadene inn i fremtidige selvkostkalkyler.   

For å møte de store investeringsbehovene i sektoren er det nødvendig å kartlegge og 

planlegge investeringsbehovet i den enkelte kommune. Hovedplanene for vann og avløp bør 

ifølge veilederen fra Norsk Vann ha et 15-20 års perspektiv for å gjøre riktige beslutninger 

om etablering av infrastrukturen. I veilederen sies det videre følgende:  

«Hovedplaner bør revideres hvert fjerde år for å være oppdatert mht endringer i rammer og 

krav, og slik at grunnlaget for å utarbeide budsjett- og økonomiplan er oppdatert. Siden 

sektoren skal finansieres med gebyr fra abonnentene, må det utføres selvkostberegninger som 

viser hvordan gebyrene påvirkes av gjennomføringen av hovedplanen. Ved vedtak av en 

hovedplan vil spørsmålet om selvkostperioden være et aktuelt tema. Kan det oppnås 

selvkostdekning med en akseptabel gebyrøkning innenfor 5-årsreglen for praktisering av 

selvkost, eller bør kommunene bidra med mellomfinansiering i noen år for å hindre for stor 

belastning på dagens abonnenter?» 

 
30 Jfr. Norsk vann rapport 210/2015 s. 25-26 
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Av dette utleder vi følgende revisjonskriterie: 

 

 

 

➢ Saltdal kommune bør ha en langsiktig investerings- og vedlikeholdsplan  
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