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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av selvkost i vann- og avløpssektoren. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Kontrollutvalget i Gamvik bestilte i sak 17/17 et forvaltningsrevisjonsprosjekt om selvkost innenfor 

vann- og avløpssektoren. I sak 7/18 vedtok kontrollutvalget KomRev NORDs overordnede 

prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Gamvik kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

 

Vi takker Gamvik kommune for samarbeidet i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
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SAMMENDRAG 

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har KomRev NORD gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av kommunens selvkostberegninger innenfor vann og avløp. Kontrollutvalgets 

bestilling kom på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 49/17. Forvaltningsrevisjonen er 

gjennomført med bakgrunn i to problemstillinger: 

1. Har Gamvik kommune beregnet henførbare kostnader korrekt, og gir selvkostkalkylene 

riktig uttrykk for selvkost på vann- og avløpstjenestene? 

2. Har Gamvik kommune behandlet selvkostfondene korrekt? 

 

Selvkost er definert som den totale kostnadsøkningen en kommune har ved å produsere en bestemt 

vare eller tjeneste.1 Det er disse kostnadene kommunen kan finansiere ved brukerbetaling. Vi har 

gjennomgått kommunens selvkostkalkyler for 2016 samt avsetning til/bruk av selvkostfond i 

perioden 2011 til 2016.  

 

Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Gamvik kommune i stor grad har beregnet henførbare 

kostnader korrekt og at selvkostkalkylene i stor grad gir riktig uttrykk for selvkost på vann- og 

avløpstjenestene. Konklusjonen på problemstilling 2 er at Gamvik kommune i liten grad har 

behandlet selvkostfondene korrekt.  

 

Konklusjonen på problemstilling 1 bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Vi har undersøkt om kommunen utarbeider for- og ettkalkyler. Etter revisors vurdering er 

revisjonskriteriet om at administrasjonen i Gamvik kommune skal forelegge for kommunestyret 

forkalkyler som dekker de neste tre til fem årene for selvkost på vann- og avløpstjenestene, ikke 

oppfylt. Følgelig er revisjonskriteriet om at forkalkylene bør fremlegges i sammenheng med 

kommunens økonomiplan heller ikke oppfylt. Etter revisors vurdering har Gamvik kommune 

oppfylt revisjonskriteriet om at de bør sette opp etterkalkyle for selvkosttjenestene vann og avløp 

etter utløpt regnskapsår.  

 

Det følger av retningslinjene for beregning av selvkost at direkte kostnader også kan bestå av 

fordelte utgifter fra andre tjenestefunksjoner. Det er dermed ikke noe i veien for at Gamvik 

kommune fører utgifter for maskiner/utstyr på ansvar 4400 Kommunalteknisk avdeling, for deretter 

å gjøre en fordeling på de ulike resultatområdene. Administrasjonen har selv redegjort til 

kommunestyret for at det i 2016 ble gjort en skjønnsmessig fordeling av kostnadene som ble ført på 

ansvar 4400 Kommunalteknisk avdeling. Gamvik kommune har fremlagt dokumentasjon som viser 

hvor stor andel av utgiftene som er fordelt til henholdsvis vann og avløp, herunder hva disse 

utgiftene gjelder. Revisor kan ikke vurdere «riktigheten» av de skjønnsmessige vurderingene, men 

vi har i vår gjennomgang ikke funnet indikasjoner på at kostnader ført på ansvar 4400 

Kommunalteknisk avdeling feilaktig er belastet vann eller avløp. Samtidig arbeider kommunen med 

å implementere er FDV-system2. Kommunen opplyser at dette systemet vil bidra til å synliggjøre 

ressursbruk og at utgiftsfordelingen blir så korrekt som mulig. Etter revisors oppfatning vil et slikt 

verktøy være et nyttig bidrag til arbeidet med fordelingen av kostnadene.   

 

Vår gjennomgang tilsier at alle direkte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader som kan henføres 

til vann- og avløpstjenestene inngår i de respektive selvkostkalkylene. Når det gjelder indirekte 

kostnader, ser vi at det var en stor reduksjon i disse fra 2016 til 2017 (kr 484 608 for vann og kr 

                                                 
1 Departementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14.  
2 FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. FDV-systemet som implementeres heter FamacWeb og er et 

webbasert system.  
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313 042 for avløp). Denne reduksjonen var såpass stor at det etter revisors oppfatning enten er 

beregnet for høye indirekte kostnader i 2016, eller for lave indirekte kostnader i 2017. Revisor har 

ikke oversikt over hvor mye tid de ulike støttefunksjonene i kommunen faktisk bruker på 

henholdsvis vann og avløp, og kan derfor ikke ta stilling til hva som er rett. Det er derfor vanskelig 

å vurdere om indirekte kostnader er belastet selvkost for vann og avløp i en korrekt størrelsesorden 

i 2016. Vi ser at reduksjonen i indirekte kostnader særlig er knyttet til tilleggsytelser. Tilleggsytelser 

består av ledelse/teknisk administrasjon og IT. Også for støttefunksjoner, som består av blant annet 

selvkosttjenestenes bruk av personalkontor og servicekontor, er det i 2017 lagt til grunn at en lavere 

andel kan belastes vann og avløp enn tilfellet var i 2016.  

 

På bakgrunn av ovenstående vurderer vi at Gamvik kommune har oppfylt revisjonskriteriet om at 

alle direkte drifts-, vedlikehold- og kapitalkostnader som kan henføres til vann- og avløpstjenestene 

skal inngå i de respektive selvkostkalkylene. Revisor kan ikke gjøre en vurdering av nivået på de 

indirekte kostnadene, men presiserer at kommunen har gjort beregninger av disse og at indirekte 

kostnader inngår i selvkostkalkylene.  

 

 

Konklusjonen på problemstilling 2 bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Vi finner ikke at Gamvik kommune før 2011 hadde fond for selvkosttjenestene. Gamvik kommune 

har for årene 2011-2014 hatt et felles fond (VAR-fondet) for selvkosttjenestene vann og avløp. Det 

er ikke anledning til å ha felles fond for selvkosttjenester; hver tjeneste skal ha et eget fond. Årsaken 

er at gebyrer som kreves inn for å produsere tjenesten vann utelukkende skal benyttes til å produsere 

denne tjenesten, og ikke andre tjenester. Fra og med 2015 har kommunen hatt separate fond for de 

to selvkosttjenestene.  

 

Revisors gjennomgang viser at det ikke er gjort korrekte avsetninger til fond i perioden før 2015. 

Tidligere års feil medfører at fondsbeholdningene per 31.12.2016 for vann og avløp ikke er korrekte. 

Med bakgrunn i at det er fra og med 2011 kommunen har hatt selvkostfond, har vi tatt utgangspunkt 

i perioden 2011-2016 i vår gjennomgang av fondene. Kommunens fondsbeholdning (akkumulerte 

overskudd) for vann per 31.12.2016 er for lav - den skulle vært høyere. Gamvik kommune hadde 

per 31.12.2016 et selvkostfond for avløp. Vår gjennomgang viser at selvkosttjenesten avløp per 

31.12.2016 ikke skulle hatt et fond, men et akkumulert underskudd. Etter revisors oppfatning var 

saldo for selvkostfondet for vann per 31.12.2016 i overkant av 1,2 millioner kroner for lav, mens 

saldo for selvkostfondet for avløp per 31.12.2016 var i overkant av kr 900 000 for høy.3 Feil 

avsetning og bruk av fond innebærer at Gamvik kommune selv, og ikke brukerne gjennom gebyrene, 

har dekket underskudd for selvkosttjenesten avløp. Deler av overskuddet for selvkosttjenesten vann 

har tilfalt kommunen. Deler av overskuddet for selvkosttjenesten vann har også tilfalt 

selvkosttjenesten avløp som følge av at det i årene 2011-2014 var et felles fond for disse to 

tjenestene, og at dette felles fondet (VAR-fondet) ble videreført som avløpsfond fra og med 2015.   

 

Revisors vurdering er at Gamvik kommune delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å ha fond for 

avsetning av overskudd og motregning av underskudd fra selvkostdriften av vann- og 

avløpstjenestene. Som følge av at det ikke er beregnet årlige renter på fondsbeholdningen, er vår 

vurdering at revisjonskriteriet om at det skal beregnes årlige renter på fondsbeholdningen ikke er 

oppfylt. Selvkosttjenesten vann har hatt positivt resultat hvert år siden 2011, uten at dette er 

tilbakeført til brukerne i form av at det er brukt av selvkostfondet. Vår vurdering er derfor at Gamvik 

kommune ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å ha tilbakeført positivt selskostresultat til 

brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Selvkosttjenesten avløp har hatt både negative og 

                                                 
3 Disse tallene inkluderer ikke renteberegninger for fondet.  
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positive resultater siden 2011, men negativt selvkostresultat fra 2011 er ikke dekket inn av brukerne 

innen fem år. Vår vurdering er derfor at Gamvik kommune ikke har oppfylt revisjonskriteriet om 

å dekke inn negativt selvkostresultat fra brukerne av selvkosttjenesten innen fem år.  

 

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Gamvik kommune å: 

• Utarbeide forkalkyler for vann- og avløpstjenestene som dekker de neste tre til fem årene og 

fremlegge disse for kommunestyret 

• Vurdere om størrelsen på de indirekte kostnadene som belastes selvkosttjenestene er korrekt, 

og om det eventuelt er behov for å gjøre korrigeringer for tidligere år 

• Gjennomgå og korrigere tidligere års avsetninger til selvkostfondene 

• Iverksette tiltak for å dekke inn akkumulert underskudd for selvkosttjenesten avløp samt 

tilbakeføre akkumulert overskudd for selvkosttjenesten vann  
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1 INNLEDNING 

1.1 Om bestillingen fra kontrollutvalget 

I sak 49/17, i møte 14.6.2017, fattet kommunestyret i Gamvik kommune følgende vedtak: 

«Kommunestyret vedtar at det gjennomføres forvaltningsrevisjon på regnskap av vann og avløp. 

Revisjonen skal prioriteres, slik at revisjonen blir tatt i 2017.» I sak 17/17, i møte 13.11.17, fattet 

kontrollutvalget følgende vedtak: «Kontrollutvalget viser til vedtak i kommunestyret den 

14.06.2017, og bestiller forvaltningsrevisjon på regnskap av vann og avløp. KomRev NORD IKS 

utarbeider overordnet prosjektskisse som sendes kontrollutvalget for godkjenning. Arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen settes i gang så snart kontrollutvalget har vedtatt problemstilling i 

prosjektskissen.»  

 

Revisor oversendte overordnet prosjektskisse til kontrollutvalgets sekretariat 5.12.2017. I sak 7/18, 

i møte 30.1.2018, behandlet kontrollutvalget denne og fattet følgende vedtak:  

Kontrollutvalget i Gamvik kommune bestiller forvaltningsrevisjon på selvkost vann- og avløp i 

Gamvik kommune fra KomRev NORD IKS. Forvaltningsrevisjonen utføres i henhold til overordnet 

prosjektskisse med følgende problemstilling: 

1. Har Gamvik kommune beregnet henførbare kostnader korrekt, og gir selvkostkalkylene 

riktig uttrykk for selvkost på vann- og avløpssektoren? 

2. Har Gamvik kommune behandlet selvkostfondet korrekt? 

 

Kontrollutvalget har i sin bestilling av prosjektet vist til kommunestyrets vedtak i sak 49/17. Verken 

i kommunestyrets eller kontrollutvalgets vedtak fremkommer det opplysninger om spesifikke 

forhold som ønskes nærmere undersøkt gjennom forvaltningsrevisjonen. I kommunestyrets sak 

49/17 besvarte administrasjonen en bestilling fra formannskapet om en nærmere redegjørelse for 

postene i selvkostregnskapet for vann og avløp som omhandler vedlikehold i egen regi. Revisor har 

på bakgrunn av kommunestyrets ovennevnte vedtak i denne saken oppfattet at det var ønskelig at vi 

undersøkte og belyste disse utgiftene nærmere gjennom forvaltningsrevisjonen. Disse utgiftene er 

en del av de direkte kostnadene som belastes selvkostregnskapet og omtales i kapittel 4.  

 

1.2 Om selvkost 

Selvkost er definert som den totale kostnadsøkningen en kommune har ved å produsere en bestemt 

vare eller tjeneste.4 Det er disse kostnadene kommunen kan finansiere ved brukerbetaling. 

Brukerbetaling basert på selvkostprinsippet gir ingen garanti for at det drives en effektiv 

virksomhet.5 Dersom en kommune driver ineffektivt, vil denne ineffektiviteten bli en del av 

gebyrgrunnlaget, i tillegg til det teoretisk minimale kostnadsnivået en mest mulig kostnadseffektiv 

kommune kunne ha drevet tjenesten for. Sammenlikninger med tilsvarende virksomheter i andre 

kommuner kan dermed gi viktig tilleggsinformasjon for å utvikle en mer kostnadseffektiv drift.  

 

Gamvik kommune eier fire vannverk. Vannverket i Mehamn har Stormiddagsvannet som vannkilde, 

vannverket i Gamvik har Grytvannet som vannkilde, vannkilde for vannverket i Skjånes er Hopelva, 

mens Nervei vannverk har grunnvann ved Nerveielva som kilde. Det er anlagt kommunalt 

avløpsnett for bortledning av avløpsvann i Mehamn, Gamvik og Skjånes. Det er kun husstander som 

                                                 
4 Departementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14.  
5 Jf. departementets retningslinjer, H-3/14.  
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benytter seg av kommunale vann- og avløpsgebyrer som skal betale kommunale gebyrer for disse 

tjenestene, jf. selvkostprinsippet om at brukerne av en tjeneste skal finansiere den.   

 

Tabell 1 viser vann- og avløpsgebyrene i Gamvik kommune, landsgjennomsnittet og henholdsvis 

høyeste og laveste verdi på gebyrene i landet. Huseiernes landsforbund presenterer årlig en oversikt 

over prisene på kommunale selvkosttjenester i alle landets kommuner6. Prisene er basert på avgifter 

og gebyrer som betales for en standard bolig på 120 kvadratmeter.  

 
Tabell 1: Vann- og avløpsgebyrer i 2016, oppgitt i kroner 

 Gamvik Landsgjennomsnitt Høyeste verdi Laveste verdi 

Vanngebyr 5 375 4 262  10 284 1 386 

Avløpsgebyr 5 188 4 710 9 330    845 
Kilde: Huseiernes landsforbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Oversikt for 2016 finnes her: 

https://www.huseierne.no/contentassets/14dfbae364f347829bf7d11ee74ffe25/boligfakta_5_2016.pdf  

https://www.huseierne.no/contentassets/14dfbae364f347829bf7d11ee74ffe25/boligfakta_5_2016.pdf
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med utgangspunkt i to problemstillinger. 

1. Har Gamvik kommune beregnet henførbare kostnader korrekt, og gir selvkostkalkylene 

riktig uttrykk for selvkost på vann- og avløpstjenestene? 

2. Har Gamvik kommune behandlet selvkostfondene korrekt? 

 

Problemstilling 1 gjelder beregninger av selvkost for vann- og avløpstjenestene. Gamvik kommune 

utfører vann- og avløpstjenestene i egenregi og det er dermed kommunen selv som forestår 

beregningen av selvkost.  

 

Problemstilling 2 gjelder selvkostfondene. Kommunen kan fremføre et overskudd fra 

selvkosttjenesten til et senere år – innenfor en viss periode. I praksis skjer dette gjennom at 

kommunen avsetter overskudd til et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere 

svingninger i inntekter og kostnader mellom år slik at gebyrene kan holdes mer stabile.  

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. For vurderinger av revisors funn i undersøkelsen utleder vi 

revisjonskriterier fra følgende kilder: 

• Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

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

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014  

• H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 

Kommunal- og regionaldepartementet, 2003 

 

Problemstilling 1 

Det følger av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 at eier av eiendom med tilknytning til 

kommunal vann- eller avløpsledning skal betale vann- og avløpsgebyr til kommunen. 

Forurensningsforskriften § 16-1 fastslår at vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av loven ikke 

skal overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Videre 

følger det av bestemmelsen i forskriften at ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer for beregning av selvkost følges. Det følger også av bestemmelsen at kommunen i 

forskrift fastsetter regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrene samt gebyrenes 

størrelse, innenfor rammene av forurensningsforskriften. I møte 22.12.2010, sak 61/10, vedtok 

kommunestyret i Gamvik slik forskrift. Det følger av forskriften at kommunen har følgende 

gebyrtyper for vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning, årsgebyr, gebyr for leie av 

vannmåler, gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr. Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig 

av kommunestyret. 

 

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

kommunen utarbeide en etterkalkyle (selvkostregnskap) av kostnadene innenfor områder der 

selvkost er den rettslige rammen for brukerbetaling. Dette skal gjøres for å føre kontroll med at 

gebyrinntektene ikke overstiger selvkost. Retningslinjene i H-3/14 er ikke rettslig bindende, men de 

angir en økonomifaglig standard for beregning og praktisering av selvkostprinsippet som 
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kommunene tilrås å følge.7 Vi utleder som revisjonskriterium at Gamvik kommune bør sette opp 

etterkalkyle for selvkosttjenestene vann og avløp etter utløpt regnskapsår.  

 

Alle henførbare direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader skal inngå i selvkostregnskapet. Med 

henførbare kostnader menes i denne sammenhengen kostnader kommunen påføres ved å produsere 

selvkosttjenestene og som derfor skal belastes selvkostregnskapene for vann og avløp. Vi utleder 

som revisjonskriterium at alle direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader som 

kan henføres til vann- og avløpstjenestene skal inngå i de respektive selvkostkalkylene. I kapittel 4, 

hvor vi omtaler selvkostkalkylene, redegjør vi nærmere for relevante bestemmelser om blant annet 

henførbare kostnader i henhold til H-3/14.  

 

Det følger av forurensningsforskriften § 16-1 at før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, 

skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til 

drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste 

tre til fem årene. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende 

økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. Av 

dette utleder vi som revisjonskriterier at administrasjonen i Gamvik kommune skal forelegge for 

kommunestyret forkalkyler som dekker de neste tre til fem årene for selvkost på vann- og 

avløpstjenestene og at forkalkylene bør fremlegges i sammenheng med kommunens økonomiplan. 

 

På bakgrunn av ovenstående har vi utledet følgende revisjonskriterier for problemstilling 1: 

• Administrasjonen i Gamvik kommune skal forelegge for kommunestyret forkalkyler som 

dekker de neste tre til fem årene for selvkost på vann- og avløpstjenestene  

• Forkalkylene bør fremlegges i sammenheng med kommunens økonomiplan 

• Gamvik kommune bør sette opp etterkalkyle for selvkosttjenestene vann og avløp etter utløpt 

regnskapsår 

• Alle direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader som kan henføres til vann- 

og avløpstjenestene skal inngå i de respektive selvkostkalkylene 

 

Problemstilling 2 

Selvkostregnskapet avsluttes som regel med et overskudd eller underskudd. Et overskudd skal ifølge 

retningslinjene for beregning av selvkost avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond), mens et 

underskudd skal dekkes av selvkostfond. Dersom selvkostregnskapet avsluttes med et underskudd, 

og kommunen ikke har et selvkostfond som kan dekke underskuddet, må kommunen dekke 

merutgiften over eget regnskap. Det vil si at selvkosttjenestens negative resultat vil inngå i 

kommunens samlede årsresultat. I slike tilfeller kan kommunene benytte en såkalt memoriakonto 

(huskekonto) for underskuddet. Dette for å holde oversikt over selvkosttjenestens akkumulerte 

underskudd som skal dekkes inn gjennom senere års gebyrer. Gebyrinntektene fra de ulike 

områdene skal finansiere de respektive formålene. I henhold til H-3/14 skal hvert selvkostområde 

ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyrene for den enkelte selvkosttjeneste lett kan kontrolleres. Det 

er ikke anledning til å slå sammen fond for ulike tjenester.  

 

Ved bruk av selvkostfond kan gebyrene holdes mer stabile over tid. Generasjonsprinsippet er 

sentralt innenfor selvkost og innebærer at dagens brukere av tjenestene ikke skal subsidiere 

fremtidige brukere og vice versa. For å ivareta generasjonsprinsippet må et positivt selvkostresultat 

være tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år, og et eventuelt avvik fra dette bør 

                                                 
7 I H-3/14 er hensikten med retningslinjene beskrevet. Retningslinjene har til hensikt å «[…] angi en økonomifaglig 

standard for beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er i tråd med reglene i særlovgivningen. 

Eventuelle avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes.» 
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begrunnes. Det følger av både någjeldende og tidligere gjeldene retningslinjer for beregning av 

selvkost at det skal beregnes renter på selvkostfond (opparbeidet overskudd), og rentene skal 

tillegges fondet. Det skal på avsatte midler til selvkostfond legges til kalkulatoriske renter som skal 

reflektere alternativavkastningen brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. I 

henhold til H-3/14 skal kalkylerenten settes lik 5-årig swaprente, med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. 

Dersom kommunen har et «negativt» selvkostfond (akkumulert underskudd) i selvkostkalkylen skal 

kommunen godskrives renter etter samme rentesats.   

 

Av ovenstående utleder vi som revisjonskriterier for problemstilling 2 at Gamvik kommune: 

• bør ha fond for avsetning av overskudd og motregning av underskudd fra selvkostdriften av 

vann- og avløpstjenestene 

• skal beregne årlige renter på fondsbeholdningen 

• bør ha tilbakeført positivt selvkostresultat til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år 

• bør ha dekket inn negativt selvkostresultat fra brukerne av selvkosttjenesten innen fem år 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KomRev NORD IKS Selvkost i vann- og avløpssektoren 

 

  Side:  

 
12 

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon8. I det følgende redegjør vi for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen. Vi drøfter også 

datamaterialets gyldighet og pålitelighet, som vil si henholdsvis om dataene vi har samlet inn i 

undersøkelsen utgjør et relevant, tilstrekkelig og riktig grunnlag for å vurdere den reviderte 

virksomheten opp imot revisjonskriteriene og problemstillingene. 

 

Brev om oppstart av forvaltningsrevisjonen ble sendt til Gamvik kommune v/rådmannen 7.2.2018. 

Vi fikk 1.3.2018 tilbakemelding om at teknisk sjef var oppnevnt som kontaktperson for prosjektet. 

KomRev NORD har i kraft av å være kommunens revisor tilgang til kommunens regnskaper og har 

gjennom årsoppgjørsrevisjonen blitt forelagt kommunens selvkostkalkyler. Teknisk sjef har bistått 

oss med å fremskaffe supplerende opplysninger vi har etterspurt.    

 

Datamaterialet som ligger til grunn for revisors funn og vurderinger er Gamvik kommunes 

selvkostberegninger, regnskap, balanseregnskap, etterkalkyler/selvkostregnskap og saksfremlegg til 

kommunestyret.  

 

Gyldighet og pålitelighet 

Revisor vurderer informasjon fra teknisk sjef som relevante opplysninger. Det er i hovedsak teknisk 

sjef som forestår selvkostberegningene i kommunen, og han må forutsettes å ha god kjennskap til 

kommunens selvkostsystemer- og beregninger. Den samlede informasjonen og dokumentasjonen vi 

har innhentet er etter vårt syn dekkende for de forhold revisor har søkt å besvare. Vi anser at det 

samlede datamaterialet oppfyller kravene til gyldighet.  

 

Revisor har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet data 

fra de ulike kildene med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi fremlagt vår omtale av datamaterialet for kommunen, slik at 

eventuelle faktafeil kunne påvises og korrigeres. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, 

sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisor at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet 

som presenteres i rapporten. Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er på et 

overordnet nivå også søkt sikret gjennom vårt interne kvalitetssikringssystem.  

 

3.2 Avgrensing av prosjektet  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet gjelder i hovedsak Gamvik kommunes selvkost for vann og avløp i 

2016. Avgrensingen til 2016 er gjort med bakgrunn i at kommunestyrets vedtak om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon var knyttet til selvkostregnskapet for 2016.  

 

 

 

 

 

                                                 
8 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 SELVKOSTBEREGNINGER  

 

Har Gamvik kommune beregnet henførbare kostnader korrekt, og gir selvkostkalkylene riktig 

uttrykk for selvkost på vann- og avløpstjenestene? 

 

 

4.1 For- og etterkalkyler 

Revisors funn 

Revisor har spurt teknisk sjef om kommunen utarbeider forkalkyler. Han har opplyst at de ikke 

utarbeider forkalkyler, utover «det som ligger i Momentum». Momentum er et elektronisk verktøy 

som benyttes til selvkostberegninger. Gamvik kommune tok i bruk verktøyet i 2017. Teknisk sjef 

har opplyst at kommunen legger til grunn noenlunde samme driftsnivå hvert år. Kapitalkostnadene 

varierer med investeringstakten. Teknisk sjef opplyste også at hovedplanene for både vann og avløp 

er fra 1999, og at investeringstakten disse planene legger opp til ikke er fulgt. Ifølge teknisk sjef 

foreslår han nye investeringstiltak hvert år, som regel i samsvar med vedtatt økonomiplan, men han 

opplyste til revisor at det gjerne dukker opp andre investeringsbehov enn dem som fremgår av 

økonomiplanen.  

 

Som nevnt tok Gamvik kommune i 2017 i bruk verktøyet Momentum. Fra og med 2017 forefinnes 

kommunens selvkostberegninger i dette systemet. Frem til og med 2016 har kommunen utarbeidet 

egne beregningsark i Excel.  

 

For 2016 har Gamvik kommune utarbeidet spesifisert etterkalkyle i egne beregningsark i Excel. 

Revisor har gjennomgått denne etterkalkylen. Av etterkalkylen fremkommer hva inntektene og 

utgiftene for henholdsvis selvkosttjenestene vann og avløp består av. I note til regnskapet gis en 

oversikt over årets resultat for selvkostområdene, og noten er således en «komprimert» etterkalkyle. 

Note for selvkostområdene er gjengitt i utklipp 1 på neste side.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisjonskriterier  

• Administrasjonen i Gamvik kommune skal forelegge for kommunestyret forkalkyler som 

dekker de neste tre til fem årene for selvkost på vann- og avløpstjenestene  

• Forkalkylene bør fremlegges i sammenheng med kommunens økonomiplan 

• Gamvik kommune bør sette opp etterkalkyle for selvkosttjenestene vann og avløp etter 

utløpt regnskapsår 

• Alle direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader som kan henføres til 

vann- og avløpstjenestene skal inngå i de respektive selvkostkalkylene 

 

Kilder: Forurensningsforskriften § 16-1 og H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester 
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Utklipp 1: Selvkostnote 2016 

 
 

Som det fremgår av rød skrift i noten, var det avsatt for mye til avløp i 2016 (kr 28 962) og for lite 

til vann (kr 54 427). Dette skyldes at de spesifiserte etterkalkylene for selvkost ble korrigert for 

enkelte feil etter at regnskapet for 2016 ble avlagt. Feilene var relativt små og det var ikke nødvendig 

å korrigere regnskapet for 2016 på grunn av dette. Dette ble korrigert i regnskapet for 2017 og er 

dermed rettet opp.   

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors vurdering er revisjonskriteriet om at administrasjonen i Gamvik kommune skal 

forelegge for kommunestyret forkalkyler som dekker de neste tre til fem årene for selvkost på vann- 

og avløpstjenestene, ikke oppfylt. Følgelig er revisjonskriteriet om at forkalkylene bør fremlegges 

i sammenheng med kommunens økonomiplan heller ikke oppfylt. Etter revisors vurdering har 

Gamvik kommune oppfylt revisjonskriteriet om at de bør sette opp etterkalkyle for 

selvkosttjenestene vann og avløp etter utløpt regnskapsår.  

 

 

4.2 Henførbare kostnader 

Retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14) skiller mellom direkte kostnader og indirekte 

kostnader som kan henføres til produksjon av en bestemt vare eller tjeneste. 

4.2.1  Direkte kostnader 

Direkte kostnader er arbeid samt varer og tjenester som anvendes i ytelsen av den aktuelle 

selvkosttjenesten og alle direkte kostnader er henførbare i selvkostregnskapet. I direkte kostnader 

inngår drifts- og vedlikeholdskostnader til den direkte produksjonen av selvkosttjenesten; 

lønnskostnader til egne ansatte som utfører produksjonsarbeid og vedlikehold av bygninger og 

anlegg, samt innkjøp av varer og tjenester som brukes i produksjon av tjenesten. Direkte kostnader 

omfatter også kapitalkostnader som består av: 

➢ avskrivninger, det vil si kostnadsfordeling av anskaffelseskost over brukstiden; kostnader 

ved bruk av varige driftsmidler som brukerne av betalingstjenester drar nytte av over flere 

år 

➢ alternativkostnad (kalkylerente/kalkulatoriske rentekostnader); den årlige avkastningen 

kommunen kunne ha fått ved å plassere pengene tilsvarende investeringsbeløpet i 

markedet. I selvkostkalkylen skal rentekostnadene være uavhengige av hvilken 

finansieringsform som velges, det vil si om investeringer finansieres ved bruk av lån eller 

egenkapital. Alternativkostnaden skal beregnes av verdien av alle varige driftsmidler.   
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Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. 

Retningslinjene angir følgende forutsetninger ved utarbeiding av en selvkostkalkyle: 

• historisk anskaffelseskost benyttes som avskrivningsgrunnlag 

• nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen samtidig med at 

avskrivningene starter i regnskapet 

• investeringstilskudd/anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget 

• henførte (betalbare) byggelånsrenter på nyinvesteringer trekkes ut av anskaffelseskost i 

selvkostkalkylen 

• tomtekostnadene kan tas inn i selvkostkalkylen selv om de ikke avskrives i regnskapet 

• lineære avskrivninger, det vil si like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid 

• avskrivningstid settes lik avskrivningstiden i årsregnskapet. For tomter som ikke avskrives 

i regnskapet, legges det til grunn en avskrivningstid på 50 år 

• rentesatsen for beregning av alternativkostnad (kalkylerenten) settes til nivået på femårig 

swaprente med tillegg på 0,5 prosentpoeng 

• som alternativkostnad på nyinvesteringer gjennom året henføres kalkylerente – uavhengig 

av om investeringen tas i bruk det året 

 

Revisors funn 

Kommunens regnskapsføring skal følge en funksjonskontoplan.9 Direkte inntekter og utgifter 

tilknyttet produksjon av tjenesten vann føres på funksjonene 340 (vannproduksjon) og 345 

(vanndistribusjon). For avløp er de aktuelle funksjonene 350 (avløpsrensing) og 353 

(avløpsnett/innsamling av avløpsvann). Gamvik kommune har ikke kostnader ført på funksjon 350 

avløpsrensing, alle kostnadene er knyttet til funksjon 353 avløpsnett/innsamling av avløpsvann. 

Kostnader som føres på disse funksjonene er lønnskostnader, varer og andre driftsutgifter. Revisor 

har kontrollert at det er samsvar mellom kostnader som er ført i regnskapet på de aktuelle 

funksjonene og kostnadene som fremkommer av etterkalkylen. Revisor har også undersøkt om det 

var store endringer i direkte kostnader sammenlignet med 2015. Kostnadene for vann ble redusert 

med kr 23 000, mens de for avløp ble redusert med kr 189 000. Nedgangen for avløp skyldes i 

hovedsak nedgang i utgifter til vedlikehold i egen regi.  

 

Kapitalkostnader er en del av direkte kostnader og består av avskrivninger og alternativkostnad 

(kalkylerente). Kapitalkostnadene for vann og avløp fremkommer av kommunens etterkalkyle. 

Gamvik kommune har i sine beregningsark oversikt over investeringer som er gjort innenfor 

henholdsvis vann og avløp. Av beregningsarkene fremgår historisk anskaffelseskostnad, 

avskrivningsperiode, hvor mye som tidligere er avskrevet og årets avskrivningskostnad. Det er 

beregnet lineære avskrivninger og beregningene av årlige avskrivningskostnader er korrekte. Av 

beregningsarkene fremgår det også at kommunen har beregnet alternativkostnad. Rentesatsen på 

1,684 % som er lagt til grunn for 2016, er i samsvar med rentesatsen som i retningslinjene for 

beregning av selvkost anbefales brukt. Det skal ikke beregnes avskrivninger av investeringer gjort 

i 2016, men kommunen har anledning til å beregne renter på disse investeringene. Det er ikke 

beregnet renter for investeringer gjort for tjenesten vann i 2016.  

 

Samlede direkte kostnader for avløp i 2016 var kr 1 756 733, hvorav kr 764 962 var 

kapitalkostnader. Direkte kostnader for vann i 2016 var kr 1 906 743, hvorav kr 762 021 var 

kapitalkostnader.  

 

                                                 
9 Funksjonskontoplanen er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. Formålet er at inntekter/utgifter kategoriseres etter 

hvilke tjenester (funksjoner) de tilhører.   
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Administrasjonen i Gamvik kommune har tidligere lagt frem redegjørelse for kommunestyret (sak 

49/17) om hvilke utgifter selvkostregnskapet for vann og avløp omfatter. Dette på bakgrunn av 

vedtak fattet av formannskapet i sak 34/17:  

«Formannskapet sier nei til AVINOR avtale. Formannskapet ber samtidig administrasjonen om å 

redegjøre for utgiftsdekningen i selvkostregnskapet for vann og avløp post 12303.4500.340, post 

12303.4500.345, post 12303.4501-353- Alle poster vedlikehold i egen regi, til sammen kr 713 134,- 

Vi ber samtidig om en oversikt over hvilke kjøretøy som i sin helhet eller delvis er utgiftsført 

selvkostregnskapet for vann og avløp. Redegjørelsen legges fram på neste kommunestyremøte 

14.06.17.» 

 

Vi gjengir deler av informasjonen i saksfremlegget, da den er relevant for å belyse hvilke kostnader 

som belastes selvkostregnskapene for henholdsvis vann og avløp. I saksfremlegget redegjøres det 

for kommunalteknisk avdeling (ansvar 4400). Driftsutgiftene til kommunalteknisk avdeling fordeles 

på de resultatområdene avdelingen betjener, som i saksfremlegget er oppgitt å være vannforsyning, 

avløp, veier, grøntanlegg, gravlunder og kommunale bygninger (for bygninger: i all hovedsak 

brøyting). Avdelingen utfører i tillegg brøytetjenester for Gamvik Eiendom og bakketjenester10.  

Alle vann- og avløpsanlegg i kommunen driftes av kommunalteknisk avdeling.  

 

Av saksfremlegget fremgår det at kommunalteknisk avdeling «i alle år» har vært betraktet som en 

«gratis» serviceenhet for hele kommunen. «Det har ikke vært tradisjon for intern fakturering; 

eksempelvis transport av materiell og utstyr for kommunens øvrige etater, graving for utskifting av 

vann- og avløpsledninger ved kommunale bygninger etc. Således har det heller ikke vært tradisjon 

for registrering av utført arbeid – time for time. Med dette som bakgrunn skjer fordelingen av 

avdelingens utgifter på de enkelte resultatområder ut fra en skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder 

da også selvsagt utgifter som belastes kommunens vannforsynings- og avløpsanlegg.  

Beløpet som belastes VA varierer fra år til år. I perioden fra 1997 til dags dato har beløpene variert 

fra maksimalt 1,45 mill. i 2001 via minimum 0,4 mill. i 2004 til kr 713 133,- i 2016.» 

 

Det fremgår av saksfremlegget at hele kommunalteknisk avdeling bidrar med kostnader til 

selvkostregnskapet og at følgende er lagt inn for 2016: 

 

 
 

Som det fremkommer av administrasjonens saksfremlegg, skjer fordelingen av kommunalteknisk 

avdeling sine driftsutgifter på de enkelte resultatområdene ut fra en skjønnsmessig vurdering. 

Lønnsutgifter til formann/driftsleder belastes vann og avløp med 25 % hver. I tillegg belastes vann 

og avløp med henholdsvis kr 213 738 og kr 299 395 av driftsutgiftene til kommunalteknisk 

avdeling. Samlet sett er det for vann og avløp utgiftsført henholdsvis kr 313 739 og kr 399 395 i 

2016. Det redegjøres videre i saksfremlegget for hvilke kjøretøy som i sin helhet eller delvis er 

utgiftsført i selvkostregnskapet for vann og avløp. Det utdypes dermed der hva driftsutgiftene til 

kommunalteknisk avdeling som belastes VA består av.  

 

Det fremgår av administrasjonens redegjørelse at kostnader ved leasing av avdelingens traktorgraver 

belastes vann og avløp med halvparten hver. Det redegjøres for at maskinen i all hovedsak er 

                                                 
10 Bakketjenester er tjenester som ble utført på flyplassen etter avtale med AVINOR.  
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anskaffet til bruk innenfor vann og avløp i forbindelse med gravearbeid dersom det oppstår 

lekkasjer, rørbrudd, forstoppelser mv. Administrasjonen mener det derfor er helt legitimt at 

anskaffelsen da tas over vann og avløp.11 Med bakgrunn i at maskinen også til en viss grad benyttes 

til øvrige formål, belastes ikke driftsutgiftene vann (ansvar 4500) og avløp (ansvar 4501) direkte, 

men maskinparken (ansvarsområde 4400). Det fremgår av regnskapet at det for leasing er utgiftsført 

kr 36 789 på både vann og avløp.  

 

Videre fremkommer det av saksfremlegget at avdelingen også har et kjøretøy som i all hovedsak 

benyttes ved tilsyn og vedlikehold av VA-anlegg. Administrasjonen opplyser at drivstoffutgiftene 

for denne i sin helhet har blitt belastet VA direkte, mens alle øvrige driftsutgifter belastes 

maskinparken generelt (ansvarsområde 4400). I 2016 er det utgiftsført kr 19 038 i drivstoffutgifter 

for vann og kr 10 471 for avløp. Bakgrunnen for at ikke alle utgifter for denne bilen belastes VA, er 

at den i noen grad også benyttes til andre formål – i hovedsak som vaktbil for brannvakta om natta 

og i helgene. Videre fremgår det at øvrige kjøretøy, maskiner og utstyr belastes maskinparken 

generelt (ansvarsområde 4400).  

 

Utklipp 2 er utklipp fra saksfremlegget til kommunestyret og viser hvilke kostnader som er 

belastet selvkostregnskapet for VA i 2016.   

 

 
Utklipp 2: Utklipp fra saksfremlegg til kommunestyresak 49/17 

 
 

 

Som det fremgår av administrasjonens redegjørelse består utgiftene til «vedlikehold i egen regi» 

som belastes VA av kr 200 000 i faste lønnsutgifter. De øvrige utgiftene er driftsutgifter og består 

av lønn til mannskaper ved lekkasjer/forstoppelser og tilsyn og vedlikehold samt bruk av maskiner 

og utstyr. Utgiftene er knyttet til faste oppgaver som tilsyn og vedlikehold. Vi har overfor teknisk 

sjef etterspurt nærmere dokumentasjon av grunnlaget for utgiftene som utgjør «vedlikehold i egen 

regi» og har fått tilsendt dette. Dokumentasjonen vi har fått tilsendt er en oversikt over totalt 14 

                                                 
11 Revisor har ikke innvendinger til at kostnader ved anskaffelsen (leasingen) av traktorgraveren belastes vann og 

avløp.  
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hendelser/oppgaver som ble håndtert i 2016. For hver hendelse/oppgave er det oppgitt hvor mange 

arbeidstimer som medgikk og hvilke maskiner/utstyr som ble brukt. De 14 hendelsene/oppgavene 

var: 

➢ Lekkasje hovedledning, Normannsetvann 

➢ Avstengning for ny vannledning, Lillebergveien 

➢ Lekkasje Strandveien 

➢ Lekkasje Bakeriveien 

➢ Is inntak Grytvannet 

➢ Oljeforurensning Nervei 

➢ Vannprøver 

➢ Tilsyn nedslagsfelt 

➢ Spyling avløp 

➢ Generelt tilsyn installasjoner vann 

➢ Generelt tilsyn avløpsanlegg 

➢ Rensing overvannssluk mv. 

➢ Tilsyn særlige avløpspunkt 

➢ Transport VA-materiell 

 

Vi har spurt teknisk sjef om hvordan kommunen beregner timeprisene som legges til grunn for 

maskiner/utstyr. Han har opplyst at utgangspunktet er at utgiftene skal dekkes, herunder drifts- og 

kapitalkostnader for utstyret. Revisor er ikke forelagt dokumentasjon som viser hvordan timeprisene 

er beregnet.   

  

Som det fremgår av saksfremlegget til kommunestyret, gjør teknisk sjef en vurdering av hvor stor 

del av utgiftene til kommunalteknisk avdeling som skal belastes de øvrige ansvarsområdene ut fra 

den faktiske aktiviteten. Kommunen implementerer nå et FDV-system12 i kommunalteknisk 

avdeling. Teknisk sjef opplyser at dette systemet vil bidra til å få en så korrekt utgiftsfordeling som 

mulig av utgiftene til kommunalteknisk avdeling.  

 

4.2.2 Indirekte kostnader 

Indirekte kostnader er kostnader til aktiviteter som mer indirekte kan kobles til kjerneproduktet eller 

-aktiviteten som brukeren skal betale for. I indirekte kostnader inngår drifts- og 

vedlikeholdskostnader samt kapitalkostnader på indirekte tjenester (interntjenester). Som eksempler 

på kostnader til drift og vedlikehold når det gjelder interntjenester kan nevnes 

• regnskap og innfordring 

• kontorstøtte 

• revisjon 

• opplæring 

• kantinedrift 

• drift av EDB-anlegg 

• drift av sentralbord 

• juridisk bistand 

 

Retningslinjene for beregning av selvkost sier at metoden for å beregne indirekte kostnader i størst 

mulig grad bør reflektere faktisk bruk av interntjenesten, f.eks. selvkosttjenestens faktiske bruk av 

personalfunksjonen (primær fordelingsnøkkel). Der primær fordelingsnøkkel er vanskelig å 

                                                 
12FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. FDV-systemet som implementeres heter FamacWeb og er et 

webbasert system for forvaltning, drift og vedlikehold.  
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oppdrive, kan det benyttes en alternativ fordelingsnøkkel. Også for interntjenester skal det beregnes 

kapitalkostnader. Disse interne kapitalkostnadene består av avskrivninger på varige driftsmidler 

som brukes i/av interntjenestene samt kalkulatoriske renter på bokført verdi av disse driftsmidlene.  

 

Revisors funn 

Indirekte kostnader for selvkosttjenesten vann var i 2016 kr 707 230. For avløp var indirekte 

kostnader i 2016 kr 485 763. Indirekte kostnader er summen av tilleggsytelser og støttefunksjoner. 

Innunder tilleggsytelser hører ledelse/teknisk administrasjon og IT. Støttefunksjoner består av 

kostnader knyttet til økonomiavdelingen, revisjon, servicekontoret, personalkontoret og 

bedriftshelsetjenesten.  

 

I kommunestyresak 49/17 redegjorde administrasjonen for hva indirekte kostnader til vann og avløp 

består av. Dette fremgår også av kommunens selvkostkalkyler. Når det gjelder tilleggsytelser ble 15 

% av kostnadene innen ledelse/teknisk administrasjon belastet vann i 2016, mens 7,5 % av disse 

kostnadene ble belastet avløp. I 2016 ble verken vann eller avløp belastet kostnader tilknyttet IT. I 

tabell 2 nedenfor er oversikt over hvor stor andel av de ulike støttefunksjonene som i 2016 ble 

belastet henholdsvis vann og avløp. 

 

 
Tabell 2: Henførbare andeler av støttefunksjoner til vann og avløp, 2016 

Selvkosttjeneste → Vann Avløp 

Støttefunksjon ↓ 

Økonomi 10 % 10 % 

Servicekontoret 5 % 3 % 

Personalkontoret 2 % 1 % 

Revisjon 1 % 1 % 

Bedriftshelsetjenesten  1 % 1 % 

 

Vurderingen av hvor stor andel av støttefunksjonene som kunne henføres til henholdsvis vann og 

avløp var i 2016 basert på skjønn. Kommunen har dermed ikke dokumentasjon som viser hvordan 

de har kommet frem til disse andelene som fremkommer av tabell 2. Dokumentasjonen revisor har 

blitt forelagt vedrørende disse indirekte kostnadene viser utelukkende kommunens beregninger av 

de konkrete beløpene som er belastet selvkostregnskapene for 2016 – basert på de skjønnsmessige 

andelene som fremgår av tabell 2. Teknisk sjef har opplyst at han og økonomisjef i fellesskap har 

drøftet hvor store andeler av støttefunksjonene som kan henføres til henholdsvis vann og avløp. 

Utfra en skjønnsmessig vurdering er andelene som fremkommer av tabell 2 blitt fastsatt.  

 

Fra og med regnskapsåret 2017, har Gamvik kommune tatt i bruk selvkostverktøyet EnviDan 

Momentum.13 I 2017, det første året verktøyet ble brukt i selvkostberegningene, var de henførbare 

indirekte kostnadene betraktelig lavere for både vann og avløp sammenliknet med i 2016. For vann 

er reduksjonen i de indirekte kostnadene kr. 484 608 fra 2016 til 2017, mens reduksjonen for avløp 

er på kr 313 042. Vi ser at reduksjonen i indirekte kostnader særlig er knyttet til tilleggsytelser. 

Tilleggsytelser består av ledelse/teknisk administrasjon og IT. Også for støttefunksjoner, som består 

av blant annet selvkosttjenestenes bruk av personalkontor og servicekontor, er det i 2017 lagt til 

grunn at en lavere andel kan belastet vann og avløp enn tilfellet var i 2016.  

 

                                                 
13 EnviDan er et skandinavisk selskap med kontorer i Norge, Danmark og Sverige. Selskapet tilbyr løsninger for 

selvkost, vann, avløp, energi, miljø, økonomisk rådgivning og ulike portalløsninger.  
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I oppsummeringsbrev etter årsoppgjørsrevisjon 2017 har revisor stilt følgende spørsmål i 

forbindelse med reduksjonene i indirekte kostnader: 

«Er tallene for indirekte kostnader for 2017 korrekt, og hvorfor har det vært så stor nedgang 

sammenliknet med tidligere år? Har kommunen for tidligere år oppført indirekte kostnader i 

etterkalkylen med for mye og belastet kundene med dette?»  

 

Gamvik kommune v/rådmannen besvarte oppsummeringsbrevet 10.8.2018, og opplyste da om at 

innføringen av Momentum har medført en endring i beregningsgrunnlaget for de indirekte 

kostnadene. Videre står det i svarbrevet: «Kommunen baserte seg tidligere på en skjønnsmessig 

vurdering av hvor stor prosentandel av kostnadene ved f.eks. økonomiavdelingen, servicekontoret 

og teknisk etat som burde inngå i beregningsgrunnlaget. Momentum opererer med andre 

kalkuleringsmåter, noe som har gitt seg utslag i lavere indirekte kostnader. […] 

 

I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi også spurt teknisk sjef om nedgangen i de 

indirekte kostnadene fra 2016 til 2017. Han har opplyst at Momentum benytter et annet sett med 

kriterier enn det som tidligere er benyttet for å beregne de indirekte kostnadene. Videre har han 

opplyst at de så langt ikke har fått vurdert om kriteriene Momentum benytter er helt riktige, eller 

om de gir for lave kostnader. Tiden administrasjonen bruker på ulike oppgaver registreres ikke så 

detaljert at det av registreringene direkte fremkommer eksplisitt hvor mye tid som kan henføres til 

henholdsvis vann og avløp, og det må etter teknisk sjef sin vurdering derfor legges til grunn et visst 

skjønn. Videre opplyste han at selv om de nå har valgt å legge kriteriene i Momentum til grunn, er 

det vanskelig å si om det betyr lavere indirekte kostnader enn det burde være, eller om de tidligere 

vurderingene som var basert på skjønn innebar for høye indirekte kostnader.  

 

4.2.3 Oppsummering og revisors vurderinger 

Det følger av retningslinjene for beregning av selvkost at direkte kostnader også kan bestå av 

fordelte kostnader fra andre tjenestefunksjoner. Det er dermed ikke noe i veien for at Gamvik 

kommune fører kostnader for maskiner/utstyr på ansvar 4400 Kommunalteknisk avdeling, for 

deretter å gjøre en fordeling på de ulike resultatområdene. Administrasjonen har selv redegjort til 

kommunestyret for at det i 2016 ble gjort en skjønnsmessig fordeling av kostnadene som ble ført på 

ansvar 4400 Kommunalteknisk avdeling. Gamvik kommune har fremlagt dokumentasjon som viser 

hvor stor andel av utgiftene som er fordelt til henholdsvis vann og avløp, herunder hva disse 

utgiftene gjelder. Revisor kan ikke vurdere «riktigheten» av de skjønnsmessige vurderingene, men 

vi har i vår gjennomgang ikke funnet indikasjoner på at kostnader ført på ansvar 4400 

Kommunalteknisk avdeling feilaktig er belastet vann eller avløp. Samtidig arbeider kommunen med 

å implementere et FDV-system. Kommunen opplyser at dette systemet vil bidra til å synliggjøre 

ressursbruk og at utgiftsfordelingen blir så korrekt som mulig. Etter revisors oppfatning vil et slikt 

verktøy være et nyttig bidrag til arbeidet med fordelingen av kostnadene.   

 

Vår gjennomgang tilsier at alle direkte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader som kan henføres 

til vann- og avløpstjenestene inngår i de respektive selvkostkalkylene. Når det gjelder indirekte 

kostnader, ser vi at det var en stor reduksjon i disse fra 2016 til 2017 (kr 484 608 for vann og kr 

313 042 for avløp). Denne reduksjonen var såpass stor at det etter revisors oppfatning enten er 

beregnet for høye indirekte kostnader i 2016, eller for lave indirekte kostnader i 2017. Revisor har 

ikke oversikt over hvor mye tid de ulike støttefunksjonene i kommunen faktisk bruker på 

henholdsvis vann og avløp, og kan derfor ikke ta stilling til hva som er rett. Det er derfor vanskelig 

å vurdere om indirekte kostnader er belastet selvkost for vann og avløp i en korrekt størrelsesorden 

i 2016.  
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På bakgrunn av ovenstående vurderer vi at Gamvik kommune har oppfylt revisjonskriteriet om at 

alle direkte drifts-, vedlikehold- og kapitalkostnader som kan henføres til vann- og avløpstjenestene 

skal inngå i de respektive selvkostkalkylene. Revisor kan ikke gjøre en vurdering av nivået på de 

indirekte kostnadene, men presiserer at kommunen har gjort beregninger av disse og at indirekte 

kostnader inngår i selvkostkalkylene.  

 

 

4.3 Konklusjon 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors vurdering at Gamvik kommune i stor grad har 

beregnet henførbare kostnader korrekt og at selvkostkalkylene i stor grad gir riktig uttrykk for 

selvkost på vann- og avløpstjenestene. 
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5 SELVKOSTFONDENE  

 
Har Gamvik kommune behandlet selvkostfondene korrekt? 

 

 

5.1 Revisors funn og vurderinger 

Revisors funn 

Vi har gjennomgått resultatene for selvkostområdene vann og avløp i Gamvik kommune for årene 

2012-2016, og undersøkt avsetning av overskudd til fond samt bruk av fond for å dekke underskudd. 

Bakgrunnen er at positivt resultat av selvkosttjenesten som hovedregel bør være tilbakeført til 

brukerne innen fem år. På samme måte bør et negativt selvkostresultat være dekket inn av brukerne 

innen fem år. Vi har i tillegg undersøkt selvkostresultatene og eventuelle avsetninger til fond i årene 

2009-2011.  

 

I tabell 3 nedenfor er oversikt over årsresultatene for selvkosttjenesten vann for årene 2009-2016.  

 
Tabell 3: Opplysninger fra selvkostnotene 2009-2016, vann 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Inntekter 2 347 432 2 612 815 3 186 758 3 342 524 3 149 699 3 075 462 2 995 452 3 368 043 

Utgifter 2 991 112 2 627 410 2 584 084 2 960 535 2 915 463 3 051 486 2 596 332 2 706 319 

Årets 

resultat 

  -643 680      -14 595    602 701    381 989    234 236     23 976    399 093    661 724 

 

Som det fremgår av tabell 3 gikk selvkosttjenesten vann med underskudd i 2009 og 2010 og med 

overskudd hvert år i perioden 2011-2016. Overskuddet fra selvkosttjenesten vann for årene 2011-

2016 skulle blitt avsatt til fond eller eventuelt til å dekke tidligere års underskudd. Dersom vi 

summerer årsresultatene for vann for årene 2011-2016, slik disse fremkommer av tabell 3, kommer 

vi frem til at selvkosttjenesten vann i denne perioden på seks år har et akkumulert overskudd på kr 

2 303 719.  

 

For å finne avsetning til og bruk av fond for det enkelte år har vi gjennomgått balanseregnskapet for 

de enkelte årene. I vår gjennomgang finner vi at Gamvik kommune i 2015 og 2016 har selvkostfond 

for vann. For årene før 2015 finner vi ikke at kommunen har et selvkostfond for vann, og vi finner 

heller ikke at de benyttet memoriakonto (huskekonto) for underskudd. Vi ser imidlertid at Gamvik 

kommune fra 2011 og frem til 2015 hadde et fond kalt VAR-fondet. VAR benyttes ofte som 

forkortelse for vann, avløp og renovasjon. Gamvik kommune har opplyst at dette fondet kun ble 

brukt for tjenestene vann og avløp. Vi finner ikke at kommunen før 2011 hadde fond for 

Revisjonskriterier  

Gamvik kommune 

• bør ha fond for avsetning av overskudd og motregning av underskudd fra selvkostdriften 

av vann- og avløpstjenestene 

• skal beregne årlige renter på fondsbeholdningen 

• bør ha tilbakeført positivt selvkostresultat til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år 

• bør ha dekket inn negativt selvkostresultat fra brukerne av selvkosttjenesten innen fem år 

 

Kilde: H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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selvkosttjenestene. I tabell 4 nedenfor gjengir vi utviklingen i fondsbeholdningen for VAR-fondet i 

årene 2011-2014, slik denne fremgår av kommunens balanseregnskap for de aktuelle årene.  

 
Tabell 4: VAR-fondet, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
Fondsbeholdning pr. 

1.1. 

0 603 000 635 394 523 994 

Endring i løpet av året 603 000 32 394 -111 400 - 

Renter  - - - 

Fondsbeholdning pr. 

31.12. 

603 000 635 394 523 993 523 994 

 

Vi ser av tabell 4 at det ble avsatt kr 603 000 til VAR-fondet i 2011. I tabell 3 så vi at resultatet for 

selvkosttjenesten vann i 2011 var kr 602 701. Beløpet som ble avsatt til VAR-fondet i 2011 er altså 

tilnærmet likt årsresultatet for vann i 2011. Videre ser vi at beløpet som ble avsatt til fondet i 2012 

var kr 32 394. Dette samsvarer ikke med årsresultatet for selvkosttjenesten vann, som vi i tabell 3 

så var kr 381 989. Utviklingen i fondsbeholdningen for årene 2013 og 2014 stemmer heller ikke 

overens med årsresultatene for selvkosttjenesten vann. Det er for årene 2011-2014 ikke beregnet 

renter av VAR-fondet.  

 

Fra og med 2015 har Gamvik kommune hatt eget fond for selvkosttjenesten vann. Per 31.12.2016 

var fondsbeholdningen kr 1 060 817. Selvkostfondet for vann startet på kr 0 ved inngangen av 2015. 

Utviklingen korresponderer med årsresultatene for 2015 og 2016. Vi ser altså at overskuddene for 

2015 og 2016 er avsatt på selvkostfond for vann. Som det fremgår av tabell 5 er det for årene 2015 

og 2016 ikke beregnet renter av fondsbeholdningen.14 

 
Tabell 5: Selvkostfond, vann 2015 og 2016 

 2015 2016 
Fond per 1.1 0 399 093 

Endring i løpet av året 399 093 661 724 

Renter - - 

Fond per 31.12 399 093 1 060 817 

 

Vi ser altså at Gamvik kommune frem til 2015 ikke hadde eget selvkostfond for vann. I 2015 startet 

kommunens selvkostfond på kr 0, selv om selvkosttjenesten vann gikk med overskudd også i årene 

2011-2014. Etter revisors oppfatning er fondsbeholdningen for vann per 31.12.2016 for lav som 

følge av at overskudd tidligere år ikke er avsatt til fond.  

 

I tabell 6 nedenfor gjengir vi årsresultatene for selvkosttjenesten avløp, slik disse fremkommer av 

Gamvik kommunes selvkostnoter.  

 
Tabell 6: Opplysninger fra selvkostnotene 2009-2016, avløp 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Inntekter 2 084 205 1 859 950 1 960 006 2 080 454 2 237 932 2 221 714 2 173 933 2 242 271 

Utgifter 2 070 625 1 911 655 2 112 676 2 067 170 2 419 153 2 300 720 2 364 120 2 213 535 

Årets 

resultat 

     13 580     -51 705   -152 670      13 284   -181 221     -79 006   -190 187      28 736 

                                                 
14 Vi gjør oppmerksom på at Gamvik kommune i 2017 tok i bruk Momentum og at det her ble beregnet renter for 

fondsbeholdningen for både vann og avløp. I 2017 er det dermed beregnet renter i tråd med retningslinjene for 

beregning av selvkost. 
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Vi ser av tabell 6 at selvkosttjenesten avløp har hatt mindre overskudd i årene 2012 og 2016. Disse 

skulle vært avsatt til fond/benyttet til å dekke inn tidligere års underskudd. Årene 2011, 2013, 2014 

og 2015 har årsresultatet for selvkosttjenesten avløp vært negativt. Dette skulle vært dekket inn ved 

bruk av fond, eller kunne blitt satt på memoriakonto dersom kommunen ikke hadde fond til å dekke 

underskuddet med. Når vi summerer årsresultatene for perioden 2011-2016 finner vi et akkumulert 

underskudd for perioden på kr -561 064.  

 

Heller ikke for selvkosttjenesten avløp finner vi at Gamvik kommune hadde eget selvkostfond eller 

memoriakonto for underskudd før 2015. Som nevnt hadde kommunen et fond kalt VAR-fondet i 

perioden 2011 til 2014. Når vi sammenholder årsresultatene for avløp med bevegelsen i VAR-fondet 

det enkelte år, finner vi ikke at dette stemmer overens.  

 

For årene 2015 og 2016 har Gamvik kommune hatt eget fond for avløp. Dette presenteres i tabell 7. 

 
Tabell 7: Selvkostfond, avløp 2015 og 2016 

 2015 2016 

Fond per 1.1. 523 994 333 807 

Endring i løpet av året -190 187   28 736 

Renter - - 

Fond per 31.12 333 807 362 543  

 

Vi ser av tabell 7 at beholdningen på selvkostfondet ved utgangen av 2016 var kr 362 543. Som det 

fremgår av tabellen er det i 2015 og 2016 ikke beregnet renter av fondsbeholdningen. I tabell 7 ser 

vi at fondsbeholdningen ved inngangen av 2015 var kr 523 994. Dette tilsvarer, som vi så i tabell 4, 

beholdningen for VAR-fondet ved utgangen av 2014. VAR-fondet eksisterte i årene 2011-2014, og 

Gamvik kommune har opplyst at dette fondet gjaldt vann- og avløpstjenestene. Akkumulert 

underskudd for selvkosttjenesten avløp var i denne fireårsperioden kr -399 613. Etter revisors 

oppfatning er det derfor ikke i henhold til regelverket at selvkosttjenesten avløp ved inngangen av 

2015 hadde et overskuddsfond.  

 

 

Revisors vurderinger 

Vi finner ikke at Gamvik kommune før 2011 hadde fond for selvkosttjenestene. Gamvik kommune 

har for årene 2011-2014 hatt et felles fond (VAR-fondet) for selvkosttjenestene vann og avløp. Det 

er ikke anledning til å ha felles fond for selvkosttjenester; hver tjeneste skal ha et eget fond. Dette 

fordi gebyrer som kreves inn for å produsere eksempelvis tjenesten vann utelukkende skal benyttes 

til å produsere denne tjenesten, og ikke andre tjenester. Fra og med 2015 har kommunen hatt 

separate fond for de to selvkosttjenestene.  

 

Revisors gjennomgang viser at det ikke er gjort korrekte avsetninger til fond i perioden før 2015. 

Tidligere års feil medfører at fondsbeholdningene per 31.12.2016 for vann og avløp ikke er korrekte. 

Med bakgrunn i at det er fra og med 2011 kommunen har hatt selvkostfond, har vi tatt utgangspunkt 

i perioden 2011-2016 i vår gjennomgang av fondene. Kommunens fondsbeholdning (akkumulerte 

overskudd) for vann per 31.12.2016 er for lav - den skulle vært høyere. Gamvik kommune hadde 

per 31.12.2016 et selvkostfond for avløp. Vår gjennomgang viser at selvkosttjenesten avløp per 

31.12.2016 ikke skulle hatt et fond, men et akkumulert underskudd. Etter revisors oppfatning var 

kommunens saldo på selvkostfondet for vann per 31.12.2016 i overkant av 1,2 millioner kroner for 
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lav15, mens saldo på selvkostfondet for avløp per 31.12.2016 var i overkant av kr 900 00016 for høy. 

Vi presiserer at vi da ikke har hensyntatt renter som også skal tillegges fondsbeholdningen. Feil 

avsetning og bruk av fond innebærer at Gamvik kommune selv, og ikke brukerne gjennom gebyrene, 

har dekket underskudd for selvkosttjenesten avløp. Deler av overskuddet for selvkosttjenesten vann 

har tilfalt kommunen. Deler av overskuddet for selvkosttjenesten vann har også tilfalt 

selvkosttjenesten avløp som følge av at det i årene 2011-2014 var et felles fond (VAR-fondet) for 

disse to tjenestene, samt at dette felles fondet ble videreført som avløpsfond fra og med 2015.  

 

Revisors vurdering er at Gamvik kommune i liten grad har oppfylt revisjonskriteriet om å ha fond 

for avsetning av overskudd og motregning av underskudd fra selvkostdriften av vann- og 

avløpstjenestene. Som følge av at det ikke er beregnet årlige renter på fondsbeholdningen, er vår 

vurdering at revisjonskriteriet om at det skal beregnes årlige renter på fondsbeholdningen ikke er 

oppfylt. Selvkosttjenesten vann har hatt positivt resultat hvert år siden 2011, uten at dette er 

tilbakeført til brukerne i form av at det er brukt av selvkostfondet. Vår vurdering er derfor at Gamvik 

kommune ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å ha tilbakeført positivt selskostresultat til 

brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Selvkosttjenesten avløp har hatt både negative og 

positive resultater siden 2011, men negativt selvkostresultat fra 2011 er ikke dekket inn av brukerne 

innen fem år. Vår vurdering er derfor at Gamvik kommune ikke har oppfylt revisjonskriteriet om 

å dekke inn negativt selvkostresultat fra brukerne av selvkosttjenesten innen fem år.  

 

5.2 Konklusjon 

På bakgrunn av våre funn og vurdering er revisors konklusjon at Gamvik kommune i liten grad har 

behandlet selvkostfondene korrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Kommunen har oppført kr 1 060 817 som saldo på selvkostfondet for vann per 31.12.2016. Vår summering av 

årsresultatene i perioden 2011-2016 viser et akkumulert overskudd på kr 2 303 719. Differansen utgjør kr 1 242 902. 
16 Kommunen har oppført kr 362 543 som saldo på selvkostfondet for avløp per 31.12.2016. Vår summering av 

årsresultatene i perioden 2011-2016 viser et akkumulert underskudd på kr -561 064. Differansen utgjør kr 923 607.  
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6 HØRING 

Vi sendte rapporten på høring til Gamvik kommune v/konstituert rådmann Bengt Ole Ekrem 

12.12.2018. Rådmannen ga 16.1.2019 tilbakemelding om at kommunen ikke har noen merknader 

til rapporten.  

 

 

 

 

 

 

7 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Gamvik kommune å: 

• Utarbeide forkalkyler for vann- og avløpstjenestene som dekker de neste tre til fem årene og 

fremlegge disse for kommunestyret 

• Vurdere om størrelsen på de indirekte kostnadene som belastes selvkosttjenestene er korrekt, 

og om det eventuelt er behov for å gjøre korrigeringer for tidligere år 

• Gjennomgå og korrigere tidligere års avsetninger til selvkostfondene 

• Iverksette tiltak for å dekke inn akkumulert underskudd for selvkosttjenesten avløp samt 

tilbakeføre akkumulert overskudd for selvkosttjenesten vann  
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Gamvik kommune: 

 

Gamvik-Nordkyn Havn KF    2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ti medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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