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1 SAMMENDRAG

I denne forvaltningsrevisjonsrapporten er det sett nærmere på beregning av VAR-avgifter. Med 
bakgrunn i en overordnet analyse behandlet i kommunestyret i sak 0097/05 sluttet 
kommunestyret seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. I planene ble det prioritert 
tre temaer: offentlige anskaffelser, selvkostberegning av VAR-avgifter og konsulenttjenester.

Problemstillingene som skal besvares i forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært:

1. Er kommunens regnskapsførsel innrettet slik at det lar seg gjøre å føre kontroll med at 
gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost?

2. Får kommunen dekket sine direkte og indirekte kostnader til støttefunksjoner og 
tilleggsytelser gjennom faste gebyrer?

3. Betaler innbyggerne i Ås kommune korrekt gebyr for vann, renovasjon og avløp?

For å kunne besvare problemstillingene har den metodiske tilnærmingen skjedd gjennom  
innhenting av data gjennom intervju og besøk i Ås kommune. Undersøkelsene er i hovedsak 
basert på dokumentanalyse og regnskapsgjennomgang. Funnene er gjennomgått med sentrale
personer i kommunens avdeling for Teknikk og miljø og økonomiavdelingen. Det er i 
gjennomgangen sett på selvkostberegninger for perioden 2002-2006. Det er valgt å se dette over 
en 5-årsperiode, da kommunen kan fremføre et overskudd fra selvkosttjenesten til senere år 
(innefor en 3-5 årsperiode).

Resultatet av gjennomgangen viser at det har ikke vært praksis på å sette inn selvkostkalkylen for 
VAR-området som egen note i regnskapet. Dette vil kunne bidra til å øke regnskapsbrukernes 
forståelse og vurdering av regnskapet.

Selvkostkalkylen er dokumentert i egne interne regneark i Ås kommune. I forbindelse med 
kommunestyresak 46/2000 ble det fastsatt en kalkyle over de indirekte kostnadene. I forbindelse 
med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har det blitt satt opp en ny kalkyle.

I den kontrollerte 5-års perioden har størrelsen på fondene økt, noe som betyr at man har hatt et 
overskudd i VAR-sektoren. Det vil si at inntektene har vært høyere enn kostnadene. Det vil 
derfor være behov for tett oppfølging av selvkostfondene de neste årene, slik at de reduseres, og 
benyttes til å balansere svingninger.

Det har vært en praksis på å beregne kapitalkostnader med grunnlag i lånebeløp istedenfor 
anskaffelseskost. Dette betyr at der lånebeløp avviker fra anskaffelseskost vil man foreta 
beregning på feil grunnlag. I 2004 og 2005 ble investeringer delvis finansiert ved bruk av fond. 
Alle driftsmidler har blitt avskrevet over 40 år. Pumpestasjoner utgjør en liten del av kommunens 
samlede driftsmidler innefor VAR-området, men skal avskrives over 20 år.

Selvkostfond skal det tillegges kalkulatoriske renter. Dette skal reflektere alternativavkastningen 
brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Det har ikke vært praksis på å 
tillegge rente til selvkostfondene i Ås kommune.
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I rapportens konklusjon blir det gitt følgende anbefalinger:

 Det anbefales at kommunen tar i bruk noter, som beskrevet i foreløpig standard nr 6 av 
GKRS, for å dokumentere selvkostberegningene innefor VAR-området. Det bør i tillegge 
skilles ut en egen note for slam. 

 Kommunen bør etablere en rutine som sikrer at kalkylen over de indirekte kostnadene blir 
revidert og oppdatert med riktige regnskapstall i forbindelse med årsavslutningen av 
regnskapet.

 Kommunen bør renteberegne selvkostfondene for å etterleve gjeldende regelverk.
 Kommunen bør innføre at anskaffelseskost legges til grunn ved beregning av 

kapitalkostnader. Kommunen bør i tillegg skille på driftsmiddeltype ved beregning av 
kapitalkostnader.



Forvaltningsrevisjon selvkost VAR i Ås kommune

BDO Noraudit JIL AS 5

2 INNLEDNING

2.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Det er kontrollutvalget som gjennom lov og forskrift har ansvar for at det årlig blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon som bygger på en 
overordnet analyse. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak eller forutsetninger. 
Herunder om

a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger,

b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området, 

c) Regelverk etterleves,
d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav,
f) Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller 

om resultatene for virksomheten er nådd.

Oppdraget ble bestilt av kontrollutvalget Ås kommune i sak 7/07 20. mars 2007. Saken ble 
behandlet i kommunestyret 11. april 2007.

2.2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

Formålet med prosjektet er å foreta en gjennomgang av selvkostområdene vann, avløp og 
renovasjon i Ås kommune for å vurdere om regelverket for selvkosttjenester etterleves.

For hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt skal det i henhold til RSK 001 punkt 22-24 utarbeides 
problemstillinger. 

Problemstillingene for dette prosjektet er definert av kontrollutvalget i Ås kommune.

1. Er kommunens regnskapsførsel innrettet slik at det lar seg gjøre å føre kontroll med at 
gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost?

2. Får kommunen dekket sine direkte og indirekte kostnader til støttefunksjoner og 
tilleggsytelser gjennom faste gebyrer?

3. Betaler innbyggerne i Ås kommune korrekt gebyr for vann, renovasjon og avløp?
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2.3. REVISJONSKRITERIER

For hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt skal det i henhold til RSK 001 etableres 
revisjonskriterier. Revisjonskriterier for dette prosjektet vil være: 

 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner.
 Forskrift om årsbudsjett for kommuner.
 Forurensingsloven § 34
 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 og rammeforskrift av 10. 

januar med senere endringer.
 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, H-2140 

Kommunal- og regionaldepartementet.
 Forskrift om begrensing av forurensing, kapittel 16, kommunale vann- og avløpsgebyrer.
 Foreløpig standard nr 6 fra GKRS av 23 juni 2005 Noter og årsberetning.
 Lokale forskrifter for vann og avløp i Ås kommune.

2.4. METODE

Data er innhentet gjennom intervju og besøk i Ås kommune. Undersøkelsene er i hovedsak 
basert på dokumentanalyse. Sentrale dokumenter har vært budsjett, handlingsprogram og 
økonomiplan for 2007-2010, regnskaper 2002 – 2006, interne regneark med selvkostkalkyler og 
andre interne regneark som for blant annet beregning av kapitalkostnader. Alle funnene har vært 
gjennomgått med kontaktpersonene i etat for Teknikk og miljø som ble oppgitt fra rådmann ved 
oppstart.

2.5. REVISJONSTEAM OG MØTER MED OPPDRAGSGIVER

BDO Noraudit JIL har stilt med følgende medarbeidere på oppdraget:

Hilde Lind diplomert internrevisor - prosjektleder 
Ingar B. Holmen statsautorisert revisor og partner – oppdragsansvarlig

Hilde Lind har lang erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har jobbet 11 år i offentlig revisjon og 
har som forvaltningsrevisor tilegnet seg kunnskap innenfor et vidt spekter i kommunal 
forvaltning.  Hilde Lind har også verv i Norges Kommunerevisorforbund som kvalitetskontrollør 
innenfor forvaltningsrevisjon.

Partner og statsautorisert revisor Ingar B. Holmen er daglig leder og en av to partnere i BDO 
Noraudit JIL AS sitt kontor i Halden kommune. 

Kontaktperson i Ås kommune har vært etatssjef for Teknikk og miljø Arnt Øybekk. I tillegg har
kommuneingeniør Gunnar Larsen deltatt på alle møtene hos Teknikk og miljø. Kontaktpersonen 
ble oppnevnt av rådmannen Per Kierulf i telefon 3. mai 2007.  Det har vært avholdt 4 møter med 
den reviderte, 3 hos etat for Teknikk og miljø og 1 hos økonomiavdelingen.

2.6. RAPPORTENS OPPBYGGING

Rapportens kapittel 3 inneholder de funn og vurderinger som revisor har gjort. Dette kapittelet er 
oppbygd slik at hvert underkapittel knytter seg til hver av prosjektets problemstillinger.
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3 INNLEDNING

Mange kommunale tjenester har selvkost som øvre grense for lovlige gebyrinntekter, og hvordan 
selvkost beregnes er derfor av stor interesse. Nedenfor er det kort oppsummert noe av lovverket 
som gjelder for fastsetting av gebyrer for vann, avløp og renovasjon.

Det er Lov om kommunale Vass- og kloakkavgifter som regulerer avgiftsnivået for vann og 
avløp. I forskrift om begrensing av forurensing kapittel 16 beskrives rammen for gebyrene: 
Vann- og avløpsgebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis 
vann- og avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer 
for beregning av selvkost legges til grunn. 

Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrene, 
samt gebyrenes størrelse, innenfor rammen av denne forskriften. Før kommunen fatter 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 vist mulig utarbeides med 
kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp 
gebyrene antas å innbringe.

Renovasjonsavgiften reguleres av Forurensingsloven § 34 . I denne heter det at kommunen skal 
fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, 
transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene (kapitalkostnader og 
driftskostnader) skal fullt ut dekkes gjennom gebyrene. Dette betyr 100% inndekning.

For å kontrollere de områder der selvkost er satt for den rettslige rammen for brukerbetaling, må 
kommunen foreta en etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle 
tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 
kommunens selvkost. Grafisk kan selvkostregnskapet fremstilles på følgende måte:

Inntekter Kostnader
Direkte kostnader (kjerneproduktet)

Indirekte kostnader 
(tilleggsytelse/støttefunksjon

Gebyrinntekter

Eventuelle refusjoner/andre inntekter

Underskudd

Kapitalkostnader

Overskudd

Kommunen kan fremføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en 3-5 års 
periode). I praksis vil dette skje gjennom et bundet driftsfond. Selvkostfondets funksjon er å 
håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.
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Nye retningslinjer for beregning av selvkost.
I 2003 kom det nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
(H-2140 fra KRD1). De viktigste avklaringene for selvkostberegningen var:

 Ved beregning av selvkost for kommunen skal kostnadsberegningen ikke være avhengig 
av hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital). Derfor må 
kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler, uavhengig av 
hvordan anskaffelsen er finansiert.

 Lineære avskrivninger skal brukes i selvkostkalkylen. Lineære avskrivninger gir best 
samlet kostnadsriktighet, tidsriktighet og anvendbarhet.

 Ved valg av avskrivningsperiode for ulike investeringer benyttes de periodene som er 
angitt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Kalkylerente settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, 
med et tillegg på 1 %.

Produksjon av kommunale tjenester består av tre komponenter:
 Kjerneproduktet
 Tilleggsytelser
 Støttefunksjoner

Kjerneprodukt. Kjerneproduktet beskriver basisen i tjenesten og hva brukeren opplever som 
den grunnleggende tjeneste som han er villig til å betale for.

 Lønn, trygd, pensjon
 Varer og forbruksmateriell
 Andre driftsutgifter

Tilleggsytelser. Ansatte som betjener brukerne direkte vil være avhengige av tjenester fra andre 
deler av kommuneorganisasjonen for at tjenesten skal framstå som et hele.

Støttefunksjoner. Støttefunksjoner angir aktiviteter som er pålagt eller på annen måte vil være 
nødvendig for kommunen som helhet, men som står i et forhold til den enkelte tjeneste som gjør 
at de vanskelig kan avgrenses kalkylemessig.
Oversikt over tilleggs- og støttefunksjoner:

 Regnskaps- og innfordringsfunksjon
 Kontorstøtte
 Revisjonsfunksjon
 Personalfunksjon
 Personalpolitiske funksjoner og velferdstiltak overfor ansatte
 Sentral opplæring
 Kantinedrift
 Hustrykkeri
 Informasjonsteknologi (drift og opplæring)
 Drift av sentralbord og øvrig felles post- og teletjenester
 Teknisk konsulent og bistand ved prosjektering
 Juridisk bistand (kommuneadvokatens kontor)
 Drift av felles maskinpark
 Bygningsdrift

                                                
1 KRD – Kommunal- og regionaldepartementet
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Kapitalkostnader. 
Kapitalkostnad er en avledet kostnad som beregnes som følge av at det enkelte årsregnskap ikke 
gir et korrekt bilde av inntjening og kostnad for betalingstjenesten ved en del større anskaffelser. 
Kapitalkostnadene deles inn i to elementer:

 Avskrivningskostnader – forringelse i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde.
 Alternativkostnader – den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere 

penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet.

Ved avskrivninger skal det benyttes historisk anskaffelseskost. Dersom kommunen har mottatt 
tilskudd fra andre kommer dette til fradrag fra anskaffelseskostnad ved fastsettelse av 
avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen. Avskrivninger i kommuneregnskapet og 
selvkostkalkylen vil derfor avvike.

Organisering av selvkosttjenestene innenfor VAR-området i Ås kommune.
Tjenestene innenfor Teknikk og miljø er delt inn i tre tjenestegrupper:

 Bygnings- og reguleringsavdelingen (omfatter også oppmåling) – saksbehandling for 
byggesøknader, oppmåling og regulering. Innenfor dette området er det inngått et 
samarbeid med kommunene i Follo-distriktet. Tjenesten er lokalisert i Ski.

 Kommunalteknikk – VAR, vei, park og idrett, i tillegg frilufts- og lekeområder for skole 
og barnehager.

 Eiendom/bolig – har ansvar for drift av alle kommunale bygninger, vaktmestertropp.

Hovedutvalg for Teknikk og miljø er politiske utvalg innenfor disse tjenestene.

Arnt Øybekk er etatsjef for Teknikk og miljø. Gunnar Larsen er kommuneingeniør og leder av 
kommunalteknisk avdeling. Kommunalteknisk avdeling har følgende ansvarsområder: vei, vann, 
avløp, renovasjon (dog er renovasjonsordningen i Ås kommune en del av det interkommunale 
samarbeidet ved Follo ReN IKS), park, idrett og friluftsliv.
Kommuneingeniøren har årlig ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kommunalteknisk 
avdeling. I denne sammenheng utarbeides det også forslag til kommunale gebyrer innen VAR-
sektoren. Rådmannen v/økonomisjefen bearbeider budsjettforslagene og fremmer dette på vegne 
av rådmannen.

Gebyrnivået i Ås kommune:
Nedenfor er det innhentet KOSTRA tall for 2006 over gebyrnivået innenfor VAR-tjenestene i Ås 
og nærliggende kommuner. 

Ås Vestby Ski Oppegård
Årsgebyr for vannforsyning 1.350 2.880 2.124 1.431
Tilkytningsgebyr lav sats - vann 15.600 9.994 18.000 3.100
Tilkytningsgebyr høy sats - vann 31.200 29.982 - 13.550
Årsgebyr for avløpstjenesten 2.295 4.060 2.214 1.898
Tilkytningsgebyr lav sats – avløp 17.400 12.827 18.000 3.100
Tilkytningsgebyr høy sats – avløp 34.800 34.482 - 13.550
Årsgebyr avfallstømming 1.850 1.772 1.651 1.620

Disse tallene bør leses med varsomhet da de ikke er kvalitetssikret. Tallene som er rapportert for 
2006 gjelder rapporteringsåret + 1 år. Tallene inneholder ingen opplysninger om 
investeringsnivået i de ulike kommunene.
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3.1. PROBLEMSTILLING NR 1

Er kommunens regnskapsførsel innrettet slik at det lar seg gjøre å føre kontroll med at 
gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost?

3.1.1 Revisjonskriterier til problemstilling 1
For å belyse og undersøke problemstillingen om kommunens regnskapsførsel er innrettet slik at 
det lar seg gjøre å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost vil 
det benyttes følgende revisjonskriterier:

 Lov om kommuner og fylkeskommune (kommuneloven) av 25. september 1992.
 Foreløpig standard nr 6 fra GKRS2 av 23 juni 2005 Noter og årsberetning.
 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner.
 Forskrift om årsbudsjett for kommuner.
 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, H-2140 

Kommunal- og regionaldepartementet.

3.1.2 Faktabeskrivelse
Kostnadselementene i forbindelse med selvkostområdet består av følgende komponenter:

 Direkte kostnader
 Indirekte kostnader
 Kapitalkostnader

De direkte kostnadene blir ført på egne ansvarsområder for vann, avløp og renovasjon i 
kommuneregnskapet. Inntektene blir også inntektsført på de respektive ansvarsområdene. 
Det benyttes følgende ansvarsområder i driftsregnskapet:
Vann Avløp (kloakk) Renovasjon
1.6950 Vannverk 1.6970 Kloakk 1.6940 Renovasjon
1.6951 Ledninger 1.6971 Ledninger
1.6952 Kummer 1.6972 Kummer
1.6953 Høydebasseng 1.6973 Pumpestasjoner
1.6955 Vannlekasjer 1.6975 Kloakkstopp/spyling

Inntekter og utgifter i tilknytning til slamtømming regnskapsføres på ansvarsområde for avløp. 

I investeringsregnskapet føres alle større anskaffelser. En investering er en anskaffelse som er 
bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi. Som varig eie anses at eiendelen må 
ha en økonomisk levetid på minst tre (3) år. Grensen for vesentlig verdi er satt til kr 100 000. 
Grenseverdiene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser er ikke relevante i forhold til dette.
Det benyttes følgende ansvarsområde i investeringsregnskapet:

 0.6610 Vannforsyning
 0.6620 Kloakksanering

Det som ikke kommer tydelig frem i kommuneregnskapet er hva den enkelte totale kostnaden til 
den enkelte tjenesten utgjør da de indirekte kostnadene og kapitalkostnadene ikke fremkommer 
på det enkelte ansvarsområde. 

                                                
2

GKRS – GOD KOMMUNAL REGNSKAPSKIKK. Foreningen for GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK er en uavhengig, ideell 
forening som skal fremme og utvikle god kommunal regnskapsskikk
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Det har ikke vært praksis i Ås kommune å sette inn selvkostkalkylen som egen note i 
årsregnskapet. Det har heller ikke vært praksis med et oppsett av kalkylen i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.

3.1.3 Revisors vurderinger og funn
For å vurdere om kommunens regnskapsførsel er innrettet slik at det lar seg gjøre å føre kontroll 
med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost har vi her valgt å vurdere opp mot 
forskrift om årsregnskap for kommuner, foreløpig standard nr 6 fra GKRS og retningslinje 
H-2140 fra KRD.

I forbindelse med utarbeidelse av nye retningslinjer for beregning av selvkost (H-2140 fra KRD) 
er det blant annet beskrevet: ”Enkelte kommuner har som følge av dyre investeringer eller tap på 
utbyggingsprosjekter vært nødt til å redusere eller ta bort subsidiering av betalingstjenester som 
har skjedd gjennom kommunens frie inntekter. For brukerne av tjenester og media oppfattes 
dette som prisøkning som foretas for å finansiere den foretatte investering eller det oppståtte 
tapet. Solid dokumentasjon vil være et effektivt virkemiddel for å vise at prisene ikke settes 
høyere enn kostnadene ved å produsere tjenestene”. Begrepet solid dokumentasjon kan oppfattes
som noe uklart. Det som er viktig er at det vil være vanskelig å lese direkte ut fra 
ansvarsområdene for VAR-sektoren hva selvkost beløper seg til da utgifter knyttet til tjenestene 
også fremkommer på andre regnskapsområder i regnskapet. I forskrift om årsbudsjett § 3 er det 
beskrevet at noter er en del av årsregnskapet. Foreningen God Kommunal Regnskapsskikk har i 
foreløpig standard nr 6 Noter og årsberetning omtalt noter til at noter skal benyttes til å øke 
regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet. Det skilles mellom forskriftsbestemte 
noter og øvrige noter. Det er under øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk pkt 
12 tatt inn følgende: Opplyse om (vise) beregningen av gebyrfinansierte selvkosttjenester der 
kommunen fastsetter betalingen etter lov og forskrift herunder resultat av selvkostberegningen 
gjerne over flere år. Beregningen kan for eksempel inneholde oversikt over direkte kostnader, 
indirekte kostnader, netto kapitalkostnader og over- underskudd. Eksempler på tjenester vil 
kunne være vann, avløp og renovasjon osv.

Med bakgrunn i dette vil revisor anbefale Ås kommune å innarbeide en egen note for 
selvkosttjenester i årsregnskapet. Gjennom egne noter vil brukerne av årsregnskapet kunne få en 
oversiktlig dokumentasjon over selvkostområdene. I forbindelse med behandlingen av 
kommunens budsjett er vår oppfatning at det vil være hensiktsmessig å legge frem en egen 
kalkyle for hvert av selvkostområdene. Det bør også skilles ut med en egen note for 
slamtømming, der det er lovpålagt med 100% inndekning på lik linje med renovasjon, jfr 
forurensingsloven §34. Bruk av noter er også drøftet med økonomiavdelingen, som vil vurdere å 
benytte dette for å synliggjøre selvkosttjenestene i årsregnskapet.

3.1.4 Delkonklusjon
Kostnadselementene i forbindelse med selvkostområdet består av de tre komponentene direkte 
kostnader, indirekte kostnader og kapitalkostnader. Samlet vil det være vanskelig å lese utfra 
regnskapet hva totalen for disse kostnadene utgjør. Revisor vil derfor vise til foreløpig standard 
nr 6 Noter og årsberetning der det skilles mellom forskriftsbestemte noter og øvrige noter. Under 
øvrige noter pkt 12 vises det til en note i forbindelse med selvkosttjenestene. Det anbefales derfor 
at kommunen innarbeider en slik note i årsregnskapet. Dette vil  bidra til å øke 
regnskapsforståelsen hos brukerne av regnskapet. Samtidig vil kommunen få en dokumentasjon 
som viser til grunnlag for beregning av de kommunale gebyrene.
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3.2. PROBLEMSTILLING NR 2

Får kommunen dekket sine direkte og indirekte kostnader til støttefunksjoner og tilleggsytelser 
gjennom faste gebyrer?

3.2.1 Revisjonskriterier til problemstilling 2
Retningslinjer for beregning av kommunale betalingstjenester H-2140, kommunal- og 
regionaldepartementet.

Ansatte som betjener brukerne direkte vil være avhengig av tjenester fra andre deler av 
kommuneorganisasjonen for at tjenesten skal fremstå som et hele. Slike tjenester betegnes 
som tilleggsytelser.

Støttefunksjoner angir aktiviteter som er pålagt eller på annen måte vil være nødvendig 
for kommunen som helhet, men som står i forhold til den enkelte tjeneste som gjør at de 
vanskelig kan avgrenses kalkylemessig.

3.2.2 Faktabeskrivelse
Generelt om elementene i tilleggsytelse og støttefunksjoner.
De indirekte kostnadene består av to kostnadselementer, tilleggsytelser og støttefunksjoner.
Tilleggsytelsene utvider kjerneproduktet til en helhetlig organisert tjeneste. Eksempler på 
tilleggsytelser er ledelse og organisering av enkelttjenester, saksbehandling og kundekontakt, 
fakturering og regnskap for tjenesten samt øvrig kontorstøtte. Støttefunksjoner angir aktiviteter 
som er pålagt eller på en eller annen måte vil være nødvendig for kommunen som helhet, men 
som står i et forhold som gjør den vanskelig å avgrense kalkylemessig. Grunnet at bruken kan 
være sporadisk. Eksempler på støttefunksjoner er personalkontor, bedriftshelsetjeneste.
Kostnader knyttet til strategisk ledelse skal ikke tas med i kalkylen. Strategisk ledelse defineres 
som administrativ ledergruppe, mellomledere som leder tjenesteledere, folkevalgte organer og 
aktiviteter som understøtter politisk og administrativ ledelse.

I en kalkyle over tilleggs- og støttefunksjoner kan følgende funksjoner inngå:
 Regnskaps- og innfordringsfunksjon
 Kontorstøtte
 Revisjonsfunksjon
 Personalfunksjon
 Personalpolitiske funksjoner og velferdstiltak overfor ansatte
 Sentral opplæring
 Kantinedrift
 Hustrykkeri
 Informasjonsteknologi (drift og opplæring)
 Drift av sentralbord og øvrig felles post- og teletjenester
 Teknisk konsulent og bistand ved prosjektering
 Juridisk bistand (kommuneadvokatens kontor)
 Drift av felles maskinpark
 Bygningsdrift
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Kalkyle over tilleggs- og støttefunksjoner i Ås kommune
I Ås kommune er det opplyst fra kommuneingeniøren at det for en tid tilbake politisk ble fastsatt 
et kostnadsbeløp til tilleggs- og støttefunksjoner (indirekte kostnader). Saken ble behandlet i 
kommunestyremøte 05.07.2000, sak 46/2000. I forbindelse med dette forvaltningsrevisjons-
prosjektet har etat for Teknikk og miljø utarbeidet en ny kalkyle over de indirekte kostnadene. 
Kalkylen tar utgangspunkt i alle etatenes samlede utgifter, denne danner utgangspunkt for 
etatsvise andeler. Kommunens netto felleskostnader er fordelt på etater etter bruttoutgifter.
Beregnet prosentvis fordeling for Teknikk og miljø er beregnet til 19%. Følgende felles 
kostnader (netto) er fordelt:

Økonomiavdelingen 7.866.000
Personalavdelingen 4.760.000
Fellesutg 5.051.000
IT 6.572.000
Revisjon    814.000
Sum 25.063.000

Kommunens netto felleskostnader fordelt etter etater etter bruttoutgifter blir etter fordelingen 
beregnet til 4.737.829 for teknikk og miljø. Summen av dette er videre fordelt ned på 
kommunalteknisk avdeling, der VAR-tjenesten er organisert. Beregnet fordeling er ca 39%. Dette 
tilsvarer 1.842.109 kr for kommunalteknisk avdeling. I tillegg legges det til en andel av 
kommunalteknisk avdeling sine fellestjenester.

Utgifter knyttet til politisk og administrativ ledelse inngår ikke i grunnlaget. Prosentvis blir 
kostnadene fordelt med 46,5% på avløp 46,5% på vann og 7% på renovasjon. Det er ikke foretatt 
noen beregning i kommunen på administrasjonsutgifter tilknyttet slamtømming.

Ved budsjettering av administrasjonsutgifter for vann, avløp og renovasjon ble det fastsatt 
følgende fordeling: 

Vann Avløp Renovasjon Sum
Fellesadm fordelt på VAR 800.000 800.000 100.000 1.700.000
Adm teknisk fordelt på VAR 100.000 100.000 200.000
Adm kom.tekn.avd fordelt på VAR 500.000 500.000 150.000 1.150.000
Fordelte husleier 250.000 250.000 500.000
Administrasjonsutg i alt 1.650.000 1.650.000 250.000 3.550.000

3.2.3 Revisors vurderinger og funn
I forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter er det viktig at det settes i 
gang prosesser internt i kommunen. I forbindelse med dette prosjektet er det foretatt et arbeid 
med å sette opp en kalkyle som inneholder kostnadselementene for de indirekte kostnadene. 
Revisor har mottatt kalkyle for de indirekte kostnadene for 2006 og vurdert om disse er 
henførbare. Vi mener at kalkylen for 2006 er henførbar. Ås kommune har valgt å fordele 
kostnadene etter en fordelingsnøkkel. Men kalkylen viser at bokførte utgifter er noe lavere enn 
budsjetterte kostnader.

Videre har vi vurdert om det er utgifter som ikke er tatt inn i kalkylen. I gjennomgangen 
etterspurte vi kostnader knyttet til drift av biler og maskiner. Disse blir utgiftsført på egne 
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ansvarsområder i regnskapet på funksjon 1903. Disse blir fordelt ut på ansvarsområdene for vann 
og avløp. I regnskapsrapport fra ansvarsområdene for biler og maskiner, fremkommer 
fordelingen. Ved fordeling debiteres mottakerfunksjon på art 2530. 

Kommunen har foretatt en prosentvis fordeling på de indirekte kostnadene ut i fra en 
fordelingsnøkkel mellom vann, avløp og renovasjon. Kommunen har også noen abonnenter som 
ikke er koblet på kommunens ledningsnett, og betaler et gebyr for slamtømming. Slamtømming 
kommer inn under samme regelverk som for renovasjon, og det bør på lik linje med de øvrige 
selvkosttjenestene beregnes administrasjonsutgifter til denne tjenesten.

3.2.4 Delkonklusjon
Ås kommune har for regnskapsåret 2006 satt opp en kalkyle over de indirekte kostnadene. 
Kostnadene er henførbare i regnskapet, og kalkylen vil være et virkemiddel for å beregne og 
dokumentere de indirekte kostnadene. 

Det eksisterer en kalkyle for de indirekte kostnadene for perioden 2002-2005 basert på 
kommunestyrevedtak i sak 46/2000. De kostnadselementene som ble satt opp i kommunens 
selvkostkalkyle for indirekte kostnader i denne perioden er fastsatt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.

I kalkylen som er utarbeidet for 2006 avviker utgifter til personalavdelingen til ansvarsområdet 
for tilsvarende tjeneste i regnskapet. Ansvarsområde 1500 Organisasjons- og personalavdelingen 
har en nettoutgift på kr 3.093.216 i kalkylen er det oppført kr 4.760.000.

Det har ikke vært praksis å beregne administrasjonsutgifter tilknyttet slamtømming. Dette bør 
gjøres på lik linje som for de øvrige selvkosttjenestene. Som for renovasjon er det på lik linje for 
slamtømming lovpålagt med 100% inndekning og det bør også for denne tjenesten fremkomme 
administrasjonsutgifter tilknyttet tjenesten.

                                                
3 Funksjon 190 – Interne serviceenheter. Funksjon som kan benyttes for samlet føring av utgifter og inntekter til 
forvaltnings-, drifts,- og vedlikeholdsavdelinger som betjener flere funksjoner i KOSTRA-kontoplanen, samt 
materiallager og felles maskinpark.
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3.3. PROBLEMSTILLING NR 3

Betaler innbyggerne i Ås kommune korrekt gebyr for vann, renovasjon og avløp?

3.3.1 Revisjonskriterier til problemstilling 3
I henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 er det kommunen i forskrift som 
fastsetter størrelsen på avgiftene i kommunen og gir nærmere regler for gjennomføring av 
avgiftsvedtaket og innkreving av avgiftene. I forskrift om begrensning av forurensing § 16-4 er 
årsgebyr for vann og kloakk avgifter regulert. Det heter at årsgebyret skal enten beregnes på 
grunnlag av vannforbruk, eller en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del. 
Vannforbruket baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendom hvor vannmåler ikke er 
installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Fra 1. januar 2008 
kan det ikke fastsettes minimumsgebyr.

Gebyr for renovasjon fastsettes i Forurensningsloven § 34. Kommunen skal fastsette gebyrer til 
dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, 
oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes gjennom gebyrene.

I henhold til retningslinjer om beregning av selvkost H-2140 skal det legges til kalkulatoriske 
renter (alternativkostnaden) som skal reflektere alternativavkastningen brukerne går glipp av ved 
at midlene er bundet i selvkostfond. Kalkylerenten settes lik effektiv rente på norske 
statsobligasjoner med 3 års gjenværende løpetid med tillegg på 1%.

Avskrivningsperioden for anleggsmidler er fastsatt i forskrift om årsregnskap og årsberetning av 
15.12.2000 §8. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost, anleggsmidler som har 
begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til 
anleggsmiddelet. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller 
tatt i bruk av virksomheten.

3.3.2 Faktabeskrivelse
Gebyrgrunnlag for vann, avløp og renovasjon.
I forbindelse med kommunens budsjett blir gebyrene for VAR-sektoren fastsatt. I Ås kommunes 
forskrift for vann- og avløpsgebyr fremkommer det hvilke gebyrtyper som omfattes. Det skilles 
mellom:

 Tilknytningsgebyr for vann
 Tilknytningsgebyr for avløp
 Årsgebyr for vann
 Årsgebyr for avløp

Årsgebyret skal være basert på målt vannforbruk bortsett fra unntakstilfeller hvor årsgebyrene 
kan være basert på stipulert forbruk. Uansett for gebyrberegning skal det betales et årlig 
minimumsgebyr tilsvarende et forbruk på 50 kubikk.

For renovasjon er det fastsatt et gebyr for ordinære husholdninger og et for hytter.
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Direkte kostnader
Under ansvarsområdene for VAR-tjenestene i driftsregnskapet fremkommer de direkte 
kostnadene på det enkelte ansvarsområde.

Indirekte kostnader
Elementene i de indirekte kostnadene er beskrevet i rapportens kapittel 3.2.

Kapitalkostnader
I forbindelse med nye retningslinjer for beregning av selvkost ble det innført nytt prinsipp for
beregning av kapitalkostnader. Tidligere ble det benyttet et annuitetsprinsipp ved beregning, men 
fra år 2003 gikk man over til lineære avskrivninger. 

Kommunen har i egne regneark for hver av tjenestene beregnet kapitalkostnader. For å beregne 
kapitalkostnadene har Ås kommune aktivert lånebeløpet til investeringene som grunnlag for 
kapitalkostnader. Kapitalkostnadene består av avskivninger og renteutgifter. I regnearkene som 
er benyttet til beregning er det for alle anskaffelser lagt inn 40 års avskrivningstid. Det skilles 
ikke i regnearket på hva slags driftsmiddel som er anskaffet. Kommunen opplyser at den delen 
som ikke skal avskrives over 40 år, utgjør kun en liten del av samlede driftsmidler innenfor 
VAR-området.

I regnearkene som er mottatt fra kommunen er det benyttet følgende rentesats ved beregning av 
alternativkostnaden. Kolonnen til høyre er rentesats hentet fra hjemmesiden til Norges bank.:
År Rentesats fra kommunens regneark Rentesats fra 

Norges Bank + 1%
Avløp Vann

2006 4,74 % 4,74 % 4,74 %
2005 4,00 % 4,00 % 3,90 %
2004 4,00 % 4,00 % 3,95 %
2003 4,16 % 4,00 % 5,24 %

Håndtering av fond.
I kommunens balanse er det opprettet et eget fond for hver av tjenestene innenfor VAR-området. 
Ved avslutning av årsregnskapet har det blitt beregnet et eventuelt mer-/mindreforbruk for VAR-
området, og dette er balansert mot fond. I kommunens eget regneark over VAR-områdene 
fremkommer det hva som er satt av eller brukt av fond.

Det har vært praksis å benytte fond til å delvis dekke investeringer. Investeringsregnskapet viser 
at det i 2004, 2005 og 2006 har vært benyttet fond til å dekke investeringer. For regnskapsåret 
2006 har det under kommunestyrets behandling av årsregnskapet blitt tilbakeført midler til VA-
fondene.

Det har ikke vært praksis på å beregne rente på VAR-fondene i Ås kommune.

3.3.3 Revisors vurderinger og funn
For å vurdere om gebyrene dekker kostnadene til VAR-området er det sett nærmere på skillet 
mellom drift og investering og overgang til lineære avskrivninger etter nye retningslinjer.
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Kommunen har i forskrift fastsatt et årlig minimumsgebyr som tilsvarer et forbruk på 50 kubikk. 
I forskrift om begrensing av forurensing heter det at årsgebyret enten skal beregnes på grunnlag 
av vannforbruk, eller en todelt gebyrordning med en fast og variabel del, for eiendommer hvor 
vannmåler ikke er installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. 
Fra 1. januar 2008 kan det derimot ikke fastsettes minimumsgebyrer. Dette medfører at 
kommunens må endre sin forskrift og fastsette gebyrene for 2008 etter det nye regelverket. 
Underveis i forvaltningsrevisjonsprosjektet er dette tatt opp, og de som arbeider med dette 
området innenfor teknisk etat er kjent med dette forholdet.

Skillet mellom drift og investering
Skillet mellom drift og investering er at varige driftsmidler med en levetid på 3 år eller mer og 
med en anskaffelsessum over 100.000 kroner skal føres i investeringsregnskapet. Dette betyr at 
det er vedlikehold som skal føres i driftsregnskapet og påkostninger i investeringsregnskapet. Vi 
har mottatt regnskapsrapporter fra drifts- og investeringsregnskapet og foretatt en kontroll av et 
utvalg av bilag som er ført i henholdsvis drift- og driftsregnskapet. Kontrollen på utvalgte bilag 
viser ingen avvik på gjeldende regelverk.

Kapitalkostnader.
Ved overgang til nye retningslinjer for selvkosttjenester, gikk man fra annuitetsprinsippet og over 
til lineære avskrivninger. 

Frem til 2003 benyttet man annuitetsprinsippet ved beregning av avskrivninger. En av de 
viktigste avklaringene for selvkostberegningen var at ved beregning av selvkost for kommunen 
skal kostnadsberegningen ikke være avhengig av hvilken finansieringsform kommunen velger 
(bruk av lån eller egenkapital). Derfor må kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av 
varige driftsmidler, uavhengig av hvordan anskaffelsen er finansiert. Kommunen har til og med 
regnskapsåret 2006 praktisert en beregning av avskrivninger der det er tatt utgangspunkt i 
lånebeløp i stedet for anskaffelseskost. Dette medfører at der anskaffelsen ikke fullt opp er 
finansiert gjennom låneopptak er det aktivert et annet beløp som danner grunnlag for 
avskrivningsgrunnlaget. Avskrivningsgrunnlaget vil være lavere enn anskaffelseskostnaden og 
avskrivningene vil tilsvarende bli lavere enn ved å benytte anskaffelseskostnaden. 

Ved beregning av avskrivninger har kommunen beregnet alle avskrivninger over 40 år. I henhold 
til kravene i regnskapsforskriften er standard avskrivningsperiode for ulike driftsmidler følgende:

Driftsmiddel Tid
IT-utstyr, kontormaskiner 5 år
Transportsmidler, maskiner, verktøy, inventar og utstyr 10 år
Anleggsmaskiner 10 år
Tekniske anlegg (VAR) renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanl.m.v. 20 år
Parkeringsplasser, trafikklys 20 år
Brannbiler 20 år
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 40 år
Veger, ledningsnett (VA) 40 år
Forretningsbygg, lagerbygg, admbygg, aldershjem, institusjoner, kulturbygg 50 år
Kirker, brannstasjoner 50 år

I henhold til retningslinjene for beregning av selvkost skal det benyttes en avskrivningsperiode 
som tilsvarer periodene som er angitt i Forskrift om årsregnskap av 15. 12. 2000.
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I samtale med kommunen blir det opplyst at en liten del av driftsmidlene er pumpestasjoner. 
Disse skal i henhold til regelverket avskrives over 20 år, men har blitt avskrevet over 40 år. 
Konsekvensen av dette er at det har blitt kostnadsført for lave avskrivninger på det enkelte år.

Det er benyttet fondsavsetninger til å delvis finansiere investeringen (nærmere beskrevet 
nedenfor). Dette gir regelverket ikke anledning til. Kommunens egen revisor har også 
kommentert dette i en presisering i revisjonsberetningen for 2006. Dette ble det tatt hensyn til 
ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.

Håndtering av fond tilhørende VAR-området.
I kommunens regnskap er det opprettet egne fond innenfor VAR-tjenestene. Disse er opprettet 
som bundne fond.

Fondene i balansen viser følgende bevegelse de siste fem årene:

Fond 2006 2005 2004 2003 2002
251.50.601 - vannfond        4 913 850       3 418 689       5 179 427       5 197 800       2 513 672 
251.50.602 - kloakkfond        3 473 629       2 073 702       2 514 186       2 260 935         902 430 
251.50.603 - renovasjon        1 380 268       1 715 196       1 578 585         827 663 

Samtidig viser kommunens egne beregninger over avsetning til fond følgende:

Avsetning til fond 2006 2005 2004 2003 2002
Vann 1 495 161 1 499 262 719 627 2 708 318 1 656 122
Avløp 1 399 927 1 524 516 234 600 1 384 773 902 430
Renovasjon -318 482 136 611 750 922 827 663 -204 500

I femårsperioden vil sum avsetninger til VAR-tjenestene beløpe seg til kr 8.078.490 for vann, 
5.446.246 for avløp og 1.192.214 for renovasjon.

Sum avsetningene avviker mot det som er satt av til fond i kommunens regnskap. Grunnen til 
dette er at det i 2004, 2005 og 2006 er brukt av disse fondene til å finansiere investeringer i 
investeringsregnskapet. I årene 2004, 2005 og 2006 ble det brukt henholdsvis 700.000 kr, 
1.895.000 kr og 700.000 kr av fond inn i investeringsregnskapet. Dette gis det ikke anledning til 
og i revisjonsberetningen for 2006 er dette også gitt som presisering fra kommunens revisor av 
årsregnskapet. Dette resulterte i at kommunestyret foretok en endring i sak 28/07 ved 
behandlingen av årsregnskapet for 2006, slik at 700.000 kr ble tilbakeført til fondene.  

På avsatte midler på selvkostfond skal det i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost 
tillegges en rente til selvkostfondene. Denne renten skal reflektere alternativkostnaden brukerne 
går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Renten tilsvarer 3-års statsobligasjonsrente 
tillagt 1%. Rentesatsen kan hentes ut fra Norges bank sine statistikksider. I Ås kommune har det 
ikke vært praksis på å renteberegne fondene. Ved fremføring av underskudd på tjenestene kan 
tilsvarende prinsipp legges til grunn. Dette forutsetter at kommunestyret har fastsatt at 
selvkosttjenesten fullt ut skal dekkes av brukerne. Prinsippet som bør legges til grunn ved 
renteberegning anbefales å være en ”halvtårsvirkning” (gjennomsnitt av selvkostfondets størrelse 
ved årets begynnelse og årets slutt). Årsaken til dette prinsippet er at eventuelt over- eller 
underskudd vil opparbeides gradvis gjennom året.
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Statistikk fra Norges bank viser følgende rentesats for 3-års statsobligasjonsrente:
År Rente Rente + 1%
2006 3,74 % 4,74 %
2005 2,90 % 3,90 %
2004 2,95 % 3,95 %
2003 4,24 % 5,24 %
2002 6,39 % 7,39 %

Dersom det ikke hadde blitt brukt av fondene inn i investeringsregnskapet skulle det vært avsatt i 
overkant av 8 millioner kr til fond innenfor vann. Rentekostnad for 2006 utgjør i på bakgrunn av 
dette ca kr 347 500 som da skulle vært tillagt fondet. Tilsvarende for avløp ville påløpt 
rentekostnad bli ca 203 500 kr og 64.000 kr for renovasjon.

For å etterleve retningslinjene må kommunen begynne å renteberegne fondene. Disse fondene er 
å se på som lån fra brukerne, siden de har innbetalt for høye gebyrer over tid.

3.3.4 Delkonklusjon
Kommunen kan fremføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en 3-5 års 
periode). I praksis vil dette skje gjennom et bundet driftsfond. Selvkostfondets funksjon er å 
håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. I Ås kommune 
viser den kontrollerte 5-års perioden at størrelsen på VAR fondene har økt. Det vil si at 
inntektene har vært høyere enn kostnadene. Det vil derfor være behov for å følge opp 
selvkostkalkylene tett slik at de beregnes på riktig grunnlag og benyttes til å balansere 
svingninger.

Kommunen har benyttet lånebeløp som avskrivningsgrunnlag for beregning av kapitalkostnader. 
Dersom anskaffelsen fullt ut ble finansiert ved bruk av lån, ville anskaffelseskost bli lik 
lånebeløp, men Ås kommunes investeringsregnskap viser at i tillegg er det benyttet fond til å 
finansiere investeringer. Lånebeløp vil derfor avvike fra anskaffelseskost. Det gis ikke anledning 
til å benytte fond til å finansiere investeringer innenfor VAR-sektoren i henhold til gjeldende 
regelverk. Under kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2006 er dette tatt hensyn til og 
bruk av fond i 2006 er tilbakeført.

Kommunen har ikke renteberegnet VAR-fondene. Dette tilsvarer den alternativavkastningen 
brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Ved renteberegningen skal det 
benyttes samme rente som ved beregning av alternativkostnaden i kapitalkostnaden. Dersom 
kommunen hadde renteberegnet fondene, ville konsekvensen vært at fondene ville økt ytterligere.

Ved beregning av avskrivninger er det ikke skilt på hva slags driftsmiddel som har blitt 
avskrevet. Det er benyttet en avskrivningsperiode på 40 år for alle anskaffelsene. Kommunen bør 
i egne oppsett skille driftsmidlene fra hverandre. Det er opplyst fra kommunen at de 
driftsmidlene som ikke skal avskrives over 40 år, utgjør en liten del av kommunens samlede 
driftsmidler innefor VAR-området.

For å få et riktig grunnlag for avskrivningene, bør kommunen beregne nye restverdier basert på 
anskaffelseskost og riktig avskrivningsperiode.

I lokal forskrift for vann og avløp i Ås kommune er det fastsatt et minimumsgebyr tilsvarende 50 
kubikk for vann og avløp. Fra og med 01.01.2008 kan man ikke lenger operere med 
minimumsgebyr i henhold til forskrift om begrensing av forurensing. På bakgrunn av dette bør 
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Ås kommune endre sin lokale forskrift om vann- og kloakkgebyr. Dette er forhold som 
kommunen er kjent med. 

Kommunen har ikke opprettet eget fond for slamtømming. Det er for slamtømming på lik linje 
med renovasjon, lovpålagt med 100% inndekning. Det bør også opprettes et eget fond for denne 
tjenesten for å balansere eventuelle over- /underskudd.
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4 TOTALKONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Formålet med prosjektet er å foreta en gjennomgang av selvkostområdene vann, avløp og 
renovasjon i Ås kommune for å vurdere om regelverket for selvkosttjenester etterleves.

I januar 2003 kom det et ny retningslinje for selvkostberegninger. Denne retningslinjen og 
tilhørende regelverk er lagt til grunn som revisjonskriterier, og funn har blitt vurdert opp i mot 
dette.

Den første problemstillingen som ble vurdert er om kommunens regnskapsførsel er innrettet slik 
at det lar seg gjøre å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. 
Selvkostregnskapet kan ikke leses direkte ut fra kommunens regnskap og kommunens har ikke 
hatt som praksis å sette inn selvkostkalkylen som egen note i regnskapet. Det er i forskrift om 
årsbudsjett §3 beskrevet at noter er en del av årsregnskapet. Foreningen God Kommunal 
regnskapsskikk har i sin foreløpige standard nr 6 omtalt noter til at disse kan benyttes til å øke 
regnskapsbrukernes forståelse og vurdering av regnskapet. Det har ikke vært praksis å skille ut 
slamtømming med egne beregninger. Slam kommer inn under samme regelverk som renovasjon, 
det vil si krav om 100% inndekning, og det bør skilles ut i eget oppsett.

Den andre problemstillingen har gått ut på å vurdere om kommunen får dekket sine direkte og 
indirekte kostnader til støttefunksjoner og tilleggsytelser gjennom faste gebyrer. Tilleggsytelsene 
utvider kjerneproduktet til en enhetlig organisert tjeneste og støttefunksjoner angir aktiviteter 
som er pålagt eller på en eller annen måte vil være nødvendig for kommunen som helhet. 
Selvkosttjenestene sin andel av disse tjenestene kan man legge inn i selvkostkalkylen. Den 
kalkylen over indirekte kostnader som har blitt benyttet i Ås kommune ble fastsatt i år 2000 i 
kommunestyresak 46/2000. I forbindelse med denne gjennomgangen har kommunen utarbeidet 
et nytt oppsett over de indirekte kostnadene.

Den tredje og siste problemstillingen gikk ut på å vurdere om innbyggerne i Ås kommune betaler 
korrekt gebyr for vann, avløp og renovasjon. I lovverket heter det at renovasjon og slamtømming  
fullt ut skal dekkes gjennom gebyrinntekter, mens det samme kravet gjelder ikke for vann og 
avløp. Fond skal benyttes til å regulere svingninger mellom årene.

I den kontrollerte 5-års perioden har størrelsen på fondene økt, noe som betyr at man har hatt et 
overskudd i VAR-sektoren. Det vil si at inntektene har vært høyere enn kostnadene. Det vil
derfor være behov for tett oppfølging av selvkostfondene de neste årene, slik at de reduseres, og 
benyttes til å balansere svingninger.

Kapitalkostnader består av to kostnadselementer. Avskrivninger og alternativkostnaden.
Beregningsrunnlaget for disse kostnadselementene skal være anskaffelseskost. I forbindelse med  
beregning av avskrivninger og alternativkostnaden, har kommunen hatt som praksis å benytte
lånebeløpet som avskrivningsgrunnlag. Når man i tillegg benytter andre finansieringskilder vil 
lånebeløpet avvike fra anskaffelseskostnaden, og man vil foreta beregninger av kapitalkostnader 
på feil beregningsgrunnlag. For at beregningene skal bli korrekt skal det også skilles på hva slags 
driftsmiddel som har blitt anskaffet.  Regelverket opererer med ulik avskrivningstid for de ulike 
driftsmidlene.
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På avsatte midler på selvkostfond skal det tillegges en rente. Denne renten skal reflektere 
alternativkostnaden brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Det har ikke 
vært praksis å renteberegne selvkostfondene i Ås kommune.

Ås kommune har benyttet fond til å finansiere investeringer, dette gir regelverket ikke anledning 
til. Kommunens revisor har også presisert dette forholdet i revisjonsberetningen for 2006. 
Resultatet av dette ble at kommunestyret foretok en endring ved behandling av årsregnskap for 
2006, sak 28/07 og tilbakeførte midlene. Kommunen kan fremføre et overskudd fra 
selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en 3-5 års periode). Selvkostfondets funksjon er å 
håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

På bakgrunn av vår gjennomgang av VAR-området vil vi fremme følgende anbefalinger for 
administrasjonen:

 Det anbefales at kommunen tar i bruk noter, som beskrevet i foreløpig standard nr 6 av 
GKRS, for å dokumentere selvkostberegningene innefor VAR-området. Det bør i tillegge 
skilles ut en egen note for slam. 

 Kommunen bør etablere en rutine som sikrer at kalkylen over de indirekte kostnadene blir 
revidert og oppdatert med riktige regnskapstall i forbindelse med årsavslutningen av 
regnskapet.

 Kommunen bør renteberegne selvkostfondene for å etterleve gjeldende regelverk.

 Kommunen bør innføre at anskaffelseskost legges til grunn ved beregning av 
kapitalkostnader. Kommunen bør i tillegg skille på driftsmiddeltype ved beregning av 
kapitalkostnader.
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