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Forord 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven 
av 25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltnings-
revisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 
på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon). 
 

I denne forvaltningsrevisjonen har Follo distriktsrevisjon, etter oppdrag fra kontrollutvalget, 
vurdert om Oppegård kommune overholder regelverket i tilknytting til selvkost og 
gebyrberegninger innen VAR-området. Prosjektet er gjennomført i perioden juli – oktober 
2013. Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og 
øvrige ansatte i Oppegård kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med 
gjennomføringen av prosjektet.   

 
 
 
 
 
 

               

                                                                                                                                
                        Steinar Neby                            Even Tveter 
                        Revisjonssjef                            Prosjektleder 

 
 
 

 Okt 2013 
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1 Sammendrag 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost, VAR, er gjennomført iht. til vedtak i kontrollutvalget 
i Oppegård kommune.  Prosjektet har som formål å undersøke om Oppegård kommune 
overholder regelverket i tilknytning til selvkost og gebyrberegninger innen VAR-området. 
 
Prosjektet har vist at Oppegård kommune utarbeider selvkostkalkyler slik regelverket stiller 
krav om. Vår gjennomgang viser også at Oppegård kommune belaster selvkostregnskapet 
med sine direkte og indirekte kostnader.  Undersøkelser tyder imidlertid på at Oppegård 
kommune har belastet selvkostregnskapet med for mye når det gjelder utgifter til drift av 
bygninger.  
 
De henførbare kostnadene baserer seg på en gjennomgang som Oppegård foretok i 2007. En 
ny gjennomgang som er foretatt i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen viser at 
selvkostregnskapet for 2012 er belastet med kr 151 000,- for lite. Det er heller ikke belastet 
avskrivninger og alternativkostnad for andelen som støttefunksjonene bruker av rådhuset.  
 
For øvrig er det beregnet avskrivninger og alternativkostnader av anleggsmidlene i samsvar 
med det som retningslinjene anbefaler. Det er også beregnet renter på underskudd/overskudd 
på selvkostfondene i samsvar med retningslinjene.  
 
Det bør foretas en konkret vurdering opp mot reglene i GKRS nr. 4 når det gjelder hvorvidt 
rehabilitering av rør for vann og avløp skal anses som rent vedlikehold og føres direkte i 
selvkostregnskapet eller om det er påkostninger og anses som driftsmiddel.  Det er naturlig at 
det vil være en deling av kostnaden og for de siste årene har Oppegård fordelt 50 % på hver.  
 
Oppegård kommune har egne fond for vann, avløp, slam og renovasjon.  De respektive årlige 
overskudd/underskudd er overført til selvkostfondene. Kalkulatoriske renter er også lagt til 
fondene.  
 

Oppegård kommune benytter seg av et egenutviklet regneark i forbindelse med utarbeidelsen 
av selvkostregnskapet. Etter vårt skjønn inneholder det de elementer som gjør at et 
tilfredsstillende selvkostregnskap kan presenteres. Vi vil likevel bemerke at egenproduserte 
regneark krever oppfølging og vedlikehold og at det alltid vil være en risiko for at feil i 
formeloppsettet kan forekomme. Revisjonen ser det derfor som positivt at kommunen har 
vedtatt at de skal gå til innkjøp av elektronisk selvkostregnskap.   
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2 Innledning 
 

2.1 Formål   
 
Undersøke om Oppegård kommune overholder regelverket i tilknytting til selvkost og 
gebyrberegninger innen VAR-området. 
 

2.2 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger skal belyses: 
 

Etterlever Oppegård kommune regelverket tilknyttet selvkost, herunder: 
a. Utarbeidelse av selvkostkalkyle? 
b. Får kommunen dekket alle sine direkte og indirekte kostnader? 
c. Får kommunen dekket alle sine henførbare kostnader? 
d. Er kapitalkostnadene håndtert på rett måte? 
e. Er behandlingen av overskudd/ underskudd håndtert på rett måte? 
f. Har kommunen et tilfredsstillende verktøy for å beregne selvkost? 

 
 

 

3 Metodisk gjennomføring 

3.1 Gjennomføring 
Problemstillingene i prosjektet er belyst gjennom intervju med kontaktperson for prosjektet 
og andre sentrale personer i Oppegård kommune innenfor VAR-området. Det er videre 
gjennomført analyse av selvkostregnskapet med tilhørende dokumentasjon for årene 2009-
2012. 
 
 

3.2 Dataenes reliabilitet og validitet 
 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 
 
Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger krav til nøyaktig 
datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. Begrepet 
validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte materialet belyser 
problemstillingen i en undersøkelse. 
  
Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 
som ligger til grunn for undersøkelsen. Slik operasjonalisering av problemstillingene styrker 
validiteten ved at man måler det man ønsker å måle.  
 
Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 
oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten 
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at intervjuobjektene selv har verifisert de opplysningene de har gitt i intervjuet. Faktadelen av 
rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. 
 
 
 

4 Oversikt over Oppegård kommunes gebyrer og tjenester  
 
Selvkost for et produkt omfatter normalt alle virksomhetens indirekte og direkte kostnader 
forbundet med å selge og produsere produktet. Selvkost kan også defineres som den 
merkostnaden kommunen har ved å produsere en bestemt tjeneste eller vare1. Innbyggerne i 
Oppegård kommune betaler gebyrer og avgifter for de varer og tjenester som kommunen 
leverer som er definert under selvkostbegrepet. Kommunestyret fastsetter gebyrene og 
avgiftenes størrelse. Nedenfor er det redegjort for de gebyrene som Oppegård kommune har i 
forbindelse med vann, avløp og renovasjon. 
 
 
Gebyrregulativ for vann og avløp 
 
Gebyrregulativet 2013 for vann og avløp består av årsgebyr og tilknytningsgebyr: 
 
Utviklingen av gebyrene har vært følgende de siste 4 år: 
 
 2010 2011 2012 2013 
Vanngebyr pr m3 17,00 17,29 17,85 22,31 
Avløpsgebyr pr m3 16,50 16,78 17,33 21,66 
Tilknytningsgebyr lav sats inntil 
150 m2 

6 820 6 936 7 448 7 694 

Tilknytningsgebyr høy sats 
inntil 150 m2  

29 810 30 316 31 301 32 334 

Tømming tett tank 6 m3 4 342 4 416 4 560 4 710 
Renovasjon 2 664 2 709 2 813 1 969 
 
Av tabellen ser vi at vann- og avløpsgebyrene hadde en marginal økning fra 2010 til 2012.  
Fra 2012 til 2013 har gebyrene økt med 25 %. De andre gebyrene har ikke hatt samme 
økning. Renovasjonsgebyret har gått noe ned i 2013. Bakgrunnen for dette er lavere kostnader 
fra Follo Ren IKS. Follo Ren IKS har hatt opparbeidet et betydelig fond, og dette ble «betalt» 
tilbake til eierne i 2013. Samtidig hadde man en renovasjonsfond på nesten 6 mill. kroner som 
bygges ned i 2013 og 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, H 2140 fra Kommunal og regionaldepartementet 
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Sammenligning av gebyrene i Oppegård kommune mot andre Follo-kommuner 2013 
Tabell 22 
 Oppegård Ski Vestby Nesodden  Frogn Ås 
Årsgebyr for vannforsyning * 3 346 3 264 2 845  2 756 2 038 1 582 
Årsgebyr for avløpstjenester * 3 249 3 104 4 199 3 712 2 756 3 052 
Tilknytningsgebyr vann – høy sats 16 167 18 000 33 646 10 380 68 040 24 000 
Tilknytningsgebyr avløp – høy sats  16 167 18 000 45 504 14 820 50 000 26 400 
Årsgebyr for septiktømming (slamtømming) 5 931 1 200 2 640 1 473 1 774 1 100 
Renovasjon 1 969 1 684 3 040 2 067 2 616 2 280 
*Det er lagt til grunn et forbruk på 150m3 

 
Av tabellen ser vi at Oppegård kommune har det høyeste årsgebyret for vannforsyning. Dette 
er over dobbelt så høyt som Ås kommune, som har det laveste, men bare marginalt høyere 
enn Ski kommune.  Når det gjelder årsgebyr for avløpstjenester er det flere kommuner som 
har høyere satser enn Oppegård. Frogn kommune er den kommunen som har de laveste 
satsene her.   
 
Tilknytningsgebyrene varierer mye fra kommune til kommune. Disse satsene må også sees i 
sammenheng med årsgebyrene og antall nye boliger i kommunen. Når det gjelder renovasjon 
er de årlige gebyrene relativ like med unntak av for Vestby kommune som er deltager i en 
annen renovasjonsordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tallene er hentet fra SSB med forbehold om at det er foretatt rett innrapportering fra de respektive kommuner. 
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5 Etterlevelse av regelverket for selvkost  
 
Følgende problemstilling er definert: 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 
 
For VAR-området setter lovverket rammer for hvor mye kommunen kan beregne i gebyrer. 
For vann og avløp er det Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og Forskrift om 
begrensning av forurensning §§ 16-1 - 16-3 som regulerer avgiftsnivået. Forurensningsloven 
§ 34 setter rammen for gebyrene i forbindelse med renovasjon. For alle områdene angir 
ovennevnte lovverk selvkost som øvre lovlig grense for de gebyrer kommunen kan innkreve. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet har i brev til Sivilombudsmannen3 kommet med 
uttalelser omkring beregning av selvkost. Departementet har uttalt at ”En alminnelig 
oppfatning av selvkostbegrepet er at kommunen ikke skal kunne tjene penger på gebyrbelagte 
tjenester. I det ligger det at gebyrene som maksimum bare kan dekke kostnader som går med 
til å yte den gebyrbelagte tjenesten.” 
 
Det går videre fram av brevet til Sivilombudsmannen: 
”Selvkost kan også relateres til kostnadene ved å yte tjenesten til en bestemt bruker”. 
 
Departementet har utarbeidet ”Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester” – Rundskriv H-2140. Bakgrunnen for at departementet ønsket å utgi slike 
retningslinjer var et behov for å avklare selvkostprinsippet og sikre lik praksis i kommunene. 
Retningslinjene er ikke en forskrift og således ikke bindene for kommunene.  
 
Selvkost defineres i retningslinjene som: 

”den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste”.  
 
Retningslinjene angir en modell for splitting av kommunens ytelser i kjerneprodukt, 
tilleggsytelser og støttefunksjoner. 
 
Kjerneproduktet beskriver selve basisen i tjenesten og er den grunnleggende tjenesten som 
brukeren betaler for. Innholdet i kjerneproduktet er den arbeidsinnsats og bruk av varer og 
kapital som kommunen benytter for å betjene brukerne.  
 
Tilleggsytelser er tjenester som utfyller kjerneproduktet. Dette vil være tjenester fra andre 
deler av kommuneorganisasjonen slik at kommunens tjeneste kan framstå som et hele. 
Eksempler på slike utgifter kan være utgifter til ledelse, saksbehandling og kundekontakt, 
fakturering og regnskap i tilknytting til tjenesten. 
 
Støttefunksjoner er aktiviteter som er pålagt eller nødvendig for kommunen. Dette kan for 
eksempel være utgifter til: 

                                                 
3 Sak 2007/953 

Etterlever Oppegård kommune regelverket tilknyttet selvkost? 
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- Regnskaps- og innfordringsfunksjon 
- Kontorstøtte 
- Revisjon 
- Personalfunksjon 
- Personalpolitiske funksjoner og velferdstiltak overfor ansatte 
- Sentral opplæring 
- Kantinedrift 
- Hustrykkeri 
- Informasjonsteknologi 
- Drift av sentralbord og øvrig felles post- og teletjenester 
- Teknisk konsulent og bistand ved prosjektering 
- Juridisk bistand 
- Drift av felles maskinpark 
- Bygningsdrift 

 
I tillegg til ovennevnte framgår det av retningslinjene at kapitalkostnader skal tas med i 
selvkostregnskapet. Kapitalkostnadene består av to elementer: Avskrivningskostnaden og 
alternativkostnaden på anleggskostnadene.  
 
Det går videre fram av retningslinjene at: 

”kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene 
innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at 
gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost.”  

 
Av retningslinjene går det fram at de aktiviteter som kan være støttefunksjoner i hovedsak bør 
beregnes etter reell andel av kostnaden.  
 
I selvkostregnskapet skal det også beregnes kapitalkostnad av aktiverte investeringer. Årlig 
kapitalkostnad består av to elementer: avskrivningskostnader, dvs. forringelse ut fra slitasje 
og elde, og alternativkostnaden, dvs. den avkastningen kommunen alternativt kunne oppnådd 
ved å plassere tilsvarende investeringsbeløp i markedet (renteavkastning). Lineære 
avskrivninger skal brukes i selvkostkalkylen. Lineære avskrivninger er vurdert å gi best 
samlet kostnadsriktighet og anvendbarhet ved beregning av avskrivninger. 
 
Ved beregning av selvkost for kommunen skal kostnadsberegning 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 
de er finansiert. Kalkylerenta skal settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 
års gjenstående løpetid med et tillegg på 1 prosentpoeng (gjennomsnitt over året). 

 
Fond 
 
Av retningslinjene framgår det at: 

”kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor 
et 3-5 års perspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. 
Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at 
gebyrene kan holdes stabile”. 
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Fondet skal ikke brukes til å bygge opp kapital til fremtidig økt aktivitet. Selvkostkalkylen 
skal kun inneholde kostnader for igangsatte aktiviteter. Retningslinjene bestemmer videre at 
fondet skal renteberegnes, og at renten skal dekke brukernes tapte avkastning. Rentesatsen 
skal være lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenværende løpetid med 
et tillegg på 1 prosentpoeng.  
 
I de tilfellene hvor kommunestyret har fattet vedtak om at egenbetalingene skal dekke 
selvkost fullt ut, kan kommunen framføre et underskudd. De samme reglene for 
renteberegning ligger til grunn ved underskudd. 
 
På bakgrunn av det ovennevnte kan følgende revisjonskriterier utledes: 
 

• Alle kommunens direkte og indirekte kostnader skal tas med i selvkostregnskapet. 
• Kommunen skal foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av kommunens 

kostnader. 
• Kommunen skal kun ta med merkostnader til tilleggsytelser og støttefunksjoner i 

samsvar med regelverket. 
• Kommunen skal beregne kapitalkostnad i samsvar med regelverket. 
• Eventuelt overskudd skal settes av på eget fond, og renteberegninger foretas i samsvar 

med regelverket. 
 
 
Presisering 

Kommunal- og regionaldepartementet har hatt ute til høring forslag til nye retningslinjer for 
beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester. Høringsfristen var satt til 20.05.2013 
slik at saken nå er under behandling. Denne undersøkelsen baserer seg på de gjeldene 
retningslinjene. Etter vårt skjønn er det ikke store endringer som ligger i høringen.  Det er de 
samme grunnprinsippene som ligger til grunn, men det kan likevel bli noen endringer i 
forhold til det regelverket som denne rapporten har tatt utgangspunkt i. 
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5.2 Faktabeskrivelse 
 

 

5.2.1 Utarbeidelse av selvkostkalkyle. 
 
I kommunens handlingsprogram settes det hvert år opp et selvkostbudsjett for de neste fire 
årene. I handlingsprogram for 2013-2016 er følgende budsjett for selvkostområdet satt opp: 
Vann 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Driftsutgifter 23,9 28,2 30,7 30,7 30,7 30,7 
Kapitalkostnader 6,3 6,7 7,1 7,5 7,8 7,9 
Inntekter -28,8 -33,0 -40,2 -40,2 -40,2 -40,2 
Årets avsetning 
til/ bruk av fond 

-1,3 -2,0 2,3 1,9 1,6 1,6 

Selvkostfond 
ved årets slutt 

-1,9 -3,9 -1,6 0,4 2,0 3,6 

 
 
Avløp 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Driftsutgifter 27,7 27,2 28,3 27,9 28,0 28,1 
Kapitalkostnader 4,7 4,7 4,8 5,0 5,2 5,2 
Inntekter -28,1 -28,2 -35,2 -35,2 -35,2 -35,2 
Årets avsetning 
til/ bruk av fond 

-4,3 -3,8 1,9 2,2 2,0 1,8 

Selvkostfond 
ved årets slutt 

-1,4 -5,2 -3,3 -1,1 0,8 2,7 

 
Slam 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Driftsutgifter 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Inntekter -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
Årets avsetning 
til/ bruk av fond 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Selvkostfond 
ved årets slutt 

-0,1 -0,1 0 0,2 0,3 0,4 

 
Renovasjon 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Driftsutgifter 22,6 24,8 21,0 20,6 20,9 21,5 
Kapitalkostnader 0,8 0,8 0,8 1,2 1,9 1,9 
Inntekter -25,6 -26,2 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 
Årets avsetning 
til/ bruk av fond 

3,1 0,8 -3,4 -3,4 -4,6 -5,3 

Selvkostfond 
ved årets slutt 

5,1 5,8 2,5 -1,0 -5,6 -10,9 
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Handlingsplanen redegjør for at satsningen på vann- og avløpsnettet videreføres. Dette 
innebærer at kapitalkostnaden vil øke i perioden. Drift- og vedlikeholdsinnsatsen økes. 
Gebyrnivået innenfor de ulike selvkostområdene skal balanseres mot kommunens selvkost 
innenfor en femårs periode. Av handlingsplanen framgår det: «Beregningen for fremtidig 
fondsutvikling indikerer at det i 2013 både for vann og avløp er nødvendig å øke gebyrene 
med 25 %». 
 
Av tabellene over ser vi at etter kommunens økning av gebyrene på vann og avløp vil 
underskuddet på områdene tas inn i løpet av de neste to år og blir dekket inn i løpet av en 
fem-års periode. 
 
Av tabellen for renovasjon ser vi at hvis man viderefører de reduserte gebyrene fra 2013 vil 
man etter hvert få en stor underdekning på dette området.    
 

5.2.2 Får kommunen dekket alle sine direkte og indirekte kostnader? 
 
Direkte og indirekte kostnader for VAR- området blir ført på egne ansvar og knyttet opp mot 
de respektive tjenestene (kostra-funksjoner) i kommunens regnskaper. I de tilfeller hvor 
kostnaden gjelder både vann og avløp blir denne splittet og ført med reell fordeling. Dette 
gjelder også for renovasjon. 
 
Virksomhetsleder for VAR har redegjort for de kostnader som er ført direkte i virksomhetens 
regnskap. Oppegård anser at 50 % av de kostnadene man har til rehabilitering av kommunens 
rørnett er å betrakte som vedlikehold og er ført som direkte kostnader i selvkostregnskapet. 
Dette har i 2012 utgjort om lag 4,5 mill. kroner både for vann og avløp slik at i alt 9 mill. 
kroner av den rehabiliteringen som er gjort på kommunens rørnett er ført som direkte kostnad.  
 
Totale direkte og indirekte kostnader ført på VAR sitt ansvarsområde viser for 2012 følgende 
beløp: 
 
 Vann Avløp Renovasjon 
Direkte og indirekte 
kostnader 

27 724 902 20 963 796 23 272 752 

 
Alle stillinger i lønnssystemet er knyttet opp mot ansvar og tjeneste. I de tilfeller hvor 
stillingen er delt er dette fordelt prosentvis.  Vi har gjennomgått ansattelister med fordelingen 
av lønn mot de respektive tjenestene. 
 
All fakturering av gebyrer på VAR-området foretas av egne ansatte og er således omfattet av 
direkte lønnskostnader.  Når det det gjelder innfordring av forfalte beløp foretas dette sentralt 
i kommunen og kostnadene til dette blir dekket inn gjennom beregningen av støttefunksjoner 
(henførbare kostnader). 
 
Når det gjelder direkte og indirekte kostnader for renovasjonsutgifter er om lag 21,6 mill. 
kroner av dette, dvs. 92,8 %, kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap. 
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Det er inngått husleieavtale datert 21. feb. 2005 mellom Oppegård kommune og virksomhet 
VAR om leie av lokaler i driftsstasjonen i Sofiemyrveien 8.  Husleien er satt til kr 1 000 000,- 
pr år og skal reguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Det fremgår av 
kontrakten, samt vedlegget, at VAR sin eksklusive bruk av lokalene gjelder totalt 9 kontorer, 
arkiv, verksted, driftslager og kaldt lager. I tillegg har de tilgang til fellesarealer som 
møterom, kantine, kopirom, felles arkiv, vaskehall, wc og dusj.  VAR sitt areal for eksklusiv 
bruk utgjør 495 m2. Fellesarealer som de disponerer utgjør 565 m2 slik at de totalt sett kan 
disponere 1060 m2.  Driftsbygningens totale kvadratmeter utgjør 3 207. I tillegg kommer et 
garasjeanlegg på 1 300m2.  For 2012 utgjør leieprisen totalt kr 1 160 000,- fordelt med kr 
551 000,- på både vann og avløp og kr 58 000,- på renovasjon.  
 
I kommunens balanse er driftsstasjonen pr 31.12.2012 bokført med i alt kr 23 555 088,-. 
Avskrivning utgjorde i 2012 kr 545 507,-. 
 
 

5.2.3 Får kommunen dekket alle sine henførbare kostnader? 
 
Oppegård kommune foretok i 2007 en vurdering av de indirekte kostnadene (støttefunksjoner) 
i forbindelse med VAR- området. Etter en vurdering ble følgende oversikt utarbeidet: 

Seksjon Sentrale administrative kostnader 
Indirekte kostnader 
VAR 

Organisasjon/tjeneste 
Personalstøtte, økonomi, 
handlingsprogram 400 000 

Jus/adm arkiv, post, innkjøp, juridisk bistand 350 000 
Rådmann sentral ledelse 400 000 
Samfunnsutvikling planarbeid arealsiden 100 000 
Info  generell informasjon 200 000 
Servicekontoret tlf-henvendelser, svar på spørsmål 300 000 

IT 
sentrale it-systemer, kontorstøtte, 
kartsystem, økonomisystemer 500 000 

Økonomi regnskap, lønn, innfordring 550 000 
  SUM 2 800 000 

 

De indirekte kostnadene (henførbare) ble fordelt med 40 % til Vann, 40 % til Avløp og 20 % 
til Renovasjon, ut i fra at vann og avløp bruker en betydelig større del av felleskostnadene enn 
renovasjon.  

For årene 2008-2012 har man lagt til grunn at vurderingen som ble gjort i 2007 fortsatt er 
gjeldende, og at en prisjustering av de indirekte kostnadene medfører at selvkostregnskapene 
til VAR blir belastet med indirekte kostnader på et tilnærmet korrekt nivå. De indirekte 
kostnadene ble prisjustert i flere runder, men totalt med 7,18 % fra 2007 til 2012, slik at 
kostnadene som er belastet selvkostregnskapene til VAR-området (totalt for VAR-området) 
for 2012 ser slik ut:  



 SELVKOST, VAR 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 14 OPPEGÅRD KOMMUNE 
 
 

Seksjon Sentrale administrative kostnader 
Indirekte kostnader 
VAR 

Organisasjon/tjeneste 
Personalstøtte, økonomi, 
handlingsprogram 428 700 

Jus/adm arkiv, post, innkjøp, juridisk bistand 375 100 
Rådmann sentral ledelse 428 700 
Samfunnsutvikling planarbeid arealsiden 107 200 
Info  generell informasjon 214 400 
Servicekontoret tlf-henvendelser, svar på spørsmål 321 500 

IT 
sentrale it-systemer, kontorstøtte, 
kartsystem, økonomisystemer 535 900 

Økonomi regnskap, lønn, innfordring 589 500 
  SUM 3 001 000 

 

Ovennevnte kostnader baserer seg altså på den gjennomgangen som ble gjort i 2007 og 
forholder seg således ikke til reelle vurderinger i forhold til regnskapet for 2012.  I forbindelse 
med gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen har Oppegård kommune foretatt en ny 
gjennomgang av kostnadene til støttefunksjoner.  Kommunen har laget et notat som gjengis 
under: 

I forbindelse med årets forvaltningsrevisjon har det vist seg vanskelig å finne dokumentasjon 

av de vurderingene som lå til grunn for fordelingen av de indirekte kostnadene i 2007. Det er 

derfor gjort en rimelighetsvurdering av de indirekte kostnadene som er belastet VAR-området 

i 2012.  

Beregningene er gjort i vedlagt excel fil, og er basert på litt ulike metoder på de ulike sentrale 

administrative kostnadene, basert på hvilke fordelingsnøkler som har vært relativt lett 

tilgjengelige.  

For 2012 hadde VAR 3,41 % av brutto driftsutgifter i kommunen. I de tilfeller hvor det ikke er 

andre fordelingsnøkler tilgjengelig og/eller det er vurdert at VAR ikke skiller seg vesentlig fra 

de øvrige tjenesteområdene så er det benyttet en fordelingsnøkkel på 3,41 %.  

Her følger en forklaring av de ulike metodene som er benyttet for de ulike indirekte 

kostnadene: 

Organisasjon og tjeneste: 

Kostnadene som skal fordeles til VAR er knyttet til bruk av økonomiressurser (fra team for 

økonomi og styring) og bruk av ressurser fra personalkontoret. Som grunnlag for denne 

beregningen er det benyttet regnskapstall for 2012 for tjenesten 1200 (økonomiteam) og 

tjeneste 1209 (personalteam). 
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Vurdering:  

• Bruken av personalressurser er nok noe lavere enn 3,41 %, da VAR har et relativt lavt 

antatt ansatte. 

• Bruk av økonomikontakt er noe høyere enn øvrige tjenesteområder, da alle andre 

tjenesteområder (unntatt Kultur) har egen medarbeider i økonomiteam (eller tilknyttet 

økonomiteam) som deler av lønnen belastes tjenesteområdet. 

• For de generelle økonomi-/personaltema bruken anses samlet derfor den generelle 

fordelingsnøkkelen (med 3,41 %) å være ok.  

I tillegg bruker VAR økonomiteamet til to ekstra tjenester: 

• Oppfølging av investeringer, inkl. oppfølging av lån: en i økonomiteamet benytter i 

underkant av 20 % av stillingen på denne jobben, og om lag 50 % av investeringene 

gjelder VAR. Dette anses å utgjøre ca. 0,09 årsverk. 

• Selvkost: økonomimedarbeider har bidratt med å beregne budsjett for selvkost, og å 

gjøre etterkalkyle og annet nødvendig arbeid med selvkost. Dette er beregnet til å 

utgjøre 0,03 årsverk.  

• Disse samlet anses således å utgjøre 0,12 årsverk. Lønnskostnader til en medarbeider 

i øk.team er benyttet som grunnlag for beregningen av kostnaden.  

 

Jus og Adm.: 

Kostnadene som skal fordeles til VAR er knyttet til bruk av innkjøpere, jurister, arkiv- og 

posttjeneste. Når det gjelder tidsbruk av innkjøpere og jurister så er fordelingsnøklene mottatt 

av Jus og Adm. 

Vurderinger: 

• Det er 3 innkjøpere som benytter ca. 20 % av tiden på tjenester til VAR. Reell lønn fra 

stillingsoversikten er benyttet som grunnlag for beregningen.  

• Det er 2 jurister som bruker ca. 5 % av samlet tid til VAR (0,1 årsverk). Reell lønn fra 

stillingsoversikten er benyttet som grunnlag for beregningen.  

• Arkiv - VAR bruker ikke tjenestene til arkiv mer enn andre tjenester.  Arkiv har 4,5 

årsverk, og lønn er benyttet som grunnlag for beregningen.  

• Post – VAR har et høyere antall utgående fakturaer enn øvrige tjenester, uten at vi 

kjenner eksakt antall. Ut i fra en skjønnsmessig fordeling anses det rimelig at 10 % av 

kostnadene knyttet til post fordeles til VAR-området.  
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Rådmannen:  

Kommunalsjefen bruker i underkant av 20 % av sin tid på VAR-området. I tillegg så bruker 

Rådmannen og resten av rådmannsgruppa noe tid. Det er vurdert til at man ved å fordele 20 

% av kommunalsjefens tid til VAR-området får omtrent korrekt belasting på VAR-området. 

Informasjon 

VAR anses å bruke informasjonstjenestene på samme måte som resten av kommunen, og 

fordelingsnøkkelen på 3,41 % anses derfor som rimelig. 

Servicekontoret 

VAR avstedkommer et høyere antall henvendelser enn øvrige tjenesteområder i forbindelse 

med utsendelse av gebyrer. Servicekontoret har ikke oversikt over hvor stor del av deres 

ressurser som brukes til VAR-området, men informerer om at det er et høyere antall 

henvendelser enn andre tjenesteområder.  

Det anses rimelig å tro at om lag 10 % av henvendelsene til Servicekontorene gjelder VAR, 

og 10 % av totale kostnader for Servicekontoret legges dermed inn som en indirekte kostnad 

hos VAR.   

IKT 

VAR anslås å bruke IKT noe mer enn gjennomsnittet av tjenesteområdene. Det skyldes både 

at de har noen egne it- systemer, og at de ikke har egne ansatte som it-ressurs, slik enkelte 

tjenesteområder har. Det anses rimelig å anslå at VAR bruker 5 % av ressursene til IKT 

avdelingen, og 5 % av de totale kostnadene til IKT avdelingen føres som indirekte kostnad 

hos VAR. 

 Regnskap, lønn m fl. 

Når det gjelder regnskapstjenester og lønn så er bruken lik for VAR som for andre tjenester, 

og det anses derfor rimelig å benytte en fordelingsnøkkel på 3,41 % for disse to, mens det 

gjøres en egen beregning for innfordring.  

Vurdering: 

• Regnskapstjenester – benyttes av VAR-området på samme nivå som øvrige 

tjenesteområder. 

• Lønn – benyttes av VAR på samme nivå som øvrige tjenesteområder. 

• Innfordring – det er en egen ansatt som jobber med innfordring. Det er en vanlig 

antagelse at ca. 50 % av fakturaene i en kommune gjelder VAR-området. 50 % av 

lønnskostnadene til en regnskapsmedarbeider (ut i fra et normalt lønnsnivå) er derfor 

fordelt som indirekte kostnad til VAR-området.  
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På bakgrunn av de vurderinger som det er redegjort for er følgende tabell satt opp: 
 

Seksjon Sentrale administrative kostnader

Indirekte kostnader 

belastet VAR 

regnskapet i 2012

Vurdering av kostnader 

basert på regnskapstall 

2012

Organisajsjon/tjeneste

Personalstøtte, økonomi, 

handlingsprogram 428 700 623 309

Jus/adm arkiv, post, innkjøp, juridisk bistand 375 100 796 784

Rådmann sentral ledelse 428 700 214 417

Samfunnsutvikling planarbeid arealsiden 107 200 0

info generell informasjon 214 400 86 273

Servicekontoret tlf-henvendelser, svar på spm 321 500 307 000

IT

sentrale it-systemer, kontorstøtte, 

kartsystem, økonomisystemer 535 900 570 000

Økonomi regnskap, lønn, innfordring 589 500 554 511

SUM 3 001 000 3 152 293  
 
Av tabellen ser vi at det er belastet om lag kr 151 000,- for lite i kostnader til dekking av 
støttefunksjoner for 2012.  I ovennevnte beregnede kostnad er det ikke beregnet 
kapitalkostnad og avskrivning for støttefunksjonens andel av bruk av rådhuset.   
 

5.2.4 Er kapitalkostnadene håndtert på rett måte? 
 
Det er utarbeidet regneark hvor alle anleggsmidlene som er relevant for selvkost er lagt inn. 
Her framgår alle årets avskrivninger og restverdi på eiendelen. Årets avskrivninger er 
summert og tatt med i selvkostregnskapet. Det foretas avskrivning først året etter at 
anskaffelsen er tatt i bruk. Dette prinsippet benyttes også for resten av kommunens eiendeler.  
 
Oppegård kommune har utarbeidet en tiltaksplan for Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2010 
– 2013. Av denne framgår det at det i perioden legges opp til et aktivitetsnivå de neste 4 årene 
med: 

• Tosidig vannforsyning: opptil 3 millioner kr årlig. 
• Rehabilitering av spillvannsledninger: 8 millioner kr årlig. 
• Rehabilitering av vannledninger: 8 millioner årlig. 

 
Det går videre fram av planen at følgende tiltaksstrategier legges til grunn: 
 

• Rehabilitere spillvannsledninger der det gir størst kost/nytte- effekt, fortrinnsvis i 
vannforekomst 3 (Kolbotnvann) og 4 (Greverudbekken). 

• Rehabilitering av vannledninger der det gir størst kost-/nytteeffekt, men sett i 
sammenheng med fornying av spillvannsnettet. 

• Sikre tosidig vannforsyning for nye og eksisterende bolig- og næringsområder. 
• En rekke tiltak knyttet mot overvannshåndtering 
• Aktiv bruk av driftstekniske hjelpemidler og personell. 
• Tett samarbeid i regionen innenfor forebyggende arbeid og beredskap. 

 
 



 SELVKOST, VAR 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 18 OPPEGÅRD KOMMUNE 
 
 

Det er videre i planen satt opp hvilke konkrete ledningsstrekninger som skal prioriteres for 
rehabilitering i 2010 – 2013.  Totalt utgjør dette om lag 8,7 km med ledninger både for 
vannledning og spillvann. 
 
Regnskapsmessig har Oppegård kommune fordelt kostnaden til rehabilitering av rør både for 
vann og spillvann med 50 % i driftsregnskapet og 50 % i investeringsregnskapet.  Dette betyr 
at halvparten av all rehabilitering som gjøres er vurdert som vedlikehold og blir belastet 
selvkostregnskapet samme år. 
 
For 2012 utgjør dette om lag 4,5 millioner kroner både for vann og 4,5 mill. kroner for avløp.  
I budsjettet for 2013 er det avsatt 4,75 mill. kroner for begge områdene i driftsregnskapet. 
Selvkostregnskapet for 2011 viser nesten 7 mill. kroner i utgifter til rehabilitering både for 
vann og avløp. Utgifter til akutte reparasjoner kommer i tillegg.  
 
Oppegård kommunes praksis med fordeling av 50 % av kostnadene til rehabilitering av rør i 
driftsregnskapet samsvarer ikke med den praksisen som andre kommuner i Follo benytter seg 
av. Vår erfaring er at størsteparten av utgiftene til rehabilitering av rør i disse kommunene 
føres som en investering. Hvorvidt utgiften anses som investering eller driftskostnad vil også 
påvirke størrelsen på det årlige gebyret for den enkelte abonnent.  Dersom Oppegård 
kommune hadde ført all rehabilitering av rør i investeringsregnskapet og avskrevet beløpet 
over 40 år samt beregnet alternativkostnad, ville selvkostregnskapet både for vann og avløp 
vist omlag 4,2 mill. kroner lavere kostnad. Dette hadde ført til lavere gebyrer for den enkelte 
abonnent.  
 
Selvkostregnskapet er tillagt beregnende kostnader (tilsvarende tapt renteinntekt) av den 
kapital som er bundet opp i anleggsmidler. Det er beregnet rente av anleggsmidlenes restverdi 
pr 31.12. ved årets slutt. Rentesatsen er lik årsgjennomsnittlig rente for statsobligasjoner med 
3 års løpetid med et tillegg på ett prosentpoeng.  For 2012 utgjør dette om lag 2,2 mill. kroner 
for vann, 1,6 mill. kroner for avløp og kr 168 000 for renovasjon. 
 

5.2.5 Er behandlingen av overskudd/ underskudd håndtert på rett måte? 
 
Selvkostregnskapene viser følgende resultater for de siste 4 år: 
 
År Vann Avløp Slam Renovasjon 
2009 612 938 -60 4 117 
2010 -1 418 - 3 631 -112 - 158 
2011 - 1 313 -4 304 13 2 993 
2012 - 1 271 - 586 29 1 351 
 
 
Selvkostfondene har hatt følgende utvikling de siste 4 år: 
 
År Vann Avløp Slam Renovasjon 
2009 1 187 5 972 -61 1 342 
2010 -215 2 485 -177 1 227 
2011 - 1 862 - 1 418 -169 5 067 
2012 - 3 194 - 2 046 -143 6 558 
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Av tabellene over ser vi at både for vann og avløp har det de siste årene vært store underskudd 
i selvkostregnskapet. Dette har gjort at selvkostfondene har blitt negative. 
 
Gjennomgangen viser også at det er lagt til kalkulatorisk rente til gjennomsnittlig saldo for 
selvkostfondene.  Det er lagt til grunn rente for statsobligasjoner med løpetid 3 år og et tillegg 
på 1 prosentpoeng.  I de tilfeller hvor fondene er negative blir også renter belastet fondet. 
 
  
 

5.2.6 Har kommunen et tilfredsstillende verktøy for å beregne selvkost? 
 
Oppegård kommune har utarbeidet et regneark som brukes for å utarbeide selvkostregnskapet. 
Dette knytter utgifter til kjerneproduktet og tilleggsytelser samt avskrivninger og 
kapitalkostnader direkte inn i noteoppstillingen.  
 
Alle utgifter knyttet direkte til kjerneproduktet blir bokført på egnet ansvar og tjeneste i 
regnskapet slik at disse utgiftene er lett å trekke direkte ut.  Når det gjelder de henførbare 
kostnadene er disse beregnet både etter områdets andel av brutto utgifter og en skjønnsmessig 
vurdering.  Det er redegjort for denne beregningen i avsnittet som omhandler henførbare 
kostnader.  Når det gjelder grunnlaget for kapitalkostnader og avskrivninger baserer de seg på 
de anleggsmidler som vedrører VAR-området. I det tilhørende regnearket for anleggsmidler 
framgår det alle nødvendig opplysninger for å foreta rett avskrivninger og beregne 
kapitalkostnader.   
 
Det er opplyst at Oppegård kommune for 2014 skal gå over til å bruke «Momentum selvkost 
kommune».  Dette er et elektronisk selvkostprogram hvor alle kostnader som har elementer av 
selvkost legges inn.  Dette er i dag det ledende verktøyet innen behandling av 
selvkostregnskap. Totalt er det pr i dag 118 kommuner som benytter dette verktøyet.  
Leverandør har opplyst at de bruker en dag hvor de sammen med kommunen går gjennom 
kommunens regnskaper både når det gjelder de kostnader som er ført direkte på de respektive 
kostraartene og beregningen av de indirekte/ henførbare kostnadene som belastes 
selvkostregnskapet. Tallene som blir lagt inn i modellen blir således kvalitetssikret av 
leverandøren. 
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6 Vurderinger 
 

6.1.1 Utarbeidelse av selvkostkalkyle 
 
Oppegård kommune har utarbeidet selvkostkalkyler slik regelverket stiller krav om. 
Underdekningen på selvkostfondene både for vann og avløp vil også bli dekket inn innenfor 
en femårsperiode i selvkostkalkylen.  Når det gjelder renovasjonsområdet vil man få en stor 
underdekning hvis man bruker de renovasjonsgebyrene som det er lagt opp til i 
selvkostkalkylen for årene 2014-2016. Gebyrene for disse årene bør således økes, dersom 
drifts- og kapitalkostnadene blir som forutsatt i handlingsprogrammet. 
 
 

6.1.2 Får kommunen dekket alle sine direkte og indirekte kostnader?  
 
Vi har foretatt en gjennomgang av de direkte og indirekte kostnadene som er ført direkte på 
virksomhetens ansvarsområder i regnskapet. Gjennomgangen er gjort sammen med 
virksomhetsleder. Det er også foretatt gjennomgang av lønnslister. Virksomhetsleder har 
redegjort for de vesentligste beløp i denne sammenhengen. Det synes således som om 
Oppegård kommune får dekket sine direkte og indirekte kostnader i selvkostregnskapet. 
 
Oppegård kommune har valgt å anse halvparten av all planlagt rehabilitering av rør både for 
vann og avløp som vedlikehold og ført dette som en direkte kostnad i driftsregnskapet. Dette 
forholdet er vurdert under avsnittet om kapitalkostnader. 
 
Selvkostregnskapet er belastet med husleie for i 1,16 mill. kroner i 2012. De grunnleggende 
reglene for selvkost er at kommunen skal få dekket sine merkostnader i forbindelse med å 
levere tjenesten. Ved belastning av en fastsatt husleie kan det være en risiko for at denne 
enten er for høy eller for lav i forhold til den reelle merkostnad som kommunen har for å stille 
denne bygningen til rådighet. I retningslinjene framgår det at i forbindelse med bruk av 
anleggsmidler (bygninger utstyr mv.) skal selvkostregnskapet tillegges både 
avskrivningskostnader og alternativkostnaden. Alternativkostnaden er satt til kalkylerente for 
norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid med tillegg av ett prosentpoeng. 
Avskrivningen er lineær og er sammenfattende med bokførte verdier.  
 
Hensyntatt de avskrivninger som er foretatt i regnskapet og alternativkostnaden for verdien på 
bygget (23,5 mill. kroner x 2,44 %) som vil være kr 574 744,- ,vil total kapitalkostnad for 
bygget utgjøre kr 1 120 251,-  i 2012.  Dette er et lavere beløp enn det som totalt er belastet 
selvkostregnskapet for 2012.  VAR disponerer i underkant av 1/3 av byggets totale antall 
kvadratmeter. Det synes således at den husleien som er satt er betydelig høyere enn det som er 
Oppegård kommunes reelle kostnader til driften av bygningen. Renhold og strøm og 
oppvarming inngår ikke som en del av husleien.     
 

6.1.3 Får kommunen dekket alle sine henførbare kostnader? 
 
Oppegård kommune foretok i 2007 en vurdering av de henførbare kostnadene til 
støttefunksjoner. Denne gjennomgangen er lagt til grunn for fordeling av kostnader fram til og 
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med selvkostregnskapet for 2012. Kommunen har således lagt opp til at de skulle få dekket 
sine henførbare kostnader.  I forbindelse med gjennomføringen av denne revisjonen har 
kommunen foretatt en ny gjennomgang av kostnadene. Gjennomgangen viser at det for 2012 
er beregnet om lag kr 151 000 for lite i henførbare kostnader. Kontaktperson har redegjort for 
alle de vurderinger som er gjort i denne forbindelse. Etter vårt syn har kommunen i den nye 
gjennomgangen foretatt en tilfredsstillende vurdering av de henførbare kostnadene i samsvar 
med det som framgår av retningslinjene. Vi vil imidlertid bemerke at man også bør belaste 
selvkostregnskapet med kapitalkostnad og alternativkostnad for den andelen som 
støttefunksjonen bruker av rådhuset. Dette er ikke tatt med i oppsettet. 
 
 

6.1.4 Er kapitalkostnader håndtert på rett måte? 
 
Oppegård kommune har gjennom sitt regneark god oversikt over de anleggsmidler som er en 
del av selvkostområdet. Det er beregnet avskrivninger og alternativkostnader av 
anleggsmidlene i samsvar med det retningslinjene anbefaler. Beløpene er belastet 
selvkostregnskapet. Det er også beregnet renter på underskudd/overskudd på selvkostfondene 
i samsvar med det retningslinjene anbefaler. Kapitalkostnader av det som er ansett som 
anleggsmidler synes således å være håndtert på rett måte. 
 
Oppegård kommune har fordelt kostnadene til rehabilitering av rør både for vann og avløp 
med 50 % i driftsregnskapet og 50 % i investeringsregnskapet.  Dette har medført at 
halvparten av det man har rehabilitert er belastet selvkostregnskapet direkte samme år.  Av 
GKRS nr 44  framgår det «Påkostning skiller seg fra vedlikehold ved at utgifter til 
påkostninger er av investeringsmessig karakter ……….. løpene vedlikeholdsutgifter skal 
utgiftsføres i driftsregskapet, mens påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres i balansen. Det går videre fram at påkostninger (dvs. investeringer) er utgifter som 
enten: 

• Forlenger forventet økonomisk levetid til et anleggsmiddel 
• Øker kapasiteten eller funksjonaliteten. 
• Utvider eller endrer bruksområdet. 

 
Det må således foretas en konkret vurdering i forbindelse med den rehabiliteringen som 
gjøres ut i fra punktene over. Revisjonen registrerer at Oppegård kommune har foretatt en 
fordeling av rehabiliteringskostnadene mellom drift og investering. Vi har ikke foretatt en 
konkret vurdering av den fordelingen som lagt til grunn. Etter vårt skjønn synes det imidlertid 
som om Oppegård kommune i utgangspunktet fordeler et høyt beløp direkte til 
selvkostregnskapet. Oppegård kommune sine vurderinger er heller ikke sammenfallende med 
hvordan de andre Follo kommuner gjør dette. Vi vil likevel påpeke at i forbindelse med 
rehabilitering av rør vil det alltid kunne ligge elementer av både rent vedlikehold og 
påkostninger slik at det ikke er urimelig med en fordeling mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet av disse kostnadene.  Oppegård kommune bør således foreta en 
konkret vurdering av fordelingen av rehabiliteringskostnadene og hvor mye som skal belastes 
driftsregnskapet og hvor mye som skal i investeringsregnskapet. Vurderingene må 
sammenfalle med retningslinjene i GKRS nr. 4. Vurderingen bør være konkret og fordelingen 
mellom drift og investering trenger nødvendigvis ikke være den samme hvert år. 
 

                                                 
4 Foreløpig standard om avgrensning mellom driftsregnskap og investeringsregnskapet 
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6.1.5 Er behandlingen av overskudd/underskudd håndtert på rett måte? 
 
Oppegård kommune har egne fond både for vann, avløp, slam og renovasjon.  De respektive 
årlige overskudd/ underskudd er overført til selvkostfondene. Kalkulatoriske renter er også 
tillagt fondene. Det synes således som om Oppegård kommune har håndtert overskudd/ 
underskudd på riktig måte i regnskapet. 
 
 

6.1.6 Har kommunen et tilfredsstillende verktøy for å beregne selvkost? 
 
Oppegård kommune benytter seg av et eget utviklet regneark i forbindelse med utarbeidelsen 
av selvkostregnskapet. Regnearket inneholder etter vårt skjønn de elementer som gjør at et 
tilfredsstillende selvkostregnskap kan presenteres. Vi vil likevel bemerke at egenproduserte 
regneark krever oppfølging og vedlikehold og at det alltid vil være en risiko for at feil i 
formeloppsettet kan forekomme. Revisjonen ser det derfor som positivt at kommunen har 
vedtatt at de skal gå til innkjøp av elektronisk Selvkost system. Dette er det mest brukte 
systemet for å beregne selvkost i kommune Norge. Over 100 kommuner benytter seg av 
systemet i dag.  Gjennom bruk av dette systemet får Oppegård kommune et system som 
jevnlig blir vedlikeholdt for å tilfredsstille alle nye regler. Systemet kan bl.a. raskt bli tilpasset 
de forslag som ligger i høringen til nye retningslinjer for beregning av selvkost.  
Leverandøren bruker også tid sammen med kommunen for å gå gjennom kommunens 
selvkostregnskap og kvalitetsikre at de riktige beløp blir lagt inn.  Oppegård kommune vil 
således ha et tilstrekkelig verktøy som legger til rette for at riktige selvkostregnskap kan 
presenteres. Dette systemet håndterer også eventuelle overskudd/ underskudd på en 
tilfredsstillende måte.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SELVKOST, VAR 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 23 OPPEGÅRD KOMMUNE 
 
 

7 Konklusjon 
 

7.1.1 Utarbeidelse av selvkostkalkyle 
 
Oppegård kommune har utarbeidet selvkostkalkyler slik regelverket stiller krav om. 
Underdekningen på selvkostfondene både for vann og avløp vil også bli dekket inn innenfor 
en fem års periode i selvkostkalkylen.   
 

7.1.2 Får kommunen dekket alle sine direkte og indirekte kostnader? 
 
Vår gjennomgang viser at Oppegård kommune belaster selvkostregnskapet med sine direkte 
og indirekte kostnader.  Undersøkelser tyder imidlertid på at Oppegård kommune har belastet 
selvkostregnskapet med for mye når det gjelder drift av bygninger.  
 
 
 

7.1.3 Får kommunen dekket alle sine henførbare kostnader? 
 
De henførbare kostnadene baser seg på en gjennomgang som Oppegård kommune foretok i 
2007. En ny gjennomgang som er foretatt i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen 
viser at for 2012 er selvkostregnskapet belastet med kr 151 000,- for lite. Det er heller ikke 
belastet for avskrivninger og alternativkostnad for andelen som støttefunksjonene bruker av 
rådhuset.  
 
 
 
 

7.1.4 Er kapitalkostnader håndtert på rett måte? 
 
Det er beregnet avskrivninger og alternativkostnader av anleggsmidlene i samsvar med det 
retningslinjene anbefaler. Beløpene er belastet selvkostregnskapet.  Det er også beregnet 
renter på underskudd/ overskudd på selvkostfondene i samsvar med retningslinjene.  
Kapitalkostnader av det som er ansett som anleggsmidler synes således å være håndtert på rett 
måte. 
 
Når det gjelder vurdering av om rehabilitering av rør, både for vann og avløp, skal føres rett i 
driftsregnskapet eller om det er påkostninger og beregnes alternativkostnad og avskrivninger, 
bør Oppegård kommune foreta konkrete vurderinger opp mot det GKRS nr. 4 sier. 
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7.1.5 Er behandlingen av overskudd/underskudd håndtert på rett måte? 
 
Oppegård kommune har egne fond både for vann, avløp, slam og renovasjon.  De respektive 
årlige overskudd/  underskudd er overført til selvkostfondene. Kalkulatoriske renter er også 
tillagt fondene. Det synes således som om Oppegård kommune har håndtert overskudd/ 
underskudd på rett måte i regnskapet. 
 
 
 

7.1.6 Har kommunen et tilfredsstillende verktøy for å beregne selvkost? 
 

Oppegård kommune benytter seg av et eget produsert regneark i forbindelse med 
utarbeidelsen av selvkostregnskapet. Etter vårt skjønn inneholder det de elementer som gjør at 
et tilfredsstillende selvkostregnskap kan presenteres. Vi vi likevel bemerke at egenproduserte 
regneark krever oppfølging og vedlikehold og at det alltid vil være en risiko for at feil i 
formeloppsettet kan forekomme. Revisjonen ser det derfor som positivt at kommunen har 
vedtatt at de skal gå til innkjøp av elektronisk selvkostprogram.   
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8 Anbefalinger 
 

På bakgrunn av forhold som fremkommer i rapporten anbefaler Follo distriktsrevisjon 
følgende tiltak som kan bidra til forbedringer: 

 

• Legge til grunn den nye modellen for allokering av henførbare kostnader. 

• Inkludere kapitalkostnader for støttefunksjonenes andel av rådhuset. 

• Foreta en ny vurdering av Oppegård kommunes merkostnad for bygninger som VAR 
disponerer. 

• Foreta konkrete vurderinger om hvor mye av rehabiliteringen av rør skal føres i 
driftsregnskapet og i investeringsregnskapet.  
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9 Rådmannens uttalelse  
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse    
 

Revisjonen har ikke kommentarer til rådmannens uttalelse. 


