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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1. Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av
selvkost for vann og avløp?
2. Har kommunen betryggende økonomisk styring og
kontroll i investeringsprosjekter?

Kilder til kriterier

-

Kommuneloven

-

COSO/ISO

-

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

-

85 tilrådinger for styrket egenkontroll i kommuner

-

Evt. kommunens egne rutiner for håndtering/rapportering
i investeringsprosjekter/ kommunens økonomireglement

Metode

Metodene for å dokumentere revisors vurderinger i rapporten
er i all hovedsak intervju, samt gjennomgang av dokumenter
og regnskap.

Tidsplan

Prosjektteam

Her presenteres overordnet tidsplan; eks
•

Antall timer: 300 timer

•

Levering av rapport: Mai 2019

Oppdragsansvarlig revisor: Espen Langseth, epost:
espen.langseth@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Arve Gausen, epost:
arve.gausen@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
•

Unni Romstad

•

Anna Ølnes

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.
Kontaktperson Melhus

Rådmann i Melhus kommune eller den som rådmannen

kommune

delegerer

2 MANDAT
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget har i sak 23/18 den 10.09.18 foretatt en omprioritering av plan for
forvaltningsrevisjon og tatt inn økonomistyring som nytt fokusområde, dette med bakgrunn i
innspill fra politisk- og administrativt nivå. Kommunestyret godkjente planen i sak 45/18 den
18.09.18.
Revisor har ut fra bestillingsdialogen lagt til grunn at kontrollutvalget stiller spørsmål ved
følgende:
•

Er det et riktig nivå på kommunens vann- og avløpsgebyr.

•

Har kommunen kontroll på kostnadene i sine investeringsprosjekter?

Vann og avløp
Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp, betaler vann- og avløpsgebyr. Man
betaler enten for stipulert eller målt forbruk.
Gebyrene består av tilknytningsgebyr og årsgebyr. Tilknytningsgebyret er en engangsutgift.
Årsgebyr består av et fastledd og et forbruksrelatert ledd. Fastledd er en grunnpris som
reguleres hvert år.
Vann- og avløpstjenestene drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader
skal være like store. Inntektene kommer hovedsakelig fra gebyrene. Kostnadene består av
driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).
Inntekter og utgifter varierer fra år til år. Derfor har man gjerne fondsregulering. Det betyr at
overskudd eller underskudd blir overført fra ett år til de påfølgende. Overskudd kan for
eksempel brukes til å fornye eksisterende vann- og avløpsanlegg eller gis tilbake til
abonnentene i form av lavere gebyrer.
Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:
-

Tilhører alle direkte og indirekte kostnader som er med i kalkylen, vann og avløp?

-

Er det andre kostnader som burde vært med?

-

Er det en fornuftig beregning av indirekte kostnader?

-

Har kommunen en riktig håndtering av fondsmidler tilknyttet vann- og avløp?

Økonomistyring i investeringsprosjekter.
Bevilgningene til kommunens investeringsprosjekter kommer i første omgang i forbindelse
med økonomiplanen, men treffer sjeldent. Først når prosjektet er ferdig kan man etter hvert
sette to streker under svaret.
En vellykket prosjektgjennomføring er et prosjekt som leverer til rett tid, med riktig ytelse og
innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Et godt styringsgrunnlag og realistiske planer kan
innebære riktig budsjett og avsetninger, korrekte fremdriftsplaner og en hensiktsmessig
organisering, risikostyring med mer. Dette forutsetter at kommunen har etablert rutiner for
investeringsprosjekt som følges.
En av de viktigste suksessfaktorene i prosjekter er evnen til å håndtere usikkerhet. Håndterer
man risiko på en systematisk og effektiv måte øker sannsynligheten for å nå prosjektets mål.
Ulike metoder og prinsipper kan benyttes for å sikre at beslutninger som tas balanserer
hensynet til sikkerhet og økonomi på en hensiktsmessig måte. Utfordringen er imidlertid
hvordan en skal finne fram til den riktige balansen mellom økonomi og sikkerhet.
Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:
-

Med utgangspunkt i kommunens opprinnelige bevilgning til investeringsprosjekter – hvor,
når og hvorfor er det kostnadsøkninger i investeringsprosjektene?

3 PROSJEKTDESIGN
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Revisjonen ser ikke på selve anskaffelsen eller på internkontroll/rutiner innenfor området.
Fokus i dette prosjektet er å se på den økonomiske utviklingen, og redegjøre hvorfor det har
blitt slik.
Vann og avløp reguleres av en rekke lover og forskrifter, og lovmessige krav er sentral i
denne problemstillingen. Revisor ønsker å gjøre oppmerksom på at prosjektet omhandler ett
utvalg av lovområder og er ikke dekkende for alle lovkrav for disse tjenestene. Revisor vil
også presisere at prosjektet omfatter kommunale anlegg; ikke private.

3.2

Problemstillinger

Revisor har utarbeidet følgende hovedproblemstilling for prosjektet:
1. Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og avløp?

2. Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i investeringsprosjekter?
Herunder; beslutningsgrunnlag for oppstart, risikovurdering, rutiner for rapportering og
etterlevelse av disse.

3.3

Overordna kriterier (kilder)

For å besvare problemstillingene har vi følgende kriterier i denne undersøkelsen.
Disse er hentet fra:
-

Kommuneloven

-

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer,

-

KRD: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

-

Rammeverkene COSO og ISO

-

85 tilrådinger for styrket egenkontroll i kommuner

-

Kommunens vedtatte beslutninger/regelverk/føringer.

Som en del av sitt internkontrollansvar har rådmannen ansvar for å sikre at fylkeskommunale
investeringsprosjekt er underlagt tilstrekkelig styring og kontroll, samt at kommunen har et
riktig nivå på sine gebyrinntekter.

3.4

Metoder for innsamling av data

En viktig del av datagrunnlaget vil være informasjon fra intervju med sentrale roller i tilknytning
til økonomistyring, og vann og avløpssektoren. Intervju gir en større mulighet for å gå i dybden
og få fram nyanser som karakteriserer prosessene, og som ikke fanges av statistikk eller annen
dokumentasjon.
Det vil i valg av prosjekt være viktig å balansere prosjekter med ulik kostnadsutvikling og
størrelse. Dette for å se om det er forskjeller i styring og kontroll av ulike prosjekttyper. Revisor
vil gjøre et utvalg av prosjekter som antas å være tilstrekkelig til at revisjonen kan si noe om
kommunens prosjektstyring for perioden prosjektene er gjennomført i.
Dokumentgjennomgangen vil underbygget intervjudata i undersøkelsen. Revisjonen vil i tillegg
til økonomigjennomgangen også se på overordnede styringsdokumenter, retningslinjer,
prosjektrutiner, sjekklister, planer og maler relatert til kommunens investeringsprosjekter og
gebyrfastsettelse.

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Trondheim, 23.11.18

Espen Langseth

Arve Gausen /s/

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

KILDER

VEDLEGG: OVERSIKT OVER AKTUELLE PROSJEKTER
SISTE 3 ÅR – PÅGÅENDE OG AVSLUTTEDE.
Det er en del store prosjekter som er pågående og ikke avsluttet - status på hver enkelt er
rapport i 2. tertial. Herunder følgende:
-

Lundamo skole, bevilgning 162 mill.

-

Hovin bhg, bevilgning 42 mill

-

Rehabilitering Flå skole, bevilgning 46 mill

-

Hølonda helsehus, bevilgning 39 mill

-

Brakkeløsning ved Høyeggen skole, bevilgning 16 mill

-

Div investeringer Bygg og Eiendom, bevilgning på 22,5 mill

-

Gatelys, bevilgning 12 mill

-

Reservevann (Metrovann), bevilgning 54.4 mill

-

Lundamo høydebasseng, bevilgningn 22,7 mill

-

Spillvannsløsning mot Høvringen, bevilgning 108 mill

-

Sanering av avløpspumpestasjoner, bevilgnign 9,7 mill

-

Spillvann Ler-Kvål, bevilgning 9,4 mill.

Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med 2. tertial 2018, K sak 59/18

Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med 1. tertial 2018, K sak 42/18

Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med Regnskapssaken for 2017, K sak 34/18.

Følgende prosjekter ble avsluttet samme med 2.tertial 2017 K sak 78/17

Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med Regnskapssaken for 2016, K sak 43/17

Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med 2.tertial for 2016, K sak 94/16
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