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Forslag til vedtak  

1. Kontrollutvalget merker seg at det er et forbedringspotensiale vedrørende 
dokumentasjon av indirekte kostnader og tar saken ellers til orientering. 

2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 
 
Vedlegg 
Etterlevelse Namsos kommune 2020 - selvkost 
 
Saksopplysninger 
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag om kommunens etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område «selvkost». Kriteriene er i henhold til 
forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer 
(Selvkostforskriften). Revisjonen har kontrollert om kommunen i perioden fra 1.1.-
31.12.2020:  
 

1. Følger regler om selvkost for ansvarsområder som ifølge lov skal føres etter selvkost, 
med bakgrunn i forurensning: slam og renovasjon. (Kontrollen inkluderer ikke 
renovasjonsselskapet MNA IKS.)  

2. Fører selvkost for ansvar der kommunestyret har vedtatt selvkost: Vann, avløp og 
feiing.  

3. Bare har med direkte og indirekte kostnader i henhold til Selvkostforskrift og -veileder.  
4. Fører overskudd på selvkostfond, til inndekning av senere års underskudd.  
5. Fører underskudd på memoriakonti, evt. på annet vis holdes rede på, for inndekning i et 

senere år.  
6. Har dokumentasjon på selvkostberegningen. 

 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har ikke revisor blitt oppmerksomme på noe 
som gir grunn til å tro at  kommunen ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i henhold til 
Selvkostforskriften.  
 
Uten at det har hatt betydning for revisors konklusjon har de  bemerket at de indirekte kostnadene 
med fordel kunne vært  dokumenteres noe bedre. Det har ikke alltid like klart hvor tallene, som blant 
annet danner fordelingsnøkler og prosenter, kommer fra. 
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til de vurderinger og konklusjon med forbehold som revisor har gjort. Det 
er et forbedringspotensiale vedrørende dokumentasjon av indirekte kostnader. Sekretariatets 
forslag til vedtak anbefales vedtatt og at det sendes  kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 


