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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget merker seg at det ikke er beregnet rentekostnader på de 
fremførbare underskuddene på selvkostområdet og tar saken ellers til orientering. 

        2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering 
 
Vedlegg 
Namsskogan - Særattestasjon selvkost 2020 
 
Saksopplysninger 
Revisjonen har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med 
Namsskogan kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på 
følgende område: 
 

• Etterlevelse av reglene om selvkost. 
 
Revisor  har påsett at kommunen: 
1. Følger regler om selvkost for ansvarsområder som ifølge Lov om vern mot forurensninger og 
om avfall(forurensingsloven) skal dekkes fullt inn gjennom kommunale gebyrer. Det gjelder 
selvkostområdene slam og renovasjon. 
Kommunen kjøper renovasjonstjenester fra Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Det er således 
selskapet som ivaretar lovbestemmelsene mht. selvkost renovasjon. 
2. Følger selvkostprinsippet for ansvarsområder der kommunestyret selv har vedtatt selvkost. 
Kommunestyret har via sitt budsjettvedtak vedtatt full inndekning gjennom kommunale gebyrer 
for ansvarene vann, avløp og feiing. 
3. Har fulgt bestemmelsene i kommunelovens §15-1 og selvkostforskrift av 11.12.2019 med 
hensyn til: 
✓ Belasting av direkte og indirekte kostnader på selvkostområdene. 
✓ Renteberegning både av positive og negative selvkostfond. 
✓ At overskudd på selvkostområdene settes av til bundne driftsfond. 
✓ At underskudd på selvkostområder, føres på egne memoriakonto (huskekontoer). 
✓ At både overskudd og underskudd utlignes innenfor en 5 års periode. 
4. Har dokumentasjon av de samlede selvkostberegningene. 
 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har ikke revisor blitt oppmerksom på noe som 
gir dem grunn til å tro at Namsskogan kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i 
henhold til kommunelov og selvkostforskrift. 
 
Uten at det har hatt betydning for revisors konklusjon har de bemerket det ikke er beregnet 
rentekostnader på de fremførbare underskuddene på selvkostområdet, jfr. § 8 i forskriften. 
Bestemmelsen er ny fra 01.01 2020. 
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til de vurderinger og konklusjon som revisor har gjort, og kontrollutvalget 
anbefales å merke seg at  det ikke er beregnet rentekostnader på de fremførbare 
underskuddene på selvkostområdet. Sekretariatets forslag til vedtak anbefales vedtatt og at 
det sendes  kommunestyret til orientering. 
 
 


