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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget merker seg at  revisjonen i sin uttalelse sier at pr. utgangen av 2020 
har lndre Fosen kommune overskudd på avløp som er eldre enn 5 år og som må 
benyttes de nærmeste årene. De har i tillegg underskudd på vann som er eldre enn 
5 år som må dekkes inn,dette er lovpålagt selvkostområde.  

2. Det presiserer at selvkostveilederen fra 2014 gir retningslinjer og anbefalinger om at 
kommunene ikke skal bygge opp fond over lengre tid, men at dette skal tilbakeføres 
senest år 5 etter regnskapsåret. Fra og med 2020 er dette tatt inn i kommuneloven 
og kravet er at overskudd skal tilbakeføres ved å finansiere fremtidig underskudd 
senest i det femte året etter at overskuddet oppsto, jfr. selvkostforskriftens § 8. 
Tilsvarende gjelder for underskudd som skal dekkes inn senest år 5 etter 
regnskapsåret. 

3. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
 
Vedlegg 
Etterlevelseskontroll selvkost 
 
Saksopplysninger 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at 
økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag om kommunens etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område «selvkost», hvor revisjonen kontrollerer 
om kommunen:  
Har etterlevd forskrift om selvkost § 8 

a. Overskudd er avsatt til selvkostfond og tilbakeført ved å finansiere fremtidige 
underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppsto 

b. Underskudd er dekket inn ved bruk av selvkostfond eller fremført til dekning i et 
senere år. Fremført underskudd er dekket inn av fremtidige overskudd seneste i 
det femte året etter at underskuddet oppsto. 

c. Beregnede renteinntekter er tillagt selvkostfond 
 
 
Revisjonen har kontrollert selvkostfond i perioden 2014-2020 
Kriterier er hentet fra:  

· Kommunelovens S 15-1 Beregning av selvkost 
· Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale gebyrer § 8 
· Selvkostveileder H-3114 

 
 
 
 



Vurdering 
Sekretariatet viser til de vurderinger og den konklusjon revisor har gjort.  
Anbefaler kontrollutvalget å sende saken til kommunestyre til orientering. 
 
 
 
 
 


