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Vedrørende oppfølging av sak  7/18 - "Forvaltningsrevisjon - Kommunens 

praktisering av selvkostprinsippet"   
  
Da kommunestyret fattet vedtak i sak om forvaltningsrevisjon om kommunens praktisering av 

selvkostprinsippet, ble det i tillegg vedtatt at det skulle meldes tilbake om oppfølgingen av vedtaket. 

  
Denne eposten er å betrakte som en foreløpig tilbakemelding. Det vil bli gitt en fullstendig 

tilbakemelding når Bård Kjønsberg er tilbake fra ferie. Dette fordi jeg i skrivende stund ikke sitter på 
alle opplysninger selv i saken.  

  
Revisjonen fant i sin gjennomgang av kommunens praksis, følgende påpekninger:  
  

  

         Skjønnsmessig fordelte kostnader med interntjenester bør gjennomgås og vurderes.  

         Avvik i etterkalkylene mellom årsregnskapet og Momentum bør avklares.  

         Alvdal kommune bør sørge for innfordring av kommunens gebyrkrav.  

         Det bør beregnes renter av selvkostfondet for septikrenovasjon og tidligere års feil bør 

korrigeres.  

         Noteopplysninger i årsregnskapet om selvkost bør inneholde riktig og tilstrekkelig 

informasjon.  

         Selvkostfondet for vann bør reduseres slik at overskudd ikke overføres i mer enn 5 år.  
  
  
Oppfølging så langt: 

  

Skjønnsmessig fordelte kostnader med interntjenester bør gjennomgås og vurderes.  
Gjøres fortløpende og hensyntas ved årsavslutning. 

  

Avvik i etterkalkylene mellom årsregnskapet og Momentum bør avklares.  
Hensyntas ved ved gjennomgang av årsavslutning og i obligatorisk møte med momentum. Dette 

vil nok i stor grad løse seg selv da Momentum ved neste års avslutning i større grad vil medvirke i 

utregningen av etterkalkylene.  

  

Alvdal kommune bør sørge for innfordring av kommunens gebyrkrav.  
Administrasjonen har i det siste halvåret lagt ned mye arbeid i dette punktet. Punktet gjelder i all 

hovedsak avvik mellom beregnet kostnad for avløp fra Synnøve Finden, og hva som faktisk er 

blitt innbetalt. Bakgrunnen for avviket er at Synnøve Finden (SF) bestrider kommunens utregning 

for gebyr som skal belastes SF. Resultatet er at det har akkumulert seg et større ubetalt beløp fra 

SF i tidsperioden 2014 – 2017. For inneværende år ser det ut til å være rimelig godt samsvar 

mellom hva som beregnes som kostnad for SF og hva SF faktisk betaler A-konto. Uavhengig av 

dette så har imidlertid kommunen og SF blitt enige om å benytte Momentum til å utarbeide et 

forslag til ny avtale, herunder beregningsnøkkel for hva SF skal betale i gebyr. Arbeidet så langt 

har gått bra, det er oppnådd enighet for hvilke prinsipper som legges til grunn i 

beregningsgrunnlaget, og det er enighet om at dette også brukes for en etterberegning for årene 



2014 – 2017. Så langt kan det se ut som om SF kan ha betalt for mye på nettkostnaden for avløpet 

( dette har vært «stridens kjerne»). På en annen side kan det se ut som SF betaler for lite for vann. 

Det er et omforent mål at nytt beregningsgrunnlag og avtale skal være ferdig slik at det danner 

grunnlag for beregning av gebyrregulativ 2019. Dette er viktig for at man da skal kunne ha 

justeringsmulighet til å oppnå balanse innen selvkostregnskapet. Mye kan tyde på at det blir en 

oppjustering på avløp og en nedjustering på vann, selv om ikke dette er helt sikkert enda.  

  

Det bør beregnes renter av selvkostfondet for septikrenovasjon og tidligere års feil bør 

korrigeres.  
Usikker på status her, annet enn at dette uansett skal utføres ved årsavlutning 2018.  

  
Noteopplysninger i årsregnskapet om selvkost bør inneholde riktig og tilstrekkelig informasjon. 

Rettes opp ved neste årsavslutning 

  
Selvkostfondet for vann bør reduseres slik at overskudd ikke overføres i mer enn 5 år. 

Som det framgår av 3 punkt, siste setning, så ligger det an til en nedjustering på vanngebyr fom 

2019.  

  

  
Det vil bli gjennomført møte med enhet kommunalteknikk den 17 august, og gitt ytterligere 

tilbakemelding etter dette.  

  

  
  
  
Med hilsen 

  

Erling Straalberg 
Rådmann 
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