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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor VAR-sektoren. Kontrollutvalgets plikt til å 

påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Balsfjord kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Prosjektet har til tider vært preget av forsinkelser  og lang responstid på henvendelser fra 

revisjonen. Vi har hatt god kontakt med administrasjonen ved Balsfjord kommunalteknikk KF, og 

ønsker å takke alle de som har vært behjelpelig med gjennomføringen av prosjektet for 

samarbeidet. 

 

Sammendrag  
KomRev NORD har undersøkt om Balsfjord kommunalteknikk KF driver vann-, avløps- og 

renovasjonstjenestene til selvkost. På grunnlag av revisors funn og vurderinger konkluderer vi 

med at Balsfjord kommunalteknikk KF i hovedsak driver vann-, avløps- og renovasjonstjenestene 

i tråd med gjeldende bestemmelser om selvkost. Unntaket er forkalkylene som ikke er helt i 

samsvar med gjeldende bestemmelser. 

 

Anbefalinger 

Med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjon gir KomRev NORD  følgende anbefaling til 

administrasjonen i Balsfjord kommunalteknikk KF: 

 Forkalkylene bør dekke et tre – femårsperspektiv 

 Det bør gå klart fram av forkalkylene hva som er direkte og hva som er indirekte kostnader 

 Kapitalkostnadene bør være spesifiserte i forkalkylene 

 

Høringssvaret fra Balsfjord kommunalteknikk KF viser at administrasjonen i foretaket allerede er 

innstilt på å foreta noen av de anbefalte endringene. 
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Balsfjord kommune bad i møte 2.11.12 ved sak 45/12 KomRev NORD 

gjennomføre prosjektet «Selvkost VAR» i samsvar med den overordnede prosjektskissen som var 

forelagt utvalget til behandling. Formålet med prosjektet er å bidra til å sikre at de kostnadene 

Balsfjord kommunalteknikk KF har på å produsere og levere vann-, avløps- og 

renovasjonstjenester, blir inndekket gjennom brukerbetalinger fra kommunens innbyggere og 

næringsliv som mottakere av tjenestene. 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

Revisjonen har gjennomført sin undersøkelse med utgangspunkt i følgende problemstilling: 

 

Driver Balsfjord kommunalteknikk KF vann-, avløps- og renovasjonstjenestene i tråd med 

gjeldende bestemmelser om selvkost? 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

revideres/vurderes i forhold til.  

  

For denne undersøkelsen har vi utledet kriterier fra følgende kilder: 

 Lov 16.03.2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) 

§§ 3, 4 og 7  

 Lov 13.03.1981 nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) §§ 

26, 27, 30 og 34 

 Forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

§ 16-1  

 H-2140 - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

(Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003)  

 Brev 6. mai 2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunene ”Kommunens 

årsregnskap – fremføring av underskudd i selvkostregnskapet” 

 KRS
1
 nr. 6 Noter og årsberetning 

 Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) «Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.m.» kapittel 4.2   

 “Omorganisering av Balsfjord kommunes VANNVERK, AVLØPSANLEGG, SLAM OG 

RENOVASJON til selskapsformen: Kommunalt foretak (KF) (kommunelovens kap 11)” 

Oppdatert den: 16.05.01 

 

 

 

                                                 
1
 Kommunal regnskapsstandard 
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2.2.1  Utledning av revisjonskriterier 

Kommunene har innenfor gjeldende lover og forskrifter frihet til å kreve betaling fra brukerne av 

kommunale tjenester. For slike tjenester som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, ligger 

selvkostprinsippet til grunn for beregning av brukerbetalinger. Selvkost defineres som den 

merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste og utgjør den øvre 

grensen for prising av produktene. Dersom den fastsatte prisen på tjenestene til brukerne er mindre 

enn den totale produksjonskostnaden (selvkosten), subsidierer kommunen brukerne. 

Selvkostområdet reguleres også av det såkalte generasjonsprinsippet som er presisert i 

forarbeidene til kommuneloven (Ot.prp. nr. 43 (1999-2000)) og som betyr at de som bruker et 

tilbud, også skal betale for det. Generasjonsprinsippet innebærer at inntektene og utgiftene som 

vedrører betalingstjenestene, skal balansere innafor en avgrensa tidsperiode. Prinsippet skal sikre 

at kostnadene skal dekkes av de som har nytte av tjenestene og ikke av brukerne av samme type 

tjenester i tidligere eller etterfølgende generasjoner. 

 

Produksjon og levering av vann og avløp er tjenester som kommunen kan kreve betalt av 

brukerne. Hjemmelen for kommunens beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr fra 

innbyggerne er vass- og avløpsanleggslova §§ 3, 4 og 7
2
. Forurensningsforskriften

3
 § 16-1 

begrenser kommunens lovlige gebyrberegning på vann- og avløpssektoren til selvkost. Det betyr 

at kommunen ikke kan kreve høyere brukerbetalinger enn at disse samlet dekker merkostnadene 

kommunen påføres ved å produsere tjenestene. Regelverket pålegger ikke kommunen å sørge for 

full kostnadsdekning gjennom innbyggernes brukerbetalinger, noe som innebærer at vann- og 

avløpstjenestene i prinsippet kan subsidieres. Ifølge dokumentet “Omorganisering av Balsfjord 

kommunes VANNVERK, AVLØPSANLEGG, SLAM OG RENOVASJON til selskapsformen: 

Kommunalt foretak (KF) (kommunelovens kap. 11)” skal selvkostprinsippet gjelde for hele VAR-

området. Av dette utleder revisor at vann- og avløpstjenestene ikke skal subsidieres, og at alle 

merkostnadene Balsfjord kommunalteknikk KF blir påført ved å produsere tjenestene, skal inngå i 

grunnlaget for gebyr som faktureres brukerne.  

 

Forurensningsloven § 30 pålegger kommunene å samle inn husholdningsavfall, som i lovens § 27 

defineres som ”avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og 

lignende”, mens ”avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner” regnes som 

næringsavfall. Kommunene plikter også å sørge for tømming av mindre renseinnretninger som 

slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Dette går 

fram av forurensningsloven § 26. Kommunene er i forurensningsloven § 34, jf. § 26 pålagt å 

fastsette gebyrer til full dekning av kostnadene forbundet med avfallssektoren, dvs. alle drifts- og 

kapitalkostnader til utstyr og anlegg for innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, 

etterkontroll m.v. av avfall og slam. For avfall og slam fra husholdninger, som kommunen plikter 

å samle inn, må de samlede gebyrinntektene fra brukerne ikke overstige kommunens kostnader på 

området. Kommunen, i dette tilfelle ved Balsfjord kommunalteknikk KF, er med andre ord pålagt 

å drive husholdningsrenovasjon og slambehandling til selvkost.  

 

Ifølge forurensningsforskriften § 16-1 bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning 

av selvkost for kommunale betalingstjenester
4
 legges til grunn for kommunens selvkost-

beregninger. Forskriftsbestemmelsen gjelder gebyrrammene for vann- og avløp og krever videre at 

det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og 

                                                 
2
 Vass- og avløpsanleggslova avløser lov 31.05.1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter  

3
 Forurensningsforskriften av 2004 ble gitt i medhold av den nå opphevede loven om kommunale vass- og 

kloakkavgifter § 2. Ifølge § 7 i vass- og avløpsanleggslova gjelder «Forskrifter gjevne i medhald av lov 31. mai 1974 

nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter  […..] òg etter at lova her tek til å gjelde». 
4
 «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-2140) 
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indirekte kostnader
5
 på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem år. 

Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. 

Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. Dette utleder vi 

til ei forventning om at kommunen v/Balsfjord kommunalteknikk skal sette opp forkalkyler for 

vann- og avløpstjenestene og framlegge disse for kommunestyret sammen med sak om rullering 

av økonomiplanen der betalingsgebyret for kommende år skal vedtas.  

 

På samme måte som for vann og avløp forutsetter vi at de til enhver tid gjeldende retningslinjer 

for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn når Balsfjord 

kommunalteknikk KF skal beregne hvilke faktiske kostnader investeringer i og driften av 

avfallssektoren (inkl. slambehandling) påfører foretaket. Videre forventer vi at Balsfjord 

kommunalteknikk framlegger forkalkyler for husholdningsrenovasjon og slambehandling slik at 

kommunestyret i forbindelse med rullering av økonomiplanen kan fastsette realistiske gebyr for 

kommende år. 

 

I henhold til kapittel 1.3 i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester» (H-2140) skal kommunen innenfor selvkostområdene også foreta 

etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene for å kontrollere at inntektene tilsvarer 

selvkost. Etterkalkyler skal settes opp etter hvert regnskapsår. Etter KRS nr 6 anses det som god 

kommunal revisjonsskikk å opplyse i note til kommunens årsregnskap om resultatet av 

gebyrfinansierte tjenester. Av dette utleder vi at etterkalkyler/selvkostregnskap bør dokumenteres 

og framlegges for kommunestyret.  

 

Retningslinjene H-2140 redegjør detaljert for selvkostprinsippet og hvilke merkostnader 

kommunen kan anse som påført ved å produsere bestemte kommunale betalingstjenester. Nevnte 

merkostnader som etter retningslinjene kan tas inn i selvkostregnskapet, omtales også som 

henførbare kostnader. Alle henførbare kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og 

støttefunksjoner, skal tas med i selvkostregnskapet. I rapportens kapittel 5.0 gjennomgår vi 

bestemmelser i H-2140 som er relevante for revisors vurderinger av om kommunen har fått med 

alle henførbare kostnader i de undersøkte selvkostregnskapene – og om alle kostnadene 

kommunen faktisk har tatt inn i selvkostregnskapet, er henførbare. 

 

Det er vanskelig å treffe så nøyaktig med forkalkylene på selvkostområdene/betalingstjenestene, at 

gebyrinntektene tilsvarer faktisk påløpte kostnader for hvert år. Derfor vil det enkelte år være 

overskudd og andre år underskudd på selvkostdriften. I tråd med generasjonsprinsippet forutsetter 

retningslinjene H-2140 at inntektene over tre til fem år skal tilsvare kostnadene for årene samlet. 

Differansene utjevnes gjennom et bundet selvkostfond, som tilføres eventuelt overskudd fra 

selvkostregnskapet og som brukes til dekning av senere års underskudd. Eventuelt akkumulert 

overskudd må tilbakeføres enten ved at gebyrene holdes uendret/reduseres for påfølgende år eller 

ved tilbakebetalinger til brukerne.   

 

I følge KRDs brev av 06.05.08 skal underskudd fra selvkostregnskapet som ikke kan dekkes ved 

bruk av selvkostfond, framkomme som en del av kommunens regnskapsmessige merforbruk 

dersom kommunen i regnskapsåret ikke har andre tilstrekkelige merinntekter. Underskuddet i 

selvkostregnskapet fremføres til senere år i den forstand at gebyrene kan økes i påfølgende år.  

 

 

                                                 
5
 Direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på sektoren 
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2.2.2 Revisjonskriterier 

Ut fra gjennomgangen ovenfor utleder vi følgende revisjonskriterier for  hvordan Balsfjord 

kommunalteknikk KF skal drive vann-, avløps- og renovasjonstjenestene til selvkost: 

 

 Balsfjord kommunalteknikk KF skal utarbeide forkalkyler for selvkost på vann-, avløps-, 

husholdningsrenovasjons- og slamområdet og legge dem fram for kommunestyret sammen 

med rullering av økonomiplanen som grunnlag for gebyrvedtakene 

 Etter utløpet av regnskapsåret skal Balsfjord kommunalteknikk KF sette opp etterkalkyler 

for vann-, avløps-, husholdningsrenovasjons- og slamtjenestene og legge dem fram for 

kommunestyret sammen med årsregnskapet 

 Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan 

henføres til produksjon og levering av vann-, avløps-, husholdningsrenovasjons- og 

slamtjenester, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne  

 Overskudd på selvkosttjenestene på vann-, avløps-, husholdningsrenovasjons- og 

slamområdet skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på 

tjenestene senere år 

 Underskudd på selvkosttjenestene på vann-, avløps-, husholdningsrenovasjons- og 

slamområdet skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er 

dekning på bundet fond til formålet 

 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Med begrepet metode menes de fremgangsmåtene vi benytter for å samle inn datamateriale, det vil 

si informasjon som kan gi svar på problemstillingene i undersøkelsene våre. Faktagrunnlaget i 

revisjonens rapport bygger på datamateriale innsamlet primært gjennom dokumentanalyse og 

analyse av regnskapsinformasjon. For utdyping av skriftlig informasjon har vi vært i samtaler med 

daglig leder for Balsfjord kommunalteknikk KF og Balsfjord kommunes regnskapsleder. De to har 

begge bidratt med opplysninger og dokumentasjon i løpet av prosjektet. 

 

Det skriftlige datamaterialet har vi hentet fra en rekke kommunale dokumenter, herunder:  

 

 “Omorganisering av Balsfjord kommunes VANNVERK, AVLØPSANLEGG, 

SLAM OG RENOVASJON til selskapsformen: Kommunalt foretak (KF) 

(kommunelovens kap. 11)” Oppdatert den 16.05.01 

 Budsjett Handlingsplan 2011 Balsfjord kommunalteknikk – KF Vann – avløp – 

renovasjon. Et foretak i Balsfjord kommune 

 Balsfjord kommunalteknikk KF Regnskap 2011 

 

I tillegg har vi mottatt dokumenter og opplysninger pr e-post fra administrasjonen i Balsfjord 

kommunalteknikk KF. 

 

Undersøkelsen gjelder for- og etterkalkyler samt behandling av driftsresultatene på selvkost-

områdene vann, avløp og husholdningsrenovasjon for 2011.  I forvaltningsrevisjonsprosjektet har 

vi støttet oss på regnskapsrevisjonens kontroll av selvkostregnskapene for 2011. 

Stikkprøvekontroller av utvalgte vann- og avløpsanlegg er gjennomført ved å  kontrollere årlige 

kalkulatoriske kostnader i anleggets levetid til og med 2011. For disse anleggene har vi gått 

tilbake i tid til anskaffelsesåret for hver enkelt anleggsinvestering.  

 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingen. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i 

rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Vi mener at innsamlede og analyserte intervjudata og 

dokumenter er relevante og tilstrekkelige for å svare på problemstillingene i undersøkelsen. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I 

tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. Balsfjord 

kommunes/Balsfjord kommunalteknikks regnskap for 2012 var ikke avlagt og revidert da 

revisjonens undersøkelse ble gjennomført. Vi tar derfor forbehold om påliteligheten i tallene fra 

2012-regnskapet som vi har brukt i kapittel 6.  Med dette forbeholdet og på bakgrunn av 

forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også sikret gjennom revisjonens 

interne kvalitetssystem. 
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4 SELVKOSTKALKYLER 

 

 
 

Generelt 

Balsfjord kommunes vannverk ble, med hjemmel i kommunelovens kapittel 11, organisert som det 

kommunale foretaket Balsfjord kommunalteknikk KF fra 1.1.2002. Foretaket omfatter hele VAR-

sektoren og kjøper merkantile tjenester fra Balsfjord kommune. 

 

4.1 Revisors funn 

4.1.1 Forkalkyle 

“Budsjett Handlingsplan 2011” er utarbeidet av Balsfjord kommunalteknikk KF. Dokumentet 

omfatter vann, avløp, renovasjon og slam og er inndelt i kapitlene 1.0 – 5.0. Kapittel 1.0 gir en 

orientering om Balsfjord kommunalteknikk KF. I kapittel 2.0 Datagrunnlag viser tabell 1 

Gebyrutvikling over år og tabell 2 Fondsmidler (Akkumulert merforbruk /mindreforbruk) 

utviklingen fra 2003 – 2012. Tabell 3 Administrativ kostnadsfordeling viser VAR-tjenestene, 

antall abonnenter, prosentvis fordeling av administrative felleskostnader, antall anlegg og hvor 

stor prosent av befolkningen som var tilknyttet de forskjellige tjenestene. Balsfjord 

kommunalteknikk KF opplyser at i de fordelte administrative felleskostnadene inngår alle 

kostnader som erknyttet til administrasjon av VAR-området, inkludert de merkantile tjenestene 

foretaket kjøper fra Balsfjord kommune. Tabell 4 Mengder innsamlet avfall viser utviklingen ifra 

2003 – 2010 og tabell 5 Beregning av avgifter (Husstand 120 m
2
)
 
innenfor VAR-sektoren viser 

beregningen av avgiftssatser for 2010 og 2011. Handlingsplanen for foretaket går fram av kapittel 

3.0. Kapittel 4.0 Selvkost driftsbudsjett viser for hvert produksjonsområde totalsummene for 

driftsutgifter, bruk av driftsfond, innskudd i driftsfond og vannavgifter. I driftsutgiftene inngår alle 

regnskapsartene fra lønn pluss drift, avskrivninger og kalkulatoriske renter. I tillegg kommer 

fordelte administrasjonskostnader fra ansvarene 10  Administrasjon og 11 Drift VA. Den totale 

driftsrammen for sektoren var budsjettert til kr 15 035 000 i 2011.  En oversikt over eksisterende 

anlegg med sluttføringsår og budsjett går fram av kapittel 4.1 Investeringsbudsjett.  Kapittel 5.0 

Gebyrer og avgifter 2011 består av en oversikt over hvilke gebyrer og avgifter som var foreslått 

for dette året.   

 

Dokumentet ble lagt fram for kommunestyret 15.12.2010 ved sak 88/10 og inneholdt budsjett og 

handlingsplan bare for året 2011, ikke for flere år framover. Innstillingen i saksframlegget lød 

slik: “Balsfjord kommunestyre vedtar handlingsplan og budsjett for Balsfjord kommunalteknikk 

Revisjonskriterier 

 

 Balsfjord kommunalteknikk KF skal utarbeide forkalkyler for selvkost på vann-, 

avløps-, husholdningsrenovasjons- og slamområdet og legge dem fram for 

kommunestyret sammen med rullering av økonomiplanen som grunnlag for 

gebyrvedtakene 

 

 Etter utløpet av regnskapsåret skal Balsfjord kommunalteknikk KF sette opp 

etterkalkyler for vann-, avløps-, husholdningsrenovasjons- og slamtjenestene og 

legge dem fram for kommunestyret sammen med årsregnskapet 
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KF med en ramme på kr 15 035 000. Tidligere vedtatte investeringer videreføres”. Dette ble 

vedtatt av kommunestyret. 

 

4.1.2 Etterkalkyler 

Foretakets regnskap for 2011, “Balsfjord kommunalteknikk KF Regnskap 2011”, utgjorde 

etterkalkylen. Årsregnskapet inneholdt hovedoversikt selvkostregnskap, hovedoversikt 

forskriftsrapporter, noter, detaljert driftsregnskap pr avdeling, detaljert investeringsregnskap og 

detaljert balanseregnskap.  

 

Kapittel 4 Noter i regnskapsdokumentet viser regnskapsresultater for årene 2009 – 2011. I Note 1 

a Resultat drift framkommer driftsresultatene for hvert produksjonsområde for de nevnte årene. 

Dekningen av merforbruk til og med 2009 blir også beskrevet, og oversikten viser hvilke restanser 

som må inndekkes og betales tilbake til Balsfjord kommune. I Note 1b Resultat midler finner vi en 

oversikt over beholdningene på de bundne driftsfondene tilkyttet hvert enkelt produksjonsområde, 

samt uinndekket merforbruk per område. Kapitlet om noter inneholder videre oversikter over 

budsjett investering, avskrevet/utgiftsføring av usikre fordringer, ubundne driftsfond,  merforbruk 

og bundne driftsfond. 

 

Regnskapet for 2011 ble lagt fram for kommunestyret 13.6.2012 ved sak 48/2012 etter først ha 

vært behandlet i styret for Balsfjord kommunalteknikk KF.  

 

 

4.2 Revisors vurderinger 

4.2.1 Forkalkyler 

Vi oppfatter kapittel 4.0 Selvkost driftsbudsjett i det framlagte dokumentet “Budsjett Handlings-

plan 2011” som foretakets forkalkyle for 2011. Budsjettforslaget er lagt fram for kommunestyret 

til behandling. Driftsbudsjettet gir for hvert produksjonsområde en oversikt over antatte 

driftsutgifter og gebyrinntekter for det kommende året, men har visse mangler i forhold til de 

kravene forurensningsforskriften stiller til slike kalkyler i § 16-1. Rammen for gebyrene. Her heter 

det at før kommunen vedtar størrelsen på gebyrene, skal det foreligge  et overslag over de “antatte 

direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis 

vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene.”.  Posten “Driftsutgifter” i det 

framlagte budsjettoverslaget viser ikke hvilke kostnader som er direkte og hvilke som er indirekte. 

Der fremgår heller ikke hvor stor del kapitalkostnadene utgjør av driftsutgiftene. I tillegg mangler 

tre- til femårsperspektivet for overslaget. Forurensningsforskriften omtaler ikke gebyrene for slam 

og renovasjon, men vi legger til grunn for vår vurdering at forskriftens bestemmelser vedrørende 

forkalkyler også kan gjøres gjeldende for andre produksjonsområder innenfor VAR-sektoren. Med 

bakgrunn i det ovenstående vurderer vi revisjonskriteriet om forkalkyle som delvis oppfylt. 

 

4.2.2 Etterkalkyle 

Foretakets regnskap for året 2011 fyller kravene til etterkalkulasjon eller selvkostregnskap som 

går fram av de sentrale retningslinjenes kapittel 1.3  Kommunale tjenester og selvkost, samt 

anbefalingene i KRS nr 6 om noteopplysninger som viser resultatet av gebyrfinansierte tjenester. 

Regnskapet er også lagt fram for kommunestyret. Vi vurderer derfor revisjonskriteriet om 

etterkalkulasjon som oppfylt. 
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5 GEBYRGRUNNLAGET 

 

 

5.0 Henførbare kostnader 

De sentrale retningslinjene for beregning av selvkost (H-2140) skiller mellom 

 direkte kostnader (kjerneprodukt) 

 indirekte kostnader (interntjenester=tilleggsytelser/henførbare støttefunksjoner) 

 

Direkte kostnader 

I direkte kostnader inngår direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. 

Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader gjelder den direkte produksjonen av den enkelte tjeneste, 

f.eks. lønn, vedlikehold av bygninger og anlegg, betaling til private for utførte tjenester m.v. 

 

Årlige kapitalkostnader består i følge retningslinjene av to elementer: 

 kapitalslit, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde 

 alternativkostnad, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere 

penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et fungerende marked vil renten angi 

alternativkostnaden 

 

Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. I det 

kommunale regnskapssystemet vil det si anskaffelser ført i investeringsregnskapet. Retnings-

linjene angir følgende forutsetninger ved utarbeidelse av en selvkostkalkyle: 

 historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag 

 nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at bygget/anlegget 

er tatt i bruk 

 investeringstilskudd/anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget 

 tomtekostnadene trekkes fra i avskrivningsgrunnlaget, men kostnaden skal likevel være 

med i grunnlaget for beregning av alternativkostnaden 

 lineære avskrivninger, dvs med like store årlige beløp over anleggsmidlets levetid 

 avskrivningstid settes etter antatt økonomisk levetid for de ulike anleggsmidlene: 

o 5 år for bl.a. EDB-utstyr, kontormaskiner 

o 10 år for bl.a. (anleggs)maskiner, inventar, utstyr, verktøy, transportmidler 

o 20 år for bl.a. tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrennings-

anlegg 

o 40 år for bl.a. veier og ledningsnett 

o 50 år for bl.a. forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg og lignende 

 kortere avskrivningstid kan brukes dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er 

kortere, og anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes 

ikke å være forbigående 

 

Revisjonskriterium 

 

Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan 

henføres til produksjon og levering av vann-, avløps-, husholdningsrenovasjons- og 

slamtjenester, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne  
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 rentesatsen for beregning av alternativkostnad skal være lik effektiv rente på norske stats-

obligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med tillegg av ett prosentpoeng. 

 

Indirekte kostnader 

I indirekte kostnader inngår indirekte drifts- og vedlikeholdskostnader og indirekte kapital-

kostnader.  Som eksempler på indirekte kostnader kan nevnes kostnader til  

 

 regnskap og innfordring 

 kontorstøtte 

 revisjon 

 opplæring 

 kantinedrift 

 drift av EDB-anlegg 

 drift av sentralbord 

 juridisk bistand 

 

For disse kostnadene har retningslinjene angitt mulige fordelingskriterier.  

 

Det skal også beregnes kapitalkostnader for interntjenester.  Disse kan beregnes etter en forenklet 

metode nærmere beskrevet under punkt 4.10 i retningslinjer for beregning av kommunale 

betalingstjenester (H-2140). 

 

Renteberegning ved over-/underskudd 

På samme måte som alternativkostnad i selvkostregnskapet skal kompensere for rentetap ved å 

binde opp kapital, skal det ifølge retningslinjene kompenseres for rentetap ved fremføring av 

underskudd på selvkostdriften. Tilsvarende skal brukernes rentetap kompenseres når det fremføres 

overskudd på selvkostdriften. Renter på fremført og akkumulert resultat skal beregnes etter samme 

sats som kalkylerente på investert kapital i anleggsmidler, det vil si effektiv rente på norske 

statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på en prosent. 

 

 

5.1 Revisors funn 

Direkte kostnader 

De direkte drifts- og vedlikeholdskostnadene som i regnskapet til Balsfjord kommunalteknikk KF 

var belastet de enkelte produksjonsområdene, inneholdt bl a overtidslønn og lønn til vedlikehold, 

pensjon og arbeidsgiveravgift. Andre direkte kostnader var vedlikeholdsutgifter, diverse 

kontorutgifter, avsetninger til bundne fond eller dekning av tidligere års regnskapmessige 

merforbruk, samt avskrivninger inkludert kalkulatoriske renter. 

 

Kapittel 2 Hovedoversikt selvkostregnskap i Balsfjord kommunalteknikk KF Regnskap 2011 viser 

for hvert produksjonsområde kolonnene regnskap 2011, budsjett 2011, regnskap 2010 og regnskap 

2009. Selvkostregnskapet viser hvilke former for inntekter som er budsjettert og/eller 

regnskapsført. Inndekning av tidligere års merforbruk, avskrivninger og kalkulatoriske renter på 

innskutt kapital inngår i årsresultatet. Avsetning av mindreforbruk, bruk av driftsfond, dekning av 

tidligere års merforbruk og overføring til udekket merforbruk er med i det avstemte resultatet. 

Selvkostregnskapet viser også saldo på fond for hvert ansvar og saldo for merforbruk på de 

enkelte ansvarene.  
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Kapittel 5 Detaljert driftsregnskap i foretakets regnskap for 2011 spesifiserte alle driftsutgifter og 

-inntekter som inngikk i budsjett og regnskap for 2011 for alle fire produksjonsområdene vann, 

avløp, renovasjon og slam. I  tillegg viste det detaljerte driftsregnskapet blant annet regnskaps-

opplysningene for  2009 og 2010. Driftsutgiftene inkluderte lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer 

og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon, overføringer og finansutgifter. Inntektene bestod av salgsinntekter, 

overføringer med krav til motytelse og finansieringstransaksjoner.  

 

Vi har kontrollert de årlige kapitalkostnadene ved stikkprøvekontroll av seks tilfeldige  anlegg 

med hensyn til anskaffelseskostnader, avskrivninger, anleggsbidrag og kostnader til grunnerverv. 

Balsfjord kommunale foretak KF driftet totalt 40 anlegg i 2011, og kontrollen omfattet dermed ca. 

15 prosent av anleggsmassen. Ett av de kontrollerte anleggene har hatt kostnader til grunnerverv, 

og kostnadene er trukket fra anskaffelseskostnaden før avskrivningsgrunnlaget ble fastsatt. Ingen 

anlegg har mottatt statstilskudd eller andre former for anleggsbidrag. Foretaket har avskrevet 

tekniske anlegg som vannverk og renseanlegg/pumpestasjoner over 20 år, mens utstyr innenfor 

renovasjonsområdet er avskrevet over 10 år. Regnskapet viser at det er benyttet lineære 

avskrivninger i selvkostkalkylen. Alternativkostnaden, dvs. den renteavkastningen Balsfjord 

kommunalteknikk KF kunne oppnådd ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpene i 

markedet, ble beregnet etter en prosentsats lik den effektive renten på norske statsobligasjoner 

med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. 

  

Balsfjord kommunalteknikk KF ble opprettet i 2002, og foretaket overtok alle eksisterende anlegg 

innenfor VAR-sektoren fra kommunen. Regnskapslederen opplyser at det kan være vanskelig å  

fastslå anskaffelsesår for enkelte gamle anlegg, og det kan derfor forekomme avvik med hensyn til 

anskaffelsesår. Dokumentasjon  for anskaffelser som ligger langt tilbake i tid, er ikke mulig å 

frambringe i dag.  

 

Indirekte kostnader 

De indirekte kostnadene i selvkostregnskapet består av fordelte kostnader fra ansvarene 10 

Administrasjon og 11 Drift VA i driftsregnskapet. Kostnadene omfatter lønn, kjøp av varer og 

tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon samt kjøp av tjenester som erstatter egen 

tjenesteproduksjon. Fra ansvar 10 Administrasjon er det også fordelt finansutgifter i form av 

avskrivninger. Kostnadene er fordelt med 11 % til ansvarsområdet Vann, 18 % av kostnadene er 

regnskapsført på Avløp og 26 % på Slam, mens Renovasjon er belastet med 45 %. 

 

Renteberegning ved over-/underskudd 

Ved revisjonens kontroll av regnskapet til Balsfjord kommunalteknikk KF for 2011 ble også 

renteberegningen ved over- og underskudd kontrollert. Kontrollen viser at foretaket har beregnet 

renter av et gjennomsnitt av inngående og utgående balanse, etter satsen til kalkylerenten på 

investert kapital i anleggsmidler, det vil si effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års 

gjenstående løpetid, med et tillegg på en prosent.  

 

5.2 Revisors vurderinger 

Ved beregning av gebyrene for de enkelte tjenestene har foretaket fordelt og lagt til grunn de 

direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som skal fordeles på produksjon og distribusjon av 

VAR-tjenester. Beregning av avskrivningstid og gjennomføring av avskrivninger, samt 

renteberegning ved over/underskudd er foretatt i samsvar med bestemmelsene i de aktuelle 

forskriftene og retningslinjene. Vi vurderer derfor revisjonskriteriet om henføring av kostnader og 

gebyrberegning som oppfylt. 
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6 BEHANDLING AV OVER- OG UNDERSKUDD 

 

 

6.1 Revisors funn 

Fra regnskapsavdelingen i Balsfjord kommune har revisjonen fått oversendt en utskrift fra 

balanseregnskapet kalt “Balsfjord kommune regnskap merforbruk og mindreforbruk”. Utskriften 

dekker perioden 2007- 2012 og viser avsetninger til fond og uinndekket merforbruk innenfor 

VAR-sektoren.  En utskrift av driftsregnskapet som gjelder samme periode, viser “Ikke disponert 

netto regnskapsmessig mindreforbruk”, “Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk”, 

“Regnskapsmessig merforbruk” og “Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk”. For å 

få fram utviklingen på hvert enkelt område, har revisjonen satt sammen relevante opplysninger fra 

de to utskriftene i en tabell pr produksjonsområde. 

 

  

Tabell 6.1.1 Behandling av over- og underskudd for produksjonsområdet Vann 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo 

31.12.12 

Dekning av tidligere 

års regnskapsmessige 

merforbruk 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

685 358 

 

 

803 957 

 

 

0 

 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

-277 244 -433 466 -700 405 0 0 0  

Avsetning av 

overskudd til fond 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-68 581 

 

-250 024      

 

-318 605 

Uinndekket 

merforbruk vann* 

286 444 461 466 741 405 -685 358 -803 957 0  

*=Regnskapsmessig merforbruk inkludert kalkylerenter 

 

Tabell 6.1.2 Behandling av over- og underskudd for produksjonsområdet Avløp 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo 

31.12.12 

Dekning av tidligere 

års regnskapsmessige 

merforbruk 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

619 012 

 

 

156 333 

 

 

663 582 

 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

0 -723 778 -657 150 0 0 0  

Avsetning av over-

skudd til fond – 

akkumulert pr 2007 

-73 684 73 684 0 0 0 -239 087 -239 087 

Uinndekket 

merforbruk avløp* 

0 741 778 697 150 -619 012 -156 333 -663 582     

* =Regnskapsmessig merforbruk inkludert kalkylerenter 

 

Revisjonskriterier:  

 

 Overskudd på selvkosttjenestene på vann- og avløpsområdet skal avsettes til bundet 

fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år 

 

 Underskudd på selvkosttjenestene på vann- og avløpsområdet skal inndekkes gjennom 

økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet 
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Tabell 6.1.3 Behandling av over- og underskudd for produksjonsområdet Renovasjon 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo 

31.12.12 

Dekning av tidligere 

års regnskapsmessige 

merforbruk 

0 0 0 3 966 287 220 678 0  

Regnskapsmessig 

merforbruk 

-1 624 109 -249 204 18499 0 0 0  

Avsetning av 

overskudd til fond 

0 0 0 0 -1 236 254 434 496 -801 757 

Uinndekket 

merforbruk 

renovasjon* 

3 600 260 455 204 131 501 -3 966 287 -220 678 0  

*=Regnskapsmessig merforbruk inkludert kalkylerenter 

 

 

Tabell 6.1.4 Behandling av over- og underskudd for produksjonsområdet Slam 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo 

31.12.12 

Dekning av tidligere 

års regnskapsmessige 

merforbruk 

0 0 0 0 0 0  

Regnskapsmessig 

merforbruk 

0 0 0 0 0 0  

Avsetning av 

overskudd til fond – 

akkumulert pr 2007 

-313 401 145 189 -536 723 4 940 191 906 -42 323 -550 412 

Uinndekket 

merforbruk slam* 

0 0 0 0 0 0  

*=Regnskapsmessig merforbruk inkludert kalkylerenter 

 

Merforbruk/mindreforbruk 

Med unntak av et mindreforbruk på kr 18 499 for renovasjonsområdet i 2009, ser vi at det har vært 

regnskapsmessig merforbruk/underskudd på alle produksjonsområdene i de årene tabellene 

dekker. Underskuddene på Vann i 2007, 2008 og 2009 ble inndekket inkludert renter i løpet av 

2010 og 2011. Det oppsamlede underskuddet for Avløp var i løpet av perioden dekket med til 

sammen kr 1 438 927, mens det tilsvarende beløpet for Renovasjon var kr 4 186 965. 

Produksjonsområdet Slam hadde ikke opparbeidet noe underskudd som måtte dekkes i denne 

perioden. 

 

Avsetning til fond 

Områdene avløp og slam hadde opparbeidet fond ved inngangen til 2007. For områdene Vann og 

Renovasjon ble det satt av overskudd til fond i 2011, og for Avløp ble det avsatt til fond i 2012. 

Produksjonsområdet Slam har vekselsvis hatt avsetning til fond og bruk av fond i hele perioden fra 

2007 til 2012. 

 

Inndekning av merforbruk/underskudd 

De ovenstående tabellene viser at alle produksjonsområdene med unntak av slam i perioder 

manglet avsatte fondsmidler til dekning av merforbruket. Tabellene viser også at det uinndekkede 

merforbruket for tre av produksjonsområdene er redusert til null ved utgangen av 2012. Unntaket 

er produksjonsområdet Avløp hvor det fortsatt er en uinndekket restanse på kr 663 582. 
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Balsfjord kommunestyre vedtok 14.12.11 ved k-sak 11/91 rådmannens forslag til økonomiplan 

2012 – 2015. I denne planen inngikk  dekning av tidligere års regnskapmessige underskudd for 

Balsfjord kommunalteknikk KF med til sammen  5,3 millioner kroner. I foretakets driftsbudsjett 

for 2012 ble det satt av til sammen kr 2 453 435,- til tilbakebetaling av kommunens 

underskuddsdekning.  

 

Renteberegning ved regnskapsmessig merforbruk 
Det regnskapsmessige merforbruket er for hvert år blitt tillagt renter etter satsen på kalkylerenter 

på investert kapital, det vil si effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående 

løpetid, med et tillegg på en prosent. I de ovenstående tabellene framkommer det 

regnskapsmessige merforbruket inkludert renter under  “Uinndekket merforbruk…” på alle 

produksjonsområdene.  

 

Gebyrutviklingen 
Som tabell 6.1.5 viser, ble gebyrene økt hvert år fra 2007 for alle produksjonsområdene unntatt 

Slam. De produksjonsområdene som fikk økte gebyrer, hadde regnskapsmessig merforbruk i 

perioden 2007 – 2009. Etter 2010 har ingen av produksjonsområdene hatt regnskapsmessig 

merforbruk.  

 

Tabell 6.1.5 Gebyrutvikling over år (kroner for bolig på 120 m
2
) 

Tabellen er hentet fra “Budsjett Handlingsplan 2011” Balsfjord kommunalteknikk – KF 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Vann 2799 2715 2715 2228 2030 2320 2632 2880 3060 3151 

Avløp 1639 1508 1858 2081 1706 2200 2500 2688 3070 3162 

Slam  850 850 993 993 920 920 1120 1160 1160 1160 

Renovasjon 1329 1520 1465 1762 1935 2320 2523 2940 3153 3245 

*=Prognose 

 

 

6.2 Revisors vurderinger 

Tabellene 6.1.1 – 6.1.4 viser at  i de årene det har vært regnskapsmessig mindreforbruk på et 

produksjonsområde samtidig som tidligere underskudd har vært inndekket, så har Balsfjord 

kommunalteknikk KF avsatt overskuddet til bundet fond. Revisjonskriteriet om avsetning av 

overskudd til bundet fond er oppfylt. 

 

Med unntak av Slam har produksjonsområdene hatt regnskapmessig merforbruk fram til 2009. 

Gebyrene for områdene med underskudd ble øket fra 2008, og for området Slam kom 

gebyrøkningen i 2009. Foretaket er i gang med å tilbakebetale til Balsfjord kommune det 

kommunen har dekket av tidligere regnskapsmessige merforbruk, og revisjonskriteriet om dekning 

av underskudd ved bruk av fond og økte gebyrer er oppfylt. 
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7 KONKLUSJON 

 

På grunnlag av revisors funn og vurderinger konkluderer vi med at Balsfjord kommunalteknikk 

KF i hovedsak driver vann-, avløps- og renovasjonstjenestene i tråd med gjeldende bestemmelser 

om selvkost. Unntaket er forkalkylene som ikke er helt i samsvar med gjeldende bestemmelser. 

 

 

8 EVENTUELLE ANBEFALINGER 

Med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjon gir vi følgende anbefaling til administrasjonen 

i Balsfjord kommunalteknikk KF: 

 

 Forkalkylene bør dekke et tre – femårsperspektiv 

 Det bør gå klart fram av forkalkylene hva som er direkte og hva som er indirekte kostnader 

 Kapitalkostnadene bør være spesifiserte i forkalkylene 

 

 

9 HØRING 

Rapporten ble sendt til verifisering og høring 13.11.13. KomRev NORD mottok svar fra  

Balsfjord kommunalteknikk KF den 29.11.2013. Svaret følger i sin helhet som vedlegg 1. 

 

 

10 REFERANSER 

 “Omorganisering av Balsfjord kommunes VANNVERK, AVLØPSANLEGG, SLAM OG 

RENOVASJON til selskapsformen: Kommunalt foretak (KF) (kommunelovens kap 11)” 

Oppdatert den: 16.05.01 

 Budsjett Handlingsplan 2011 Balsfjord kommunalteknikk – KF  Vann – avløp – 

renovasjon. Et foretak i Balsfjord kommune 

 Balsfjord kommunalteknikk KF Regnskap 2011 

 FOR-2000-12-15 – 1924 “Forskrift om årsregnskap og åreberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner)  § 8 Vurderingsregler 

 Regneark fra Balsfjord kommunalteknikk KF regnskap –anlegg innenfor VAR-sektoren 

 Utdrag fra dokumentet “Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2012 – 2015. Årsbudsjett 

2012 – kap 2.10 Merforbruk VAR –status 

 Budsjett 2012 og handlingsplan 2012 – 2015 for Balsfjord kommunalteknikk KF 
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11  VEDLEGG 1 

 

 

Balsfjord Kommunalteknikk KF tar revisjonsrapporten til etterretning. 
 
Balsfjord Kommunalteknikk KF har på best mulig grunnlag og forutsetning fremlagt 
dokumentasjon til revisjon. Prosjektet har hatt en del forsinkelser som i hovedsak 
skyldes liten kapasitet i foretaket og stor arbeidsmengde i regnskapsadministrasjon. 
Det er over tid innarbeidet rutiner og prosedyrer for å i størst mulig grad lage et 
rettferdig fordelings og selvkostprinsipp. Målsetningene til foretaket er å levere gode 
tjenester med fokus på å holde avgiftsnivået stabilt og tilnærmet gjennomsnittet i Troms. 
Forkalkyler er alltid krevende nå den største variabel er hva den enkelte abonnent 
forbruker av en tjeneste. Foretaket har derfor splittet gebyrene i en fast avgift og en 
variabel forbruksavgift som tilrettelegger for sikrere beregninger. Den nye rapporten 
viser at våre forkalkyler ikke er helt i samsvar med gjeldende bestemmelser. Foretaket 
tar dette til etterretning og vil innarbeide forkalkyler med framskrivning 3-5 år i tid. 
 

 

 

Oddvar Larsen 

DL/ingeniør  
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Balsfjord kommune: 

 

Offentlige anskaffelser, 2004 

Iverksetting av politiske vedtak, 2005 

Spesialundervisning, 2006 

Økonomistyring, 2007 

Barnevernet, 2008 

Forvaltning, drift og vedlikehold, 2008 

Byggesaksbehandling, 2009 

Stormoen Øst, 2009 

Kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg, 2011/ 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og 9 kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 33 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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