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0 SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med prosjektet er å undersøke noe av den virksomheten som foregår i kommunale
foretak tilknyttet Vadsø kommune. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider
ved egen praksis, og bli presentert for områder hvor det er muligheter for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Drives Vadsø kommunale eiendomsselskap KF i samsvar med formålet?

Vadsø kommunale eiendomsselskap KF drives i all hovedsak i samsvar med formålet.
Foretaket har imidlertid ikke inngått formelle avtaler med de kommunale enheter/brukere, og
har ikke tilstrekkelig fokus på kommunens etiske retningslinjer.
Har Vadsø kommunale eiendomsselskap KF tilfredsstillende system for
internkontroll?

Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har ikke et fullt ut tilfredsstillende system for
internkontroll. Det er svakheter i alle elementer internkontrollsystemet består av, særlig når
det gjelder rutiner for risikovurderinger og rutiner for kontrollaktiviteter.
Har Vadsø kommunale eiendomsselskap KF tilfredsstillende system for
økonomistyring?

Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har i det alt vesentlige tilfredsstillende rutiner for
økonomistyring. Kommunestyret orienteres imidlertid ikke ofte nok om utviklingen i
inntekter og utgifter i forhold til budsjett.
Etterleves regler og retningslinjer for selvkost i Vadsø Vann og Avløp KF?

Vadsø vann og avløp KF etterlever i det alt vesentlige regler og retningslinjer for selvkost.
Det er imidlertid funnet avvik i forhold til foretakets regnskap som innebærer at
etterkalkylene for 2017 for tjenestene vann, avløp og slamtømming inneholder for store
kostnader med til sammen kr 238 191.
Etterleves regler og retningslinjer for selvkost i Vadsø havn KF?

Vadsø havn KF etterlever ikke fullt ut regler og retningslinjer for selvkost når det gjelder
anløpsavgiften. Det utarbeides ikke forkalkyle, det tas ikke hensyn til kapitalkostnader på
interne tjenester og det gis ikke tilstrekkelige opplysninger om selvkostkalkylen i note til
årsregnskapet eller i årsberetningen. Inntil det foreligger en uttalelse fra Kystverket kan vi
ikke si om foretakets praksis med å framføre underskudd er i samsvar med regelverket.
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0.3 Anbefalinger
På bakgrunn av de funn vi har gjort i denne undersøkelsen finner vi grunn til å komme med
noen anbefalinger. I og med at undersøkelsen omfatter tre ulike foretak har vi valgt å gruppere
anbefalingene på hvert enkelt foretak.
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF
Vi anbefaler at foretaket iverksetter følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•

Orienterer kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til budsjett
minst to ganger i året
Gjennomfører risikovurderinger for alle deler av foretakets virksomhet
Iverksetter kontrollaktiviteter på grunnlag av en forutgående risikovurdering
Inngår formelle avtaler om husleie og tjenesteleveranser med kommunale
enheter/brukere
Sikrer reell arbeidsdeling mellom kontroll (attestering) og betaling (anvisning) av
betalingskrav
Kontrollerer bruk av delegert myndighet til å gjøre innkjøp ved å undersøke
enkeltinnkjøp

Videre anbefaler vi at foretaket vurderer å iverksette følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Øker fokuset på kommunens etiske retningslinjer
Arbeider systematisk med kompetanseutvikling
Utarbeider stillingsbeskrivelser for lederstillingene
Gjennomfører personalmøter som er felles for alle ansatte
Gjennomfører medarbeidersamtaler jevnlig med alle ansatte, inkludert mellomlederne
Gjennomfører medarbeiderundersøkelser jevnlig
Tar i bruk mål- og resultatorientert styringssystem

Vadsø vann og avløp KF
Vi anbefaler at foretaket iverksetter følgende tiltak:
•

Påser at regnskapstallene som brukes i selvkostkalkylene samsvarer med endelig
regnskap

Vadsø havn KF
Vi anbefaler at foretaket iverksetter følgende tiltak:
•
•
•

Utarbeider forkalkyle i forbindelse med fastsettelsen av størrelsen på anløpsavgiften
Tar hensyn til kapitalkostnader på interne tjenester i selvkostkalkylen
Gir tilstrekkelige opplysninger om selvkostkalkylen i årsberetningen eller i note til
årsregnskapet
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1 INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt av
kommunestyret i Vadsø kommune 5. desember 2016 (sak 91/16). Det framgår av planen at
det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunale foretak.
Området «Kommunale foretak» var ikke en del av overordnet analyse som lå til grunn for
revisjonens forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020. Det er derfor ikke
gjort noen forutgående undersøkelser av dette området. Ettersom det var noe uklart hva
kommunestyret ønsket å få belyst i dette prosjektet har kontrollutvalgets medlemmer, i
forbindelse med utvalgets behandling av prosjektets oppstart, gjort noen undersøkelser for å få
klarhet i hvilke problemstillinger som ønskes besvart.
1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke noe av den virksomheten som foregår i
kommunale foretak tilknyttet Vadsø kommune. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst
ulike sider ved egen praksis, og bli presentert for områder hvor det er muligheter for
forbedringer.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av tre hovedproblemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget 17. mars 2017 (sak 5/17).
Problemstillingene er som følger:
1. Drives Vadsø kommunale eiendomsselskap KF i samsvar med formålet?
2. Har Vadsø kommunale eiendomsselskap KF tilfredsstillende system for
økonomistyring og internkontroll?
3. Etterleves regler og retningslinjer for selvkost i Vadsø vann og avløp KF og Vadsø
havn KF?
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner mv (kommuneloven eller koml.)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Diverse krav om internkontroll i særlovgivning
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift og Kystverkets
merknader til denne
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester; H-3/14, Kommunalog moderniseringsdepartementet
Veiledning om havne- og farvannsloven, Kystverket (2018)
«Intern kontroll – et integrert rammeverk»; COSO-rapporten
Vadsø kommunale eiendomsselskap KFs vedtekter (2012)

1.3.2 Utledning av kriterier
I vedlegg 2 er det beskrevet hvilke revisjonskriterier vi har kommet fram til og hvordan disse
er utledet.

1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært intervjuer, dokumentanalyse og gjennomgang av regnskapsdata.
En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg 3.
1.4.2 Avgrensing
Undersøkelsen har tatt for seg det Vadsø kommunale eiendomsselskaps virksomhet,
internkontroll og rutiner for økonomistyring. I Vadsø vann og avløp KF og Vadsø havn har
undersøkelsen omfattet foretakenes praksis for beregning av pris på betalingstjenester hvor
selvkostprinsippet gjelder.
Tidsmessig er undersøkelsen i hovedsak avgrenset til det sist forløpne år (2017), men når det
gjelder driften i eiendomsforetaket er det gjennomgått dokumenter for de siste tre årene
(2015-2017).
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og
nøyaktige. Det er gjort nærmere rede for hvordan dette er ivaretatt i denne undersøkelsen i
rapportens vedlegg 3.
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2 BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Generelt
Vadsø kommune har organisert noe av sin virksomhet i kommunale foretak. Denne
virksomheten kan oppsummeres slik:
Tabell 1: Kommunale foretak i Vadsø kommune

Foretak
Vadsø havn KF
Vadsø vann og avløp KF
Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF

Virksomhet/aktivitet
Havnedrift, tilsyn med trafikken i havnedistriktet,
forvaltning av havnas eiendommer
Vann, avløp, slamtømming
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
kommunens formålsbygg

Etablert
15.12.2003
22.09.2005
25.04.2013

Oppretting og drift av kommunale foretak er regulert i kommuneloven kapittel 11. Slike
foretak har en relativt selvstendig stilling i forhold til kommunen som sådan, fordi de har egne
vedtekter, eget styre og egen daglig leder. Juridisk er imidlertid foretakene en del av
kommunen1. Kommunestyret har således myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder
foretakets virksomhet,2 og i foretakets vedtekter kan det fastsettes at beslutninger i visse
spørsmål skal godkjennes av kommunestyret.3
Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter,
kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av
kommunestyret. Det skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.4
Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg
styret gir. Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende kontroll.5
Kommunens administrasjonssjef har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet innenfor
styrets myndighetsområde, men kan pålegge foretakets ledelse å utsette iverksettelse av en sak
til kommunestyret har behandlet saken. Administrasjonssjefen skal også gis anledning til å
uttale seg før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret6.

1

Kommuneloven § 61 andre punktum.
Kommuneloven § 67 nr. 1 andre punktum.
3
Kommuneloven § 69 første punktum.
4
Styrets myndighet og plikter framgår av kommuneloven § 67.
5
Daglig leders myndighet framgår av kommuneloven § 71.
6
Forholdet mellom foretaket og kommunens administrasjon er regulert i kommuneloven § 72.
2
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2.2 Evaluering av Vadsø kommunale eiendomsselskap KF
Vadsø kommune ved rådmannen sluttførte høsten 2017 en evaluering av Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF. Evalueringen har tatt utgangspunkt i et styringsdokument vedtatt av
kommunestyret 7. juni 2012, hvor det er satt fire overordnede mål og angitt ti ulike strategier
for hvordan målene skal nås. Disse er operasjonalisert som et grunnlag for videre målstyring.
Revisjonen vil oppsummere evalueringen slik:
•
•
•
•
•

Brukerne er fornøyd med byggenes funksjonalitet og størrelse (areal), men ikke med
foretakets ivaretakelse av sitt ansvar for drift og vedlikehold.
Det brukes relativt sett lite ressurser (penger) på forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling. Dette kan på noen områder skyldes at driften er effektiv og på andre at
pengebruken (eller kommunestyrets bevilgning) er for lav.
Ansvars-/oppgavefordelingen mellom brukerne og foretaket er uklar og/eller etterleves
ikke.
De økonomiske rammene er i liten grad økt.
Foretaket har etterlevd mål knyttet til utforming, klima og helse.

Det framgår at foretaket er i gang med å etablere systemer for registrering av tilstand,
utbedringsbehov og oppfølging, noe rådmannen gir uttrykk for bør prioriteres og sluttføres.
Rådmannen mener også at dialogen med brukerne må styrkes gjennom avklaring og
etterleving av ansvarsgrenser, samt velfungerende systemer for varsling og oppfølging av
bygningsmessige avvik. Avslutningsvis uttrykkes det at politisk nivå må gi foretaket rammer
som gjør det mulig å gjennomføre tilstrekkelig verdibevarende og forebyggende vedlikehold,
at styrket fokus på livssyklusbetraktninger er viktig for økt effektivitet og at utrangerte
og/eller overflødige arealer må avhendes raskt.
I og med at kommunen i sin evaluering har vurdert foretakets virksomhet opp mot de føringer
styringsdokumentet gir, og revisjonens undersøkelse fokuserer på om driften er i samsvar med
de vedtektsfestede formål og krav til internkontroll og økonomistyring, vil de to
undersøkelsene i liten grad overlappe hverandre. Etter revisjonens oppfatning vil
undersøkelsene samlet sett gi et relativt utfyllende bilde av hvordan foretaket utøver sin
virksomhet.
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3 DRIVES VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF
I SAMSVAR MED FORMÅLET?
3.1 Revisjonskriterier
•
•
•
•
•

Foretaket skal dekke meldt behov for formålsbygg innenfor vedtatte økonomiske
rammer
Foretaket skal inngå husleieavtaler, inklusiv renholdstjenester, med kommunale
enheter/brukere
Foretaket skal sørge for vedlikehold av kommunens bygningsmasse
Foretaket skal ivareta kommunens byggherrefunksjon ved nybygging, utbygging og
modernisering
Foretaket skal drive virksomheten i samsvar med Vadsø kommunes etiske
retningslinjer

3.2 Data
3.2.1 Dekning av behov for formålsbygg
Daglig leder har i intervju fortalt at det ved utbygginger kommer en bestilling fra kommunens
administrative ledelse om å sette i gang en prosess. Foretaket gjør da undersøkelser,
utarbeider budsjett med mer, og sender dette til behandling i kommunestyret. Foretaket
ivaretar byggherrefunksjonen. Større investeringer tas inn i planer, for eksempel er
rehabilitering og utvidelse av sykehjemmet i HRO-planen. I dette prosjektet er daglig leder
med i prosjektgruppen, mens formannskapet er styringsgruppe.
Styreleder har i intervju opplyst at bygningsmessige behov fremmes av kommunens
administrasjon og at foretaket følger opp og deltar i det videre arbeidet. Styret påser at rollen
som byggherre ivaretas. Styreleder har videre påpekt at det har vært en endring i de
opprinnelige vedtektene når det gjelder dette formålet. Meningen var opprinnelig at foretaket
skulle overta eierskapet av eiendommene, men dette har kommunestyret senere gått tilbake
på. Styreleder opplyser at styret to ganger har vedtatt forslag til vedtekter som reflekterer dette
og sendt disse til behandling i kommunestyret, men foreløpig er saken ikke blitt behandlet.
Når det gjelder bygningsmessige feil og avvik har daglig leder forklart at dette meldes inn
gjennom avvikssystemet «Qm+», og at det sendes vaktmester for å utbedre avviket.
Driftsleder og konstituert renholdsleder har også forklart seg om behandlingen av avvik.
Konstituert renholdsleder opplyser at foretaket bruker kommunens avvikssystem (Qm+) for
rapportering og utkvittering av avvik. I og med at de ansatte ikke har egne dataverktøy er det
hun som tar imot avviksmeldingene fra brukerne, formidler dem til aktuell medarbeider, og
kvitterer dem ut når avviket er lukket. Driftsleder opplyser at det hver tirsdag gjennomføres
møte med vaktmestrene hvor han går gjennom alle utestående meldinger (innmeldte, ikke
lukkede avvik) og presenterer en liste med ting de må gjennomføre til neste møte. Han har
videre opplyst at renholderne er deres øyne rundt på byggene og at de formidler ting de
oppdager til han.
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Revisjonen har videre blitt forklart av daglig leder at noe av misnøyen hos brukerne (som
kommer fram i rådmannens evaluering7) kan skyldes at brukerne har vært vant med et
tjenestenivå foretaket med sin bemanning ikke er i stand til å opprettholde. Avvik foretaket
mener faller utenfor deres ansvarsområde kan bli rettet, men det er avhengig av at foretaket
har tid og ressurser til det.
Rådmannen har i intervju uttalt seg om foretakets dekning av kommunens behov for
formålsbygg. Rådmannen skiller mellom utbyggingsbehov og bygningsmessige avvik. Når
det gjelder det første opplyser han at utbygginger blir behandlet politisk, at det sendes en
bestilling til foretaket og at foretaket har en byggherrerolle. Han mener at foretaket i disse
tilfellene er «veldig ekspeditt», at de følger opp og leverer. Det er gjerne egne prosjektansvarlige, forteller han. Når det gjelder behov meldt av brukere av eksisterende bygg
(bygningsmessige avvik) mener han det er mer delt. Han oppfatter at foretaket ikke er like
ekspeditt i å rette avvik. Han trekker fram feil i kritiske systemer som brannvarsling, som han
mener det har tatt for lang tid å rette opp. På dette området mener han foretaket har et kraftig
forbedringspotensiale. Oppsummert sier han at kommunen har en funksjonell bygningsmasse
som dekker behovene, men at det er løpende mangler og driftsmessige behov som ikke
ivaretas godt nok.
Revisjonen har orientert foretaket om rådmannens oppfatning av at det er treghet i retting av
feil i kritiske systemer i møte med daglig leder, driftsleder og konstituert renholdsleder. Vi
fikk da tilbakemelding om at de forhold rådmannen er kritisk til ble rettet opp i ved innføring
av IK-bygg. Revisjonen fikk beskrevet flere forhold som underbygget dette. Vi fikk også et
klart «ja» til svar på vårt spørsmål om feil i kritiske systemer ble prioritert fra foretakets side.
Status på avviksmeldinger
Revisjonen har mottatt opplysninger fra foretaket som viser at det pr. 28. august 2018 er tre
innmeldte HMS-avvik som ikke er lukket. Ett av dem er nylig innmeldt, mens de to andre er
fra henholdsvis februar og april 2018. Ett av disse er ikke lukket fordi det pågår
reklamasjonsarbeid etter reparasjon/vedlikehold av gulv i gymsal på skole, mens det andre
gjelder håndtering av risikoavfall på helsesenteret, som ikke faller inn under bygningsdrift.
Denne saken holdes åpent i påvente av tilbakemelding om hvordan helsesenteret håndterer
slikt avfall.
Driftsleder har i forbindelse med utlevering av opplysninger om status på avviksmeldinger
opplyst at kommunen helt nylig har gjennomført opplæring av ansatte når det gjelder
innmelding av HMS-meldinger, avvikssystemet og vaktmestermeldinger. Han beskriver at de
aller fleste enhetene er flinke til å melde inn saker via enhetsleder, men at noen henger litt
etter. Dette er det nå tatt konsekvensen av, og startet opplæring. Han forteller at det fra
foretakets ståsted er ønskelig at den enkelte ansatte skal melde inn til sin leder, slik at leder får
sile ut hva som er HMS, avvik og hva som er rene bestillinger i vaktmestermelding. Den
enkelte ansatte har ikke den nødvendige oversikten over hva som er hva, og dermed kan det
fort oppstå utfordringer. Meldinger havner rett og slett ikke dit de skal under rett fane,
avslutter han med.

Regnskap
7
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Av foretakets årsregnskap for 2017 framgår det at det er foretatt investeringer i anleggsmidler
med 4,9 millioner kroner fordelt på 17 ulike prosjekter. Den største investeringen er
oppgradering av Vadsøhallen med i underkant av 2 millioner kroner.
3.2.2 Inngåelse av avtale med kommunale enheter/brukere
Revisjonen har i intervju med henholdsvis daglig leder og styreleder fått opplyst at foretaket
ikke har inngått husleieavtaler med de kommunale enhetene, men at det arbeides med å
komme fram til hvordan avtalene skal være. Foretaket er i dialog med kommunens
administrasjon for å få avklart hvilke roller foretaket skal ha. Daglig leder har opplyst at det
også diskuteres hvem som skal ha ansvar for utleie til tredjepart. Styreleder har fortalt at
avtalene skal beskrive hvilke tjenester som skal leveres og hvordan oppgaver og ansvar for
kostnadsdekning fordeler seg mellom foretaket og brukerne.
Rådmannen har i intervju opplyst at ingen enheter har inngått husleieavtale, og at det i lang tid
har vært en prosess med å utforme et utkast til avtale. Han mottok et utkast til avtale fra
foretaket i februar 2018, som har vært på høring blant brukerne og i etterkant er bearbeidet av
administrasjonen. 20. mars 2018 sendte han tilbakemelding til foretaket. Den inneholdt fem
kulepunkter med kommentarer/forslag. Han forteller at avtalen i praksis er på plass, at den
etterleves i praksis, men at det formelle mangler. Avtalen har etter hans mening et funksjonelt
grensesnitt mellom brukerne og foretaket. Han forteller videre at levering av renholdstjenester
er en del av avtalen.
3.2.3 Vedlikehold av bygningsmassen
Daglig leder har i intervju opplyst at foretaket ikke har noen vedlikeholdsplan, men at de har
begynt å registrere langsiktige vedlikeholdsbehov i systemet «FDV-Bygg»8. Konkret nevnte
han den nye skolen, som må males om 8 år. Akutte vedlikehold-/reparasjonsbehov registreres
i internkontrollsystemet «IK-Bygg». I etterkant av intervjuet med daglig leder, i møte med
daglig leder, driftsleder og konstituert renholdsleder, har vi fått opplyst at «FDV-Bygg» er en
modul i «IK-Bygg». Videre har vi fått opplyst at bygningsmessige avvik rapporteres av
brukerne i systemet «Qm+».
Daglig leder har i intervju uttalt at foretakets vedlikeholdsbudsjett tilsvarer 50 kroner per
kvadratmeter, og at dette ikke gir rom for å gjøre noe ut over akutte reparasjoner, samt service
på heiser og brannalarmer. Han mener vedlikeholdet som utføres ikke er tilstrekkelig til å
forhindre forringelse av byggene. Han har også fortalt at de har anslått at det koster 1,5
millioner kroner årlig å vedlikeholde de tekniske anleggene, men at foretaket bare har i
størrelsesorden kr 3-400 000 til disposisjon til service av tekniske anlegg. Han opplyste videre
at de har gjort sammenligninger med andre kommuner, som bruker i snitt 200 kroner per
kvadratmeter til vedlikehold. Daglig leder hevdet at det har vært stilt spørsmål om foretaket
har organisert seg feil (urasjonelt), men dette imøtegår han fordi foretaket bruker mindre enn
sammenlignbare kommuner på drift og administrasjon.
Styreleder har i intervju fortalt at styret prøver å skape forståelse for at det er kostbart å drive
bygg, spesielt vedlikehold. Han har videre gitt uttrykk for at styret har som oppgave å sørge
for at foretaket har de ressurser som er nødvendig for å drive.
Rådmannen opplyser at kommunen har en oppdatert bygningsmasse som gjør at man kan få
en oppfatning av at vedlikeholdsbehovet ikke er stort. Han mener at foretaket holder byggene
8

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold.
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greit oppe, men at det har et forbedringspotensiale fordi kritiske systemer ikke er oppe og går
til enhver tid. Når det gjelder vedlikeholdsaktiviteten sier han at den må ses i sammenheng
med foretakets rammer, som han mener er relativt stramme.
Regnskap
Årsregnskapet (driftsregnskapet) for de siste tre årene viser følgende regnskapsførte størrelser
når det gjelder vedlikehold:
Tabell 2: Vedlikeholdsutgifter 2015-2017

Art
230 Vedlikehold, bygg/anleggstjenester og
nybygg/nyanlegg
240 Serviceavtaler, reparasjoner og
vaktmestertjenester
250 Materialer til vedlikehold,
påkostning og nybygg
SUM

2015
2.017.898

2016
2.101.483

2017
1.777.406

357.333

714.323

660.719

189.201

305.593

256.218

2.564.432

3.121.399

2.694.343

Opplysninger om vedlikehold i kommunens evaluering
I kommunens evaluering av driften i eiendomsforetaket (jf. kapittel 2.2) framkommer
foretakets egen vurdering av vedlikehold og kostnadseffektivitet. Foretaket opplyser at det har
valgt å prioritere preventivt, verdibevarende vedlikehold og ettersyn, som for eksempel å
forhindre vannskader gjennom å sørge for tette tak, og at det har etablert rutiner for periodisk
ettersyn og vedlikehold av tekniske installasjoner som elektriske anlegg, varme/ventilasjon og
brannvarsling. Det framkommer videre at vedlikeholdskostnadene er 70 prosent lavere enn
landsgjennomsnittet, som forklares med en betydelig grad av nybygg, at de har lagt seg på en
nøktern standard når bygg vedlikeholdes og at det er mange parkerte bygg og bygg med
uavklart fremtidig bruk. Forvaltningskostnadene – som i henhold til «Styringsdokument for
eiendomsforvaltning i Vadsø kommune» er et aktuelt måltall for måling av
kostnadseffektivitet – er cirka 15 prosent lavere enn gjennomsnittet for alle kommuner i
Norge.
3.2.4 Ivaretakelse av byggherrefunksjon
Daglig leder har i intervju fortalt at foretaket har byggherrefunksjonen alene i mindre
prosjekter. Dette var tilfellet med Glimmerstua barnehage. I større prosjekter deltar foretaket i
en prosjektgruppe, hvor blant annet brukerne er representert. Daglig leder mener dette er en
god modell.
Styreleder har opplyst at styret påser at foretaket har tilstrekkelige økonomiske rammer og at
det har kompetanse til å ivareta rollen som byggherre.
Rådmannen har i intervju opplyst at gjennomførings- eller byggherreansvaret for kommunens
byggeprosjekter som oftest blir plassert hos foretaket. Hans oppfatning er at foretaket har
levert i veldig stor grad. Han opplyser at kommunen/foretaket har rammeavtaler med
konsulentselskaper, som sørger for at prosjektene blir utført som forventet.
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3.2.5 Drift i samsvar med etiske retningslinjer
Revisjonen har fått opplyst av daglig leder at han er kjent med de etiske retningslinjene og at
de (medarbeiderne i foretaket) snakker om dem ofte, spesielt ved juletider når det kommer
blomster og konfekt. De prater om at man ikke skal ta imot smøring, om menneskesyn og
habilitet. Foretaket har ikke hatt dette som tema på personalmøter, men de viser til
retningslinjene og andre reglementer ved nyansettelser. Nyansatte blir bedt om å gjøre seg
kjent med dette på kommunens intranett.
Konstituert renholdsleder har i intervju opplyst at hun kjenner til kommunens etiske
retningslinjer og at hun gir en utskrift av disse til alle nyansatte hun har ledelsesansvar for. Til
dem som har behov for det, som regel fremmedspråklige, forklarer hun innholdet i
retningslinjene.
Driftsleder har overfor revisjonen opplyst at han ikke kjenner godt nok til kommunens etiske
retningslinjer. Han vet imidlertid at det er et slikt reglement og at det ligger på kommunens
hjemmeside. Han har ikke formidlet innholdet i retningslinjene til dem han har ledelsesansvar
for, og har heller ikke sagt til dem at de skal sette seg inn i det.
Revisjonen har gjennomgått styreprotokollene for årene 2015, 2016 og 2017 og har ikke
funnet at de etiske retningslinjene har vært tema på noen av styremøtene i denne perioden.

3.3 Vurderinger
3.3.1 Dekning av behov for formålsbygg
I henhold til vedtektene skal foretaket dekke meldt behov for formålsbygg innenfor vedtatte
økonomiske rammer. Revisjonen har imidlertid forstått det slik at det ikke er foretaket, men
kommunen selv, som tar initiativ til og bevilger midler til utbygginger/nybygg, og at foretaket
kun har en byggherrerolle i disse prosjektene. Dette kommer også til uttrykk i foretakets
årsregnskap, som viser bare mindre investeringer i anleggsmidler (nybygg/oppgradering).
Dette punktet dreier seg derfor i hovedsak om driften av den kommunale bygningsmassen, og
da særlig retting av det som kan kalles bygningsmessige avvik.
Revisjonen har fått beskrevet hvordan bygningsmessige avvik meldes og behandles. Avvik
registreres i et elektronisk system (Qm+), og foretaket har rutiner for avviksbehandling hvor
driftsleder og renholdsleder følger opp og påser at avvik gjøres noe med. Det skjer videre en
prioritering av i hvilken rekkefølge avvik skal behandles. På driftssiden (vaktmesterne) er
avvikene tema på ukentlige møter, og på renholdssiden er det renholdsleder personlig som
sørger for at avvik lukkes i Qm+ siden renholdsmedarbeiderne ikke har tilgang til systemet.
Rådmannen har gitt uttrykk for at foretaket er for treg med å lukke avvik som går på kritiske
systemer som brannvarsling, noe foretakets ledelse mener ikke er riktig. Siden foretaket har
gitt en (for oss) plausibel begrunnelse for sitt syn, tydelig har gitt uttrykk for at feil i kritiske
systemer prioriteres, og avvikssystemet ikke viser ubehandlede avvik som gjelder kritiske
systemer, finner vi ikke grunnlag for å gi uttrykk for kritikk på dette punktet. Vi finner
imidlertid grunn til å påpeke at det ser ut til å være behov for at det gjennomføres et møte,
eller annen form for dialog, mellom rådmannen og foretaket når det gjelder denne særskilte
saken.
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Det har i evalueringen som er gjort av rådmannen9 framkommet at brukerne ikke er tilfreds
med foretakets ivaretakelse av ansvaret for drift og vedlikehold. Ut fra de opplysninger
revisjonen har innhentet har vi fått forståelsen for at mye av misnøyen kan tilskrives at
brukerne har hatt forventninger til hva foretaket skal gjøre som går ut over det foretaket har
kapasitet til å utføre, og at det ikke er inngått husleieavtaler hvor grensen mellom hva som er
brukernes og foretakets ansvar og oppgaver avklares. Siden husleieavtalene og vedlikeholdsansvaret behandles særskilt i de to etterfølgende kapitlene, finner vi ikke grunnlag for å gi
uttrykk for kritikk av foretakets praksis her.
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor mener vi foretaket har tilfredsstillende rutiner for
behandling og oppfølging av bygningsmessige avvik.
3.3.2 Inngåelse av avtale med kommunale enheter/brukere
Foretaket skal inngå husleieavtaler, inklusiv renholdstjenester, med kommunale
enheter/brukere. Vår undersøkelse har avdekket at de formelle avtalene ikke var på plass da
undersøkelsen ble gjennomført, men at det i praksis er kommet til enighet om hvordan disse
skal være. Revisjonen finner grunn til å bemerke at det ikke er inngått formelle avtaler med de
respektive kommunale enheter til tross for at foretaket har vært i drift siden 2013. Siden vi
ikke er kjent med forhold som kan begrunne en slik tidsbruk, er vår oppfatning at avtalene
kunne – og burde – vært på plass for lang tid siden.
3.3.3 Vedlikehold av bygningsmassen
Foretaket skal sørge for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Vår undersøkelse viser at
det gjennomføres vedlikehold. Det kan imidlertid stilles spørsmål om vedlikeholdet som
gjøres er tilstrekkelig til å forhindre en forringelse av byggene. Vi har ikke undersøkt dette i
en slik grad at vi kan gjøre en selvstendig vurdering av dette, men vi registrerer at daglig leder
er av den oppfatning at vedlikeholdet som gjøres ikke er tilstrekkelig, at han mener
kostnadene til drift og administrasjon er lave sammenlignet med andre, og at rådmannen
mener at foretakets rammer er stramme. I kommunens evaluering av foretaket framgår det
flere årsaker til at vedlikeholdskostnadene er lave. En årsak som nevnes er at vedlikeholdet
holdes på et nøkternt nivå, mens andre årsaker – at kommunen har betydelig grad av nybygg
og flere «parkerte» bygg – innebærer redusert behov for vedlikehold. Det framkommer også i
evalueringen at tall som brukes som indikator på kostnadseffektivitet er bedre enn
landsgjennomsnittet.
Siden foretaket faktisk gjennomfører vedlikehold, det ikke foreligger opplysninger som tilsier
at foretaket drives økonomisk urasjonelt, og omfanget av det vedlikehold som er mulig å
gjennomføre har sammenheng med kommunestyrets bevilgninger, finner vi ikke grunnlag for
å bemerke noen mangler på dette punktet.
3.3.4 Ivaretakelse av byggherrefunksjon
Foretaket skal ivareta kommunens byggherrefunksjon ved nybygging, utbygging og
modernisering. Vår undersøkelse viser at foretaket ivaretar denne funksjonen på en god måte.
3.3.5 Drift i samsvar med etiske retningslinjer
Foretaket skal drive virksomheten i samsvar med Vadsø kommunes etiske retningslinjer. Det
er av kapasitetsårsaker ikke mulig for oss å gjøre en vurdering av om det faktisk har skjedd
9

Det er gjort rede for evalueringen i rapportens kapittel 2.2.
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brudd på retningslinjene, men vi kan gjøre en vurdering av om de ansatte kjenner til innholdet
i retningslinjene. Dersom innholdet er kjent vil sannsynligheten for at virksomheten drives i
samsvar med retningslinjene naturlig nok være større enn om det motsatte hadde vært tilfelle.
Revisjonens undersøkelse viser at innholdet blir aktivt formidlet til renholdsmedarbeiderne,
men ikke til øvrige ansatte. Selv om etiske problemstillinger diskuteres nå og da har vi ikke
funnet at kommunens etiske retningslinjer har vært tema på personalmøter eller i styret. Vi har
ikke spurt alle ansatte om dette, og kan dermed ikke uttale oss med sikkerhet, men de
opplysningene som foreligger indikerer at retningslinjene ikke er tilstrekkelig kjent i
virksomheten. Vi kan ikke dermed si at retningslinjene er brutt, men det øker som nevnt
sannsynligheten for at det har vært eller vil skje brudd på dem. Vi mener derfor at det er grunn
for foretaket til å øke sitt fokus på de etiske retningslinjene.

3.4 Konklusjon
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF drives i all hovedsak i samsvar med formålet.
Foretaket har imidlertid ikke inngått avtaler med de kommunale enheter/brukere, og har ikke
tilstrekkelig fokus på kommunens etiske retningslinjer.
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4 HAR VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF
TILFREDSSTILLENDE SYSTEM FOR INTERNKONTROLL?
4.1 Revisjonskriterier
Foretaket skal ha et betryggende system for internkontroll, som består av:
• et kontrollmiljø,
• rutiner for risikovurderinger,
• rutiner for kontrollaktiviteter,
• systemer for informasjon og kommunikasjon og
• systemer for oppfølging og overvåkning.

4.2 Data
4.2.1 Kontrollmiljø
Rutiner for opplæring:
Daglig leder har i intervju fortalt at foretaket ikke har faste (skriftlige) prosedyrer for
opplæring av nyansatte, men at det har etablert seg en praksis. Renholdslederne tar seg av
nyansatte renholdere, mens driftslederne har opplæring av vaktmesterne.
Konstituert renholdsleder har i intervju opplyst at hun selv eller andre med erfaring
gjennomfører opplæring av nyansatte. Nyansatte er sammen med en rutinert medarbeider i
opptil en uke, og de følges opp den første tiden etter dette.
Driftsleder opplyser at de gjør nyansatte kjent med arbeidsoppgavene, arbeidskollegaene,
systemer og arbeidsverktøy, og at de er på oppdrag sammen med andre.
Kompetanse:
Daglig leder har opplyst at foretaket ikke har noen kompetanseplan, men at behovet for
kompetanse og kurs er en del av strategiene styret jobber med. Han har gitt uttrykk for at
kompetansen i administrasjonen må styrkes. Han opplyser videre at «vi prøver å kurse oss i
det vi trenger», og at ansatte oppfordres til å ta fagbrev. Foretaket har fått midler fra OPUS til
språkkurs for renholdere som er fremmedspråklige, og noen vaktmestere har gjennomført
vaktmesterskolen (kurs i regi av NKI).
Daglig leder har videre opplyst at «vi prøver å holde oss oppdatert på lovverket så langt det
lar seg gjøre». Han har forklart at lovverket på bygningsdrift er tilgjengelig i
internkontrollsystemet foretaket bruker og at de skal ta kurs i offentlige anskaffelser. Han
passer ikke på at ansatte oppdaterer seg, «men det burde jeg kanskje gjort», har han uttalt i
intervju med revisjonen.
Konstituert renholdsleder har i intervju fortalt at ansatte sendes på relevante kurs hvis det er
økonomi til det. Konkret nevnte hun at to ansatte hadde vært på smittekurs tidligere på året.
Hun prøver å motivere ansatte til å ta fagbrev, noe 6-7 medarbeidere hadde gjort. Det er
imidlertid en utfordring at mange (19 av 26) renholdsmedarbeidere er fremmedspråklige. Hun
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oppdaterer seg på endringer i relevant lovverk gjennom oppslag på kommunens intranett, og
hun forteller at hun pleier å ta utskrift som hun gir til de ansatte, slik at de også skal være
orientert om endringene.
Driftsleder har i intervju opplyst at to av vaktmestrene har tatt vaktmesterskolen, og at det
ellers gjennomføres kurs. Han nevnte konkret at alle vaktmestre gjennomførte kurs i
bassengdrift i april. Han beskriver at det er noen som har dette som primæroppgave, men at
alle er innom denne arbeidsoppgaven for at de skal kunne utføre den i tilfelle det blir behov
for det. Han kunne ikke svare bekreftende på spørsmål om han oppdaterer seg på regelverket,
men at han vet hvordan han finner fram til det.
Stillingsinnhold og -fullmakter:
Daglig leder har i intervju fortalt at det ikke foreligger noen beskrivelse av innholdet i
stillingen som daglig leder eller hvilke fullmakter som følger med den, men at han antar han
har fullmakt som daglig leder (stillingsprokura). Han er ikke usikker på hva hans jobb består i.
Daglig leder skal iverksette og gjennomføre styrets beslutninger og rapportere til styret. Han
har videre opplyst å ha delegert anvisningsmyndighet til renholdslederne (dette antas å være
renholdsleder og assisterende renholdsleder), som også har fullmakt til å innhente vikarer.
Ifølge daglig leder foreligger det stillingsbeskrivelser bare for renholdslederstillingene.
Konstituert renholdsleder opplyser at hun ikke har fått noen arbeidskontrakt for
renholdslederstillingen, som hun har hatt siden 1. mai 2018. Hun antar at det foreligger en
stillingsbeskrivelse, og hun svarte bekreftende på spørsmål om hun mener hennes ansvar er
klart og tydelig definert.
Driftsleder har i intervju uttalt at han antar det er en beskrivelse av innholdet i hans stilling.
Revisjonen avtalte under intervjuet at han skulle sende denne til oss i etterkant, men vi har
ikke mottatt noen slik beskrivelse. Driftsleder mener imidlertid at hans ansvar er klart og
tydelig definert, og at det går ut på daglig drift av bygg og vaktmestere.
Personalpolitikk:
Daglig leder har i intervju opplyst at «vi følger kommunens personalpolitikk». Fra
kommunens administrasjon har vi fått tilsendt ulike dokumenter som sier noe om kommunens
personal-/arbeidsgiverpolitikk, blant annet lønnspolitisk plan, arbeidsreglement,
permisjonsreglement, etiske retningslinjer, sykefraværsrutiner og veileder for henholdsvis
medarbeidersamtaler og personalsaker.
Personalmøter:
Revisjonen har fått opplyst av daglig leder at det har vært gjennomført felles personalmøter,
men at det ikke var fruktbart fordi det er to forskjellige fagområder (renhold og drift). Han har
videre opplyst at vaktmesterne har ukentlige møter om behov og formidling av informasjon,
for eksempel driftsorganisering ved ferieavvikling, og at renholderne har personalmøter og
årlig fagseminar med leverandører. Administrasjonen har ikke felles møter.
Konstituert renholdsleder har i intervju fortalt at det sjelden avholdes personalmøter for
renholdsmedarbeiderne, men at de samles to ganger i året. Den ene samlingen er et sosialt
tiltak ("Renholdernes dag") og så er det en obligatorisk fagdag. I år er fagdagen i regi av en
leverandør, som skal ha salgsutstilling og foredrag, mens det har vært foretaket selv som har
hatt regien tidligere år.
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Driftsleder opplyser at det gjennomføres personalmøte med vaktmestrene hver tirsdag. Da går
han gjennom alle utestående meldinger (innmeldte, ikke lukkede avvik) og presenterer en liste
med ting de må gjennomføre til neste møte. Han forteller at også daglig leder er inne på disse
møtene, når daglig leder ber om det eller vaktmestrene ønsker det. Det skjer minst en gang i
måneden. Han sier også at renholderne er deres øyne rundt på byggene og at de formidler ting
de oppdager til han.
Medarbeidersamtaler:
I intervju har daglig leder fortalt at renholderne har årlige medarbeidersamtaler. Det
gjennomføres samtaler også med vaktmesterne, men ikke årlig.
Konstituert renholdsleder har fortalt at hun gjennomfører medarbeidersamtale med alle
ansatte hun har ledelsesansvar for en gang i året. Hun har imidlertid aldri hatt
medarbeidersamtale med sin leder, heller ikke da hun var assisterende renholdsleder.
Driftsleder har fortalt at han gjennomfører medarbeidersamtale med dem han har
ledelsesansvar for en gang i året og at de følger kommunens standardskjema for dette. Han
har pleid å gjøre dette i januar-februar, men årets samtaler vil bli gjennomført på høsten på
grunn av sykemelding. Han selv har ikke hatt medarbeidersamtale med daglig leder siden
2015. Årsaken var han ikke kjent med, men han antok at det kunne skyldes at de har tett
dialog hele tiden.
Medarbeiderundersøkelser:
Daglig leder har opplyst at det ikke er gjennomført medarbeiderundersøkelser i foretaket.
Styringssystem:
På spørsmål om foretaket har styringssystem har daglig leder fortalt at «budsjettet er vårt
viktigste styringssystem». Han har videre opplyst at styret jobber med strategier for foretaket,
og at det innebærer systemer som årshjul og andre ting.
Mål:
Daglig leder har i intervju beskrevet at foretaket «har som mål om å få husleieavtaler og
strategier på plass før nyttår»10. De prøver også å få ferdig en virksomhetsplan i løpet av året.
4.2.2 Rutiner for risikovurderinger
Daglig leder har fortalt at foretaket ikke har rutiner for risikovurderinger, men at han har vært
inne på risikovurdering i forhold til økonomi/korrupsjon i en samtale med styreleder. Han
beskriver at de kan være i en utsatt gruppe siden de driver med byggforvaltning, og han har
gitt uttrykk for at foretaket bør gjennomføre en ROS-analyse med tanke på økonomisk
utroskap og korrupsjon.
Konstituert renholdsleder har i intervju opplyst at det ikke er gjennomført risikovurderinger i
renholdsvirksomheten.
Driftsleder opplyser at kommunen har laget en ROS-analyse, og at han i forbindelse med
utarbeidelsen satt i et utvalg, der han hadde ansvar for det som gjaldt kommunale bygg. Han
forteller at dokumentet oppdateres årlig og ved behov.

10

Utgangen av 2018.
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4.2.3 Rutiner for kontrollaktiviteter
Revisjonen har fått opplyst av daglig leder at vaktmestrene og renholdslederne har fullmakt til
å gjøre mindre innkjøp, at driftsleder har attestasjonsmyndighet og daglig leder og
renholdslederne har anvisningsmyndighet. Daglig leder har videre fortalt at tilgangene er lagt
inn i programmet de bruker til fakturahåndtering og -betaling.
Konstituert renholdsleder har i intervju fortalt at situasjonen pr. i dag11 er slik at hun både
bestiller, attesterer og anviser innkjøp, og at daglig leder attesterer hennes reiser.
Driftsleder opplyser at vaktmestrene kan gjøre innkjøp opptil i størrelsesorden 4-5 000 kroner,
mens han tar seg av innkjøp over det. Han opplyser at renholdsleder og daglig leder anviser til
utbetaling.
Revisjonen har på stikkprøvebasis kontrollert attestering og anvisning av inngående fakturaer
bokført på ulike kostnadsarter (kontoer). Ingen av de tolv kontrollerte fakturaene var attestert
og anvist av samme person, men ni fakturaer var attestert av en medarbeider på
servicekontoret. På forespørsel har denne personen opplyst at han bare fordeler fakturaene til
rette vedkommende og at han ikke har forutsetninger for å kunne kontrollere dem. Kontrollen
gjøres av den som anviser.
Når det gjelder avviksrapportering og -håndtering har daglig leder fortalt at «vi følger
kommunens rutiner», og at det er systemet Qm+12 som brukes til det. Revisjonen har videre
fått opplyst at foretaket følger kommunens rutine for varsling av kritikkverdige forhold, som
er en del av Qm+.
Konstituert renholdsleder opplyser at foretaket bruker kommunens avvikssystem (Qm+) for
rapportering og utkvittering av avvik. I og med at de ansatte ikke har egne dataverktøy er det
hun som tar imot avviksmeldingene fra brukerne, formidler dem til aktuell medarbeider, og
kvitterer dem ut når avviket er lukket.
Driftsleder har i intervju opplyst at avvik rapporteres av brukerne i Qm+. Avvik internt i
virksomheten skal også gå via dette systemet, men det er ingen av de nåværende ansatte
vaktmestre som gjør det, sier han. Slike forhold tas opp muntlig med ledelsen eller med
fagforeningen. Han sier at det ikke har vært pratet om hva som er virksomhetsinterne avvik.
4.2.4 Systemer for informasjon og kommunikasjon
Daglig leder har i intervju fortalt at informasjon og instrukser fra styret formidles til han
gjennom vedtak, skriftlig eller gjennom medarbeidersamtaler. Det er dialog mellom styreleder
og daglig leder i møter, telefonsamtaler eller på e-post. Han har videre opplyst at han
formidler informasjon til styret via e-post og/eller i styremøte, eller i muntlig dialog med
styreleder.
Styreleder har i intervju opplyst at formidling av informasjon og instrukser til daglig leder i all
hovedsak skjer muntlig på styremøtene, eventuelt i jevnlige møter styreleder har med daglig
leder. Det kommuniseres også på e-post. Styreleder har videre opplyst at daglig leder får hans
11

Intervjuet ble foretatt 6. juni 2018.
Qm+ er en forkortelse for Quality manager+. Det framgår av nettsiden www.qmplus.com at dette er et
kvalitetssystem som hjelper bedrifter med dokumentasjon av internkontroll og at systemet inneholder maler for
risikoanalyse, sjekklister, prosesskart, avvik mm. og forslag til prosedyrer og lovverk.
12
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råd i spørsmål av mer prinsipiell karakter og når daglig leder ønsker det, for eksempel i
spørsmål som berører kommunestyrets ønsker og forventninger.
Daglig leder har opplyst at ansatte formidler informasjon til han skriftlig eller gjennom
møtereferat, i e-post eller samtaler. Informasjon fra daglig leder til ansatte skjer via e-post, og
som nevnt tidligere, på vaktmestermøtene når det er behov for det.
Konstituert renholdsleder opplyser at daglig leder formidler informasjon, instrukser og andre
forhold til henne muntlig og på e-post, og at hun kommuniserer med daglig leder på samme
måte. Hun mener hun får den informasjon og de instrukser hun trenger for å utføre jobben sin
på en tilfredsstillende måte. Instrukser og informasjon til ansatte hun har ledelsesansvar for
formidler hun ved å ta utskrift og levere til dem, og hun gir nærmere forklaring til dem som
trenger det. Hun er klar over at kommunen har en rutine for varsling av kritikkverdige
forhold, og framviste under intervjuet skjema for varsling.
Driftsleder har opplyst at dialog mellom han og daglig leder skjer muntlig om de små tingene,
men mest på e-post når ting skal være dokumentert og følges opp, og at viktig ting legges inn
i saksbehandlingssystemet. Han forteller at han setter daglig leder som kopimottaker på nesten
alt han sender ut. Driftsleder mener han får den informasjon og de instrukser han trenger for å
utføre jobben på en tilfredsstillende måte. Han forteller videre at han formidler informasjon,
instrukser og andre forhold til de ansatte han har ledelsesansvar for på e-post eller på de
ukentlige vaktmestermøtene. Driftsleder er ikke kjent med om foretaket har rutine for varsling
av kritikkverdige forhold.
4.2.5 Systemer for oppfølging og overvåkning
Revisjonen har fått opplyst av daglig leder at styret følger opp hans arbeids- og
myndighetsutøvelse gjennom vedtak. Han har videre fortalt at han følger med på de ansattes
bruk av delegert myndighet gjennom at han holder øye med forbruket (utgiftene) i forhold til
budsjett. Han kontrollerer ikke de ansattes arbeid, men hvis det kommer purringer på
vaktmestermeldinger tar han tak i det. Kvalitetskontroll av renhold og vaktmester er en del av
internkontrollsystemet (IK-bygg). Daglig leder beskriver at de drøfter resultatoppnåelse
(økonomi) med renholderne på uformelle møter og med vaktmesterne på driftsmøtene.
Foretaket har ingen målesystem for evaluering av kvaliteten.
Konstituert renholdsleder opplyser at daglig leder følger opp hennes arbeids- og
myndighetsutøvelse gjennom budsjettoppfølgingen. Hun sier det er mye tillit dem imellom, at
han kommer innom og spør hvordan det går, men at hun ikke blir kontrollert. Hun har videre
fortalt at hun kontrollerer renholdsmedarbeidernes arbeid ved stikkprøvemessige inspeksjoner
både før og etter at arbeidet er utført. Det skjer både meldt og umeldt, og det varierer hvor
ofte. Hun beskriver at hun prøver å rullere, og dersom det har kommet avviksmeldinger blir
disse personene/stedene gjerne kontrollert ekstra. Hun har en bok hun skriver avvikene i. Der
framgår det hva som er å kritisere og det hun har snakket med renholder om. En slik bok ble
framvist under intervjuet med revisjonen. Hun prater for øvrig ofte med
renholdsmedarbeiderne om jobben de gjør, både plusser og minuser, men mest pluss, forteller
hun. Når det gjelder evaluering sier hun at de går gjennom økonomien, kvaliteten på det de
gjør og servicenivået. Hun opplyser at det har vært gjennomført en brukerundersøkelse fra
kommunens side, men at foretaket ikke har planer om å gjennomføre dette selv.
Driftsleder har opplyst at daglig leder følger opp hans arbeids- og myndighetsutøvelse daglig,
også når han har hatt hjemmekontor. Han forteller at han får høre det hvis han har glemt noe.
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Driftsleder kontrollerer arbeidet til dem han har ledelsesansvar for gjennom
avviksrapporteringssystemet («Qm+ er avslørende») og ved å dra ut på byggene. Han er
ukentlig innom de fleste byggene, mens de små byggene blir besøkt årlig. Han drøfter
resultatoppnåelse med de ansatte i forbindelse med gjennomgang av Qm+. Han skryter og
kritiserer på bakgrunn av det. På spørsmål om hvordan de evaluerer kvaliteten i virksomheten
svarte han at «det er vel gjerne styret som gjør det».

4.3 Vurderinger
4.3.1 Kontrollmiljø
Rutiner for opplæring:
Vår undersøkelse viser at foretaket ikke har formelle/skriftlige rutiner for hvordan opplæring
skal skje, men at det har etablert seg en praksis for hvordan dette gjøres. Opplæringen synes i
stor utstrekning å være «skulder ved skulder»-basert. Selv om opplæringsrutinene ikke er
formalisert har vi ikke grunnlag for å si at de ikke fungerer tilfredsstillende.
Kompetanse:
De opplysninger vi har innhentet viser at det gjennomføres kompetansehevende tiltak og
regelverksoppdatering, men at dette ikke skjer systematisk. Det er for eksempel ikke
utarbeidet noen form for kompetanseplan. Når kompetansetiltakene ikke gjennomføres
systematisk, basert på en kartlegging av behovene, er det større risiko for at foretakets
kompetansebehov ikke blir dekket. Vi mener derfor at foretaket har rom for forbedring på
dette området.
Stillingsinnhold og -fullmakter:
Ifølge de opplysninger vi har innhentet foreligger det stillingsbeskrivelse kun for
renholdslederstillingen. Konstituert renholdsleder har imidlertid ikke sett denne beskrivelsen.
Til tross for dette mener verken daglig leder eller de to mellomlederne at det er usikkerhet om
hva som er deres ansvar og arbeidsoppgaver. Vi antar at behovet for stillingsbeskrivelser er
mindre når det er et såpass klart skille mellom de to virksomhets-/ansvarsområdene drift og
renhold, men foretaket har også andre oppgaver, for eksempel i forhold til byggeprosjekter,
som kan «falle mellom to stoler». Vi antar derfor at foretaket kan ha noe å hente på å
utarbeide stillingsbeskrivelse for alle lederstillingene.
Personalmøter:
Vår undersøkelse viser at det ikke gjennomføres felles personalmøter og at det er stor forskjell
på møtehyppigheten i de ulike virksomhetsområdene. På drift er det ukentlige møter, renhold
samles to ganger i året, mens det ikke gjennomføres møter i administrasjonen. Daglig leder
har gitt uttrykk for at det ikke er fruktbart å gjennomføre felles personalmøter fordi
medarbeiderne arbeider på ulike fagområder. Revisjonens oppfatning er imidlertid at
fellesmøter er en god anledning til å formidle informasjon som vedrører alle ansatte, skape
fellesskapsfølelse og knytte de ansatte nærmere foretaket. Det virker rimelig å tro at mangelen
på felles treffpunkter medfører at ansatte bare i begrenset grad opparbeider en følelse av
fellesskap, som igjen kan ha betydning for deres trivsel og lojalitet til arbeidsgiver (foretaket).
Medarbeidersamtaler:
Vår undersøkelse har avdekket at det gjennomføres medarbeidersamtaler med renholderne og
vaktmesterne årlig, men ikke med mellomlederne. Selv om mellomlederne har tett dialog med
daglig leder i forbindelse med det daglige arbeidet, mener vi det kan være nyttig og
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nødvendig å gjennomføre medarbeidersamtaler også med dem, fordi forholdene som tas opp i
en medarbeidersamtale ikke nødvendigvis blir berørt ellers.
Medarbeiderundersøkelser:
Formålet med medarbeiderundersøkelser er å øke produktiviteten og nærværet i
virksomheten. Vår undersøkelse viser at foretaket ikke har gjennomført slike undersøkelser.
Styringssystem:
Vi har fått opplyst at styringen av foretakets virksomhet skjer på grunnlag av budsjettet.
Revisjonens vurdering av dette er at det er viktig å forholde seg til de midler som er bevilget,
og styrets vedtak om hvordan disse skal brukes, men at budsjettet alene neppe er tilstrekkelig
som styringsredskap fordi det ikke ivaretar kvalitetsperspektivet, slik mål- og
resultatorienterte styringssystemer gjør. På bakgrunn av dette mener vi at foretaket har rom
for forbedring når det gjelder styringssystem. Det må imidlertid påpekes her at foretaket
gjennomfører kvalitetssikrende tiltak. Disse er beskrevet i kapittel 4.2.5 og vurdert i kapittel
4.3.5.
Mål:
Vi har fått opplyst at foretaket har mål om å få husleieavtaler, strategier og virksomhetsplan
på plass før årsskiftet. Det er ikke satt mål for den operasjonelle virksomheten, noe vi antar
har sammenheng med at styringssystemet nevnt under forrige punkt ikke omfatter målstyring.
Oppsummering
Revisjonens vurdering er at foretaket har rom for forbedringer når det gjelder arbeidet med
kompetanseutvikling, stillingsbeskrivelser, personalmøter, gjennomføring av
medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser og styringssystem. Samlet sett anser vi
kontrollmiljøet for å være ikke fullt ut tilfredsstillende.
4.3.2 Rutiner for risikovurderinger
I vår undersøkelse har vi funnet at foretaket ikke har rutiner for risikovurderinger, men at det
er gjennomført en risikoanalyse for de kommunale byggene som en del av kommunens ROSanalyse. Dette er etter revisjonens oppfatning ikke tilstrekkelig, fordi kommunens ROSanalyse ikke tar hensyn til de foretaksspesifikke risikofaktorene. Foretakets rutiner for
risikovurderinger kan således ikke anses å være tilfredsstillende.
4.3.3 Rutiner for kontrollaktiviteter
Generelt
Internkontrollsystem bør være innrettet slik at kontrollaktiviteter iverksettes på grunnlag av en
forutgående risikoanalyse. Som nevnt under forrige punkt har foretaket ikke gjennomført
risikovurderinger for foretaket som sådan (kun for bygningsdrift). Dette innebærer at
forutsetningen for å kunne iverksette nødvendige kontrolltiltak mangler. Det utføres imidlertid
likevel kontrollaktiviteter i foretaket, og vår vurdering av disse er følgende:

Attestering og anvisning av fakturaer
Vår undersøkelse viser at foretakets rutiner er slik at innkjøp kan foretas, kontrolleres og
betales av én og samme person. De fleste av fakturaene vi har sjekket er attestert av en
medarbeider som ikke har forutsetninger for å kunne vurdere om fakturaen reflekterer et
faktisk innkjøp, om innkjøpet vedrører foretaket eller om pris og andre betingelser stemmer.
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Dette gjøres av den som anviser til utbetaling. For de fakturaene som er attestert av
vedkommende har det altså ikke vært noen reell arbeidsdeling mellom kontroll av grunnlaget
for kravet og betalingen av det. Dette er etter vår oppfatning en klar svakhet, og særlig
alvorlig er de tilfellene der den som anviser også har foretatt innkjøpet. Vi har ikke grunnlag
for å påstå at det har skjedd misligheter som følge av foretakets rutiner, men for revisjonen
framstår mislighetsrisikoen som åpenbar.
Avvikshåndtering
De beskrivelser av avvikshåndtering revisjonen har fått dreier seg omtrent utelukkende om
avvik som rapporteres av brukere av kommunale bygg. Det synes å være lite fokus på
virksomhetsinterne avvik, men vi har forstått det slik at slike avvik skal rapporteres i det
samme systemet som brukes til å melde bygningsmessige avvik (Qm+). I praksis synes
imidlertid virksomhetsinterne avvik å bli formidlet på andre måter. Vi har ikke gjort
tilstrekkelige undersøkelser av dette til å kunne si noe mer om foretakets rutiner på dette
området.
4.3.4 Systemer for informasjon og kommunikasjon
Kommunikasjon og formidling av informasjon synes i det store og hele å fungere greit i
foretaket. Vi kan her bare repetere vår oppfatning – som nevnt under kapittel 4.3.1 – at
informasjon som vedrører alle ansatte med fordel også kan formidles i felles personalmøter.
4.3.5 Systemer for oppfølging og overvåkning
Vår undersøkelse viser at foretaket har gode rutiner – både på renholds- og driftssiden – for å
sikre tilstrekkelig kvalitet på arbeidet som utføres, og at det som skal gjøres faktisk blir gjort.
Noen systematisk evaluering av kvaliteten gjøres imidlertid ikke, noe vi antar har
sammenheng med det tidligere nevnte styringssystemet. Fra daglig leders side synes det å
være betydelig større fokus på drift enn renhold når det gjelder oppfølging, men vi kan ikke
uten videre si at dette er feil. Hans kontroll av hvordan delegert myndighet utøves skjer ved å
se forbruket opp mot budsjett. Det er etter revisjonens oppfatning en for upresis kontrollform.
Utøvelse av delegert myndighet til å gjøre innkjøp bør sjekkes ved å kontrollere
enkeltinnkjøp.
På bakgrunn av ovennevnte mener vi foretakets systemer for oppfølging og overvåking er
jevnt over, men ikke fullt ut, tilfredsstillende.

4.4 Konklusjon
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har ikke et fullt ut tilfredsstillende system for
internkontroll. Det er svakheter i alle elementer internkontrollsystemet består av, særlig når
det gjelder rutiner for risikovurderinger og rutiner for kontrollaktiviteter.
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5 HAR VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF
TILFREDSSTILLENDE SYSTEM FOR
ØKONOMISTYRING?
5.1 Revisjonskriterier
•
•
•
•
•
•
•

Styret skal fastsette et særbudsjett med en ramme som samsvarer med kommunestyrets
vedtak.
Daglig leder skal med jevne mellomrom, og minst to ganger per år, rapportere til
styret om utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i forhold til
foretakets særbudsjett.
Daglig leder skal foreslå tiltak dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
vesentlige avvik fra budsjettrammen.
Styret skal med jevne mellomrom, og minst to ganger i året, rapportere til
kommunestyret om utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i
forhold til foretakets særbudsjett.
Styret skal foreta endringer i foretakets særbudsjett når det er nødvendig for å holde
seg innenfor budsjettrammen.
Styret skal fremme forslag til kommunestyret om endring av budsjettrammen når dette
anses påkrevd.
Styret skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året
dersom særregnskapet viser vesentlige avvik fra regulert særbudsjett.

5.2 Data
5.2.1 Særbudsjett
Daglig leder har i intervju forklart at prosessen med å utarbeide budsjett er slik at han snakker
med de ansatte om hvilket utstyr og personell de ønsker, og at de får signaler fra kommunens
ledelse. Han har videre fortalt at de prøver å lage et budsjettforslag som synliggjør
servicebehov, lønnsøkninger og renter/avdrag, men at politikerne ikke alltid tar hensyn til
dette. Hvis det bevilges mindre enn det foretaket har lagt til grunn i budsjettforslaget, må
budsjettet revideres. Daglig leder har opplyst at han før styremøtet i mai vil legge fram et
revidert budsjett for 2018 hvor kommunestyrets vedtak er tatt hensyn til.
I intervju har styreleder forklart at budsjettet er et resultat av den dialogen som skjer i
foretaket. Styret gir føringer til daglig leder, som utarbeider et budsjettforslag. Forslaget
behandles i styret tidlig på høsten. Styreleder beskriver at styret foretar eventuelle justeringer,
og at budsjettet deretter oversendes til kommunen, slik at det blir behandlet parallelt med
kommunens eget budsjett. Han opplyser videre at kommunestyret «som regel alltid» reduserer
rammen i forhold til styrets forslag, og at daglig leder da foreslår et justert budsjett som styret
behandler.
Rådmannen har i intervju fortalt at hans budsjettforslag nesten hver gang er et annet enn det
foretakets styre har foreslått. Han forteller på direkte spørsmål at han ikke i stor nok grad blir
gitt anledning til å uttale seg i saker som behandles i foretaket styre. Han opplever at det ikke
er noen systematikk i dette fra foretakets side. Bare sporadisk får han kopi av innkalling med
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saksliste. Den siste innkallingen han hadde fått var høsten 201713. Rådmannen mener at det er
stor forskjell mellom de kommunale foretakene når det gjelder dette.
Nedenfor er en oversikt som viser hvor store bevilgninger kommunestyret vedtok og hvor
store bevilgninger som ble innarbeidet i foretakets budsjett for årene 2015-2017. Oversikten
viser videre hvor stort netto driftsresultat styret hadde budsjettert med og hvor stort netto
driftsresultat foretaket faktisk oppnådde de samme årene.
Tabell 3: Bevilgninger og driftsresultat 2015-2017

Drift
Bevilgning - vedtatt
Bevilgning - budsjett
Avvik

2015
28 300 000
30 200 000
1 900 000

2016
29 567 000
29 567 000
0

2017
31 210 000
31 210 000
0

Netto driftsresultat - budsjett
Netto driftsresultat - regnskap
Avvik

0
-1 699 672
-1 699 672

686 046
2 439 138
1 753 092

1 869 355
4 034 273
2 164 918

Oversikten viser at det i budsjettet for 2015 ikke ble tatt hensyn til at kommunestyret
reduserte bevilgingen i forhold til styrets forslag. Dette året ble det et stort underskudd på
driften. I 2016 og 2017 er budsjetterte overføringer fra kommunen («husleien») i samsvar
med kommunestyrets vedtak. Disse årene var det store positive driftsresultat (overskudd),
betydelig større enn det som var budsjettert.
Nedenfor framgår det en oversikt som viser kommunestyrets vedtatte investeringsramme for
foretaket, rammen som er innarbeidet i foretakets investeringsbudsjett og foretakets faktisk
gjennomførte investeringer for årene 2015-2017.
Tabell 4: Investeringsramme og investeringer 2015-2017

Investering
Ramme - vedtatt
Ramme - budsjett
Avvik
Investeringer - budsjett
Investeringer - regnskap
Avvik

2015
18 410 000
28 230 000
9 820 000

2016
11 739 383
12 159 383
420 000

2017
7 500 000
7 500 000
0

28 230 000
6 995 359
-21 234 641

12 159 383
17 180 582
5 021 199

7 500 000
4 967 003
-2 532 997

Oversikten viser at det i budsjettet for 2015 ikke ble tatt hensyn til at kommunestyret vedtok
en snevrere ramme for investeringer enn det styret foreslo. Foretaket brukte imidlertid likevel
(betydelig) mindre på investeringer enn det som var lagt til grunn i kommunestyrets vedtak.
5.2.2 Rapportering til styret
Når det gjelder utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til budsjett har daglig leder i
intervju fortalt at han har prøvd å innføre dette som en fast post på hvert styremøte, men at
dette er avhengig av at regnskapstallene er klare.
13

Intervjuet ble foretatt 9. mai 2018.
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Styreleder har i intervju opplyst at utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til budsjett er en
fast post på alle styremøter, hvor daglig leder også presenterer prognoser for hvordan han tror
det vil gå på årsbasis.
Revisjonen har gjennomgått foretakets styreprotokoller for årene 2015-2017 og vi har funnet
at regnskap i forhold til budsjett har vært et tema på følgende styremøter:
Tabell 5: Styrebehandling av regnskap mot budsjett 2015-2017

Styremøte
dato
28.01.2015
11.03.2015
13.05.2015
27.05.2015
01.10.2015
30.10.2015
14.12.2015

Sak om
regnskap
ifht budsjett
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei

Styremøte
dato
18.02.2016
31.03.2016
13.05.2016
01.09.2016
29.09.2016
18.11.2016
19.12.2016

Sak om
regnskap
ifht budsjett
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei

Styremøte
dato
02.02.2017
15.03.2017
03.05.2017
23.08.2017
11.10.2017

Sak om
regnskap
ifht budsjett
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja

Oversikten viser at regnskap i forhold til budsjett har vært tema på to av totalt sju møter i
2015, på ett av totalt sju møter i 2016 og på de fire siste av totalt fem styremøter i 2017.
5.2.3 Forslag om tiltak
Daglig leder har opplyst i intervju at de prøver å stipulere hvordan det ender opp ved slutten
av året. Han sier at det i fjor14 så veldig galt ut i august, men at de innførte innkjøpsstopp og
«dro det greit i havn». Han har videre forklart at det endte opp med underskudd i 2014 og
2015. Han overtok som daglig leder i mai 2014 og forsøkte «å dra i bremsen». Foretaket lå
ifølge daglig leder an til 3 millioner i underskudd, men de endte opp med et underskudd på
1,9 millioner. Han har overfor revisjonen beskrevet at de foreslo en økning i bevilgningene
for 2015, men at dette ikke ble innarbeidet av kommunestyret. Det året tok de ned driften
tidligere enn det som skjedde i 2014.
Styreleder har i intervju fortalt at det har hendt at det lå an til merforbruk og at daglig leder da
foreslo tiltak for hvordan man skulle unngå overskridelser.
Som det framgår av kapittel 5.2.1 ovenfor viser regnskapene et negativt netto driftsresultat på
1,7 millioner kroner i 2015 og positive netto driftsresultat i 2016 og 2017 med henholdsvis
2,4 millioner og 4,0 millioner kroner.
5.2.4 Rapportering til kommunestyret
Styreleder har i intervju fortalt at de ikke har noen fast frekvens for rapportering til politisk
nivå. De gir ikke orienteringer til kommunestyret, men til formannskapet. Han har opplyst at
intensjonen er å orientere formannskapet to ganger i året. I 2017 var det en orientering på
våren, men møtet på høsten ble utsatt fordi formannskapet ikke hadde kapasitet. De skal gjøre
dette i et møte i april i år. På dette møtet vil det bli orientert om foretakets drift og økonomi.
14

2017.
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Han har videre opplyst at kommunestyret får presentert foretakets årsrapport i forbindelse
med behandlingen av foretakets årsregnskap.
Det framgår av protokoll fra formannskapsmøte 23. mars 2017 at styreleder hadde en
statusorientering om foretaket, som i henhold til dagsorden skulle vare i 40 minutter. I
protokollen for møtet som ble avholdt 12. april 2018 står det at daglig leder hadde en
presentasjon av foretaket fra kl. 9.00 til 9.25.
Rådmannen forteller at foretaket rapporterer til kommunestyret om utviklingen i
inntekter/utgifter i forhold til budsjett i forbindelse med budsjettbehandlingen og
behandlingen av årsregnskapet. Eventuelle avvik blir meldt inn i forbindelse med kommunens
budsjettregulering. Han har ikke opplyst om foretaket faktisk har fremmet forslag om
budsjettregulering.
Protokoll fra kommunestyremøte 15. desember 2016 viser at foretakets årsregnskap for 2015
er behandlet (sak 88/16). Av protokoll fra møte 14. desember 2017 framgår det at
årsregnskapet for 2016 er behandlet (sak 84/17). I årsregnskapene framgår avvik i forhold til
budsjett.
5.2.5 Endringer i særbudsjett
Styreleder har i intervju opplyst at styret, i den situasjonen som beskrives i kapittel 5.2.3,
vedtok de tiltakene daglig leder foreslo, blant annet innkjøpsstopp og forskyvning av aktivitet.
5.2.6 Endring av budsjettramme
Styreleder har overfor revisjonen opplyst at det ikke har vært nødvendig å utvide
budsjettrammen i hans tid som leder15. Han har forklart at de justerer aktiviteten hvis de ikke
får den rammen de ønsker. Styret har bedt kommunestyret om å vedta låneopptak og dekning
av underskudd for 2014 og 2015.
Som det framgår av kapittel 5.2.1 ovenfor viser regnskapene et negativt netto driftsresultat på
1,7 millioner kroner i 2015 og positive netto driftsresultat i 2016 og 2017 med henholdsvis kr
2,4 millioner og 4,0 millioner kroner.
5.2.7 Tiltak for å forbedre den økonomiske oppfølgingen
Styreleder har opplyst at regnskapene for 2014 og 2015 viste betydelige underskudd. For
2016 var regnskapet i balanse, og foreløpig regnskap for 201716 viser overskudd. Han sier at
2014-2015 ble preget av bytte av daglig leder og at det var vanskelig å skille mellom hvilke
utgifter foretaket skulle dekke og hvilke utgifter som skulle dekkes av kommunen.

5.3 Vurderinger
5.3.1 Særbudsjett
Styret skal fastsette et særbudsjett med en ramme som samsvarer med kommunestyrets
vedtak. Vår undersøkelse viser at det har vært samsvar mellom vedtatt og budsjettert
bevilgning for 2016 og 2017, men ikke 2015. Driftsbudsjettet for 2015 ble ikke justert ned i
15
16

Styreleder har i intervju opplyst at han tiltrådte tidlig i 2016.
Intervjuet ble foretatt 4. april 2018.
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samsvar med kommunestyrets vedtak. Vi vet ikke om dette er årsaken til at året endte opp
med et betydelig driftsunderskudd, men vi registrerer at underskuddet er omtrent like stort
som kommunestyrets reduksjon av styrets bevilgningsforslag. Kommunestyrets reduksjon av
investeringsrammen ble heller ikke tatt hensyn til dette året, men det har ikke resultert i
overskridelser. Investeringene var tvert imot betydelig lavere enn rammen kommunestyret
vedtok.
Det er ikke fastsatt noe revisjonskriterium knyttet til foretakets plikt til å gi rådmannen
anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som skal behandles i kommunestyret,
og vi har derfor heller ikke gjort noen dyptgående undersøkelser for å ta rede på om dette har
skjedd. Rådmannen mener at det ikke skjer ofte, og heller ikke systematisk. I og med at
plikten inntreffer kun i de sakene som skal behandles av kommunestyret (dette vil typisk være
budsjettet og årsregnskapet) kan vi ikke umiddelbart se at foretaket gjør noe galt. Vi nøyer oss
derfor bare med å påpeke at rådmannen skal gis anledning til å uttale seg når slike saker skal
behandles i styret.
5.3.2 Rapportering til styret
Daglig leder skal med jevne mellomrom, og minst to ganger per år, rapportere til styret om
utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i forhold til foretakets
særbudsjett. Styremøteprotokollene viser at dette skjedde relativt sjelden før 2017. I 2017 har
imidlertid regnskap i forhold til budsjett vært behandlet på de fire siste (av totalt fem) møtene.
Dette samsvarer med opplysningene vi har fått fra daglig leder og styreleder om at regnskap i
forhold til budsjett er et fast tema på styremøtene.
5.3.3 Forslag om tiltak
Daglig leder skal foreslå tiltak dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
vesentlige avvik fra budsjettrammen. Vår undersøkelse viser at dette har vært gjort de siste
årene. Vi anser det ikke som hensiktsmessig å vurdere hva som ble gjort i 2014 siden dette
ligger langt tilbake i tid, daglig leder da var fersk i jobben og det var en annen styreleder på
den tiden.
5.3.4 Rapportering til kommunestyret
Styret skal med jevne mellomrom, og minst to ganger i året, rapportere til kommunestyret om
utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til foretakets særbudsjett. Vår undersøkelse viser at
kommunestyret behandler årsregnskapet, hvor blant annet budsjettavvik framkommer. Disse
møtene har de siste to årene vært avholdt i desember, hvor også det påfølgende års budsjett
har vært til behandling. Ut over dette orienterer foretaket formannskapet. Vi har forstått det
slik at foretaket ønsker å gi en orientering både på våren og høsten, men at det bare har vært
mulig å få dette til på våren.
Revisjonen har gjennomgått kommunens delegasjonsreglement og økonomireglement, men vi
har ikke klart å finne at kommunestyret har delegert til formannskapet å motta orienteringer
fra de kommunale foretakene. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at kommunestyret
behandler bare foretakets årsregnskap. Kommunestyret må bli orientert minst én gang utenom
dette om hvordan utviklingen i foretakets inntekter og utgifter er i forhold til budsjett.
5.3.5 Endringer i særbudsjett
Styret skal foreta endringer i foretakets særbudsjett når det er nødvendig for å holde seg
innenfor budsjettrammen. Vår undersøkelse viser at dette har vært gjort den tiden nåværende
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styreleder har hatt rollen. De foreliggende opplysningene kan tyde på at situasjonen var en
annen før det, men vi anser det ikke nødvendig eller hensiktsmessig å gå nærmere inn på
dette, siden formålet med undersøkelsen er å finne forbedringspunkter i foretakets nåværende
praksis.
5.3.6 Endring av budsjettramme
Styret skal fremme forslag til kommunestyret om endring av budsjettrammen når dette anses
påkrevd. Vi kan slå fast at dette ikke ble gjort i 2014 og 2015 i og med at foretaket endte opp
med betydelige driftsunderskudd som ikke skyldtes ekstraordinære eller uventede hendelser.
Siden det i løpet av nåværende styreleders tid ikke har vært påkrevd å øke budsjettrammen har
vi ikke grunnlag for å uttale oss om foretakets gjeldende praksis på området, men vi kan
konstatere at styret og daglig leder synes å ha stort fokus på å overholde budsjettrammen. Vi
finner derfor ikke grunn til å påpeke noen mangler eller svakheter på dette punktet.
5.3.7 Tiltak for å forbedre den økonomiske oppfølgingen
Styret skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom
særregnskapet viser vesentlige avvik fra regulert særbudsjett. Vår undersøkelse viser at styret
fra 2017 av har satt regnskap i forhold til budsjett opp som fast tema på møtene. Dette må
anses å være et tiltak som bedrer den økonomiske oppfølgingen gjennom året. I og med at det
var et stort positivt driftsresultat i 2017, større enn det som var budsjettert, virker det som
tiltaket har hatt den ønskede effekt. Vår vurdering er at foretaket har oppfylt sin plikt på dette
punktet.

5.4 Konklusjon
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har i det alt vesentlige tilfredsstillende rutiner for
økonomistyring. Kommunestyret orienteres imidlertid ikke ofte nok om utviklingen i
inntekter og utgifter i forhold til budsjett.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 27

Vadsø kommune, 2017-2020, Kommunale foretak

6 ETTERLEVES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR
SELVKOST I VADSØ VANN OG AVLØP KF?
6.1 Revisjonskriterier
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Foretaket skal utarbeide forkalkyler for selvkost på vann- og avløpstjenestene.
Forkalkylene bør inneholde overslag over antatte gebyrinntekter samt direkte og
indirekte kostnader på vann- og avløpstjenestene for de nærmeste tre til fem år.
Direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til
produksjon og levering av vann- og avløpstjenester skal legges til grunn for
gebyrberegningen.
Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for vann- og avløpstjenestene årlig.
Overskudd på vann- og avløpstjenestene skal avsettes til et bundet fond og benyttes til
inndekning av eventuelle underskudd senere år. Det skal være ett fond for hver
tjeneste.
Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond kan bare framføres og dekkes av
fremtidige overskudd dersom det i henhold til lov eller kommunestyrevedtak skal være
full kostnadsdekning eller kommunestyret har vedtatt at brukerne minst skal dekke en
nærmere angitt andel av selvkost (delvis kostnadsdekning).
Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør dekkes inn fra brukerne innen fem år
fra overskuddet eller underskuddet oppsto, med mindre det er forhold som tilsier at
perioden bør være lengre eller kortere.
Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør skje planmessig, som ledd i
økonomiplanarbeidet.
Foretaket skal opplyse om beregningen av vann- og avløpstjenester (etterkalkylen) i
note til årsregnskapet.

6.2 Data
6.2.1 Generelt
Revisjonen er blitt forklart at prosessen med å fastsette gebyrer for tjenester foretaket har
ansvar for å levere er følgende:
1.

Hvert år gjennomfører daglig leder en administrativ prosess for å avklare framtidige
rehabiliteringsbehov og nybygg VA. Normalt skjer dette på våren/sommeren.

2.

Det utarbeides en langsiktig investeringsplan for VA-sektoren. Gjeldende plan er for
2018 - 2021. Normalt utføres dette i august – september.

3.

Investeringsbehovet blir budsjettert og satt inn i en forkalkyle for selvkost fra
påfølgende år. Dette gir svar på hvor avgiftsnivået bør ligge for å kunne ivareta den
foreslåtte investeringstakten.

4.

Endelig forslag saksforberedes for foretakets styre.

5.

Behandling og vedtak i styre for foretaket. Dette skjer normalt i oktober.

6.

Oversendelse til kommunestyrets desember-møte. Her vedtas endelig investeringsplan,
budsjett og årsgebyr.
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6.2.2 Forkalkyler
Vadsø Vann og Avløp KF leverer tre tjenester hvor selvkostprinsippet gjelder: Vann, avløp og
slamtømming. Revisjonen er forelagt en oversikt for årene 2015-2024 benevnt «Etterkalkyle
2017» for tjenestene vann, avløp og slamtømming. Oversiktene inneholder regnskapsførte,
faktiske tall for årene 2015-2017 og forventede/planlagte tall for årene 2018-2024.
6.2.3 Kostnader som inngår i kalkylene
Oversikten nevnt i forrige punkt inneholder poster for direkte driftsutgifter, øvrige
driftsinntekter (kostnadsreduksjon), direkte kapitalkostnader (som består av avskrivninger og
kalkulatoriske renter) og indirekte kostnader (som består av driftsutgifter og
kapitalkostnader). Disse summeres opp til et «gebyrgrunnlag» som sammenholdes med
gebyrinntektene og gir et resultat (over- eller underskudd).
6.2.4 Etterkalkyler
I note til foretakets årsregnskap for 2017 framgår etterkalkyler for tjenestene vann, avløp og
slamtømming. Disse viser et resultat på henholdsvis kr -1 008 150 for vann, kr 1 406 164 for
avløp og kr -176 549 for slamtømming. Etterkalkylene inneholder driftsinntekter
(gebyrinntekter og øvrige driftsinntekter) og driftskostnader, som består av direkte
driftsutgifter, avskrivningskostnad, kalkulatorisk rente, indirekte netto driftsutgifter og
indirekte kapitalkostnader.
Revisjonen har gjennomgått etterkalkylen for 2017 for de tre selvkosttjenestene i detalj. Vi
har undersøkt følgende:
1. Avstemming av etterkalkyle mot regnskap
•

Om det er samsvar mellom etterkalkylen og foretakets regnskap når det gjelder direkte
og indirekte driftskostnader, samt tilgang og avgang på investeringer (disse
kalkyleelementene hentes fra regnskapet).
Resultat:
Samlet inneholder kalkylen driftsutgifter som er kr 238 191 større enn regnskapet.
Dette fordeler seg med kr 536 667 på administrasjon, kr -244 289 på vann og
kr -54 189 på avløp. Når det gjelder investeringer viser regnskapet investeringer på
tjenesteområde vann med kr 66 535 som ikke er i kalkylen. Foretaket har via et
konsulentselskap forklart at årsaken til avvikene trolig er at regnskapsuttrekket har
skjedd tidlig på året (11. januar), og at det kan være gjort endringer i regnskapet etter
den tid.

2. Direkte driftsutgifter
•

Stikkprøvekontroll av utgifter ført i driftsregnskapet på funksjonene 340 Produksjon
av vann, 345 Distribusjon av vann, 350 Avløpsrensing, 353 Avløpsnett/innsamling av
avløpsvann og 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker ol.
Resultat:
33 utgiftsbilag er undersøkt. Det er blant annet kontrollert at utgiftene er ført på riktig
funksjon, tilhører aktuell periode (2017), at de ikke skal føres som investering og er
tilfredsstillende dokumentert. Det ble ikke funnet noen feil av betydning.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 29

Vadsø kommune, 2017-2020, Kommunale foretak

•

At direkte lønns- og personalkostnader gjelder ansatte som utelukkende arbeider på ett
tjenesteområde eller at fordeling på flere tjenesteområder står i rimelig forhold til
antatt tidsbruk/stillingsandeler på de respektive tjenestene.
Resultat:
De ulike ansatte er fordelt på de respektive gebyrområdene. 3 er 100 % på vann, 2 er
60 % på vann og 40 % på avløp og 1 er 100 % på avløp. Stillingen som daglig leder
ivaretas gjennom avtale med et konsulentselskap og utgiftene til innleie av daglig
leder er ført på funksjon 120 Administrasjon (indirekte kostnad).

•

At selvkosttjenestene ikke belastes med lønns- og personalkostnader for arbeid knyttet
til myndighetsutøvelse eller rollen som reguleringsmyndighet.
Resultat:
Foretaket har via et konsulentselskap opplyst at foretaket ikke driver myndighetsutøvelse som ikke kan belastes selvkostkalkylen.

3. Indirekte kostnader
•

At indirekte kostnader (interntjenester) henføres til de respektive selvkosttjenestene i
samsvar med faktisk bruk av tjenestene.
Resultat:
Indirekte driftskostnader (samlet kr 4 197 228) er henført til de ulike tjenestene etter
følgende nøkkel: Vann 60 %, avløp 30 % og slamtømming 10 %. Det synes som
fordelingen er skjedd skjønnsmessig.

4. Kapitalkostnader
•

Stikkprøvekontroll av utgifter (anskaffelser) ført i investeringsregnskapet på
funksjonene nevnt ovenfor.
Resultat:
Alle bokførte investeringer, bortsett fra noen ubetydelige beløp, er undersøkt. Det er
blant annet kontrollert at anskaffelsene er ført på riktig funksjon, tilhører aktuell
periode (2017), at de ikke skal føres som driftsutgift, samt er tilfredsstillende
dokumentert. Ingen feil av betydning ble funnet.

•

At utrangerte eller solgte driftsmidler er trukket ut av beregningsgrunnlaget og at
gevinst er inntektsført/tap kostnadsført i kalkylen.
Resultat:
Det er ikke bokført noen salg eller utrangeringer. Det foreligger heller ingen
opplysninger om at det har vært salg eller utrangeringer i 2017.

•

At avskrivningene er lineære og at avskrivningstiden er i samsvar med antatt levetid.
Resultat:
Avskrivningene er lineære. Det er lagt til grunn at avskrivninger begynnes året etter
det år anskaffelsen har skjedd. Det meste av investeringene er ledningsnett med levetid
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på 40 år eller renseanlegg/pumpestasjoner med 20 år. I 2015 var det en stor investering
i Bydammen (i overkant av 24 millioner kroner) hvor levetiden er satt til 30 år.
Foretaket har via et konsulentselskap forklart at høydebasseng og demninger er en
kombinasjon av tekniske anlegg og bygninger, som gjør en avskrivningstid på 30 år
rimelig.
•

At det er inkludert kapitalkostnader for interne tjenester.
Resultat:
I kalkylen er det lagt til kapitalkostnader av indirekte kostnader med 5 % av indirekte
kostnader.

•

At det er beregnet kalkulatoriske rentekostnader av årets gjennomsnittlige netto
anskaffelseskost fratrukket avskrivninger (gjennomsnitt betyr saldo ved inngangen og
utgangen av året delt på 2), med 5-årig swap-rente + 0,5 prosentpoeng.
Resultat:
Rentekostnader er beregnet med 1,98 % av gjennomsnittlig netto anskaffelseskost
fratrukket avskrivninger. Rentesatsen tilsvarer 5-årig swap-rente + 0,5 prosentpoeng.

5. Gebyrinntekter
•

At innkrevde gebyrer samsvarer med kommunestyrets vedtak.
Resultat:
Seks fakturaer på begynnelsen av året er sjekket mot gebyrregulativet for 2017.
Fakturerte gebyrer samsvarte med gebyrregulativet på alle fakturaene.

6.2.5 Resultathåndtering
Kommunen har ved inngangen av 2017 et positivt selvkostfond for vann og avløp, mens det
er et framført underskudd for slamtømming. Det er følgende håndtering av resultat for 2017:
Tabell 6: Resultathåndtering vann, avløp og slamtømming 2017

Selvkostfond 1.1.
+ avsetning til selvkostfond
- bruk av selvkostfond
+ kalkulert rente selvkostfond (1,98 %)
Selvkostfond 31.12.
Framførbart underskudd 1.1.
- underskudd til framføring
- kalkulert rentekostnad (1,98 %)
Framførbart underskudd 31.12.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Vann

Avløp

5 493 629

1 454 057
1 406 164

-1 008 150
98 893
4 584 372

Slamtømming

42 754
2 902 975
-9 007
-176 649
-1 928
-187 485
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6.2.6 Opp- og nedbygging av selvkostfond
Det foreligger prognoser for gebyrnivå på de tre gebyrområdene framover i tid for perioden
2018-2023. I prognosene er det lagt opp til en gradvis nedbygging av selvkostfond i løpet av 5
år.
6.2.7 Noteopplysninger
I note 11 til årsregnskapet for 2017 framgår en oversikt over etterkalkyle for henholdsvis
vann, avløp og slamtømming. Oversikten inneholder i tillegg oversikt over selvkostfond,
framført underskudd og dekningsgrad (gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlag).

6.3 Vurderinger
6.3.1 Forkalkyler
Foretaket skal utarbeide forkalkyler for selvkost på vann- og avløpstjenestene. Forkalkylene
bør inneholde overslag over antatte gebyrinntekter samt direkte og indirekte kostnader på
vann- og avløpstjenestene for de nærmeste tre til fem år. Revisjonen er forelagt
dokumentasjon som viser etterkalkyler for årene 2015-2017 og forventet utvikling for de
etterfølgende år fram til og med 2024. Dette er langt mer enn de anbefalte tre til fem år, men
revisjonen vurderer dette bare som positivt.
6.3.2 Kostnader som inngår i kalkylene
Direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til
produksjon og levering av vann- og avløpstjenester skal legges til grunn for
gebyrberegningen. Vår undersøkelse viser at gebyrberegningen omfatter alle disse kostnadene
for alle de tre selvkosttjenestene.
6.3.3 Etterkalkyler
Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for vann- og avløpstjenestene årlig. Dokumentasjonen
revisjonen har mottatt viser at dette er gjort for regnskapsåret 2017.
I vår gjennomgang av etterkalkylen har vi kun avdekket konkrete feil på ett område; i
avstemmingen mot regnskapet. Det er funnet avvik mellom regnskapet og kalkylen på vann,
avløp og administrasjon (som er en indirekte kostnad som må fordeles), samt på investeringer.
Avviket på administrasjon fordeles med 60 % på vann, 30 % på avløp og 10 % på
slamtømming. Avviket på investeringer får bare virkning for kalkulatoriske renter, som utgjør
et helt ubetydelig beløp (1,98 % av kr 66 535/2). Avskrivningene påvirkes ikke av dette
avviket fordi avskrivningene starter året etter at investeringen er gjennomført. Virkningen av
avvikene kan dermed oppsummeres slik:
Vann: Utgiftene i kalkylen er kr 77 711 for store (kr 536 667 * 60 % - kr 244 289).
Avløp: Utgiftene i kalkylen er kr 106 811 for store (kr 536 667 * 30 % - kr 54 189).
Slamtømming: Utgiftene i kalkylen er kr 53 667 for store (kr 536 667 * 10 %).
Samlet er utgiftene kr 238 189 for store.
I henhold til retningslinjene for beregning av selvkost må feil i tidligere års selvkostkalkyle i
utgangspunktet rettes i senere års kalkyle17. Det framgår videre at feil som utgjør vesentlige
17

Dette står i kapittel 7.3.2 i retningslinjene.
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beløp for brukerne uansett skal rettes når feilen ikke ligger mer enn fem år tilbake i tid. Det
ligger utenfor vårt mandat å ta stilling til om feilen er så betydelig at den må rettes. Det er et
spørsmål foretaket kan ta opp med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.
Fordeling av lønns- og personalkostnader og indirekte kostnader synes å være skjedd
skjønnsmessig. Revisjonen har ikke så god innsikt i foretakets aktivitet at vi er i stand til å
etterprøve denne vurderingen i noen særlig utstrekning. Det vi kan si om fordelingen er at den
ikke virker urimelig.
6.3.4 Resultathåndtering
Overskudd på vann- og avløpstjenestene skal avsettes til et bundet fond og benyttes til
inndekning av eventuelle underskudd senere år. Det skal være ett fond for hver tjeneste.
Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond kan bare framføres og dekkes av fremtidige
overskudd dersom det i henhold til lov eller kommunestyrevedtak skal være full
kostnadsdekning eller kommunestyret har vedtatt at brukerne minst skal dekke en nærmere
angitt andel av selvkost (delvis kostnadsdekning).
Dokumentasjonen revisjonen har mottatt viser at det er separate selvkostfond for henholdsvis
vann, avløp og slamtømming. Underskuddet på vann er belastet selvkostfond, overskuddet på
avløp er tillagt selvkostfond og underskuddet på slamtømming er framført fordi det ikke er
midler på selvkostfondet. I og med at det ifølge forurensningsloven er krav om full
kostnadsdekning på tømming av slamavskillere, skal underskuddet framføres og dekkes inn
senere år. Det er videre beregnet renteinntekter av positivt selvkostfond og rentekostnader av
framført underskudd. Resultathåndteringen er i samsvar med regelverket for samtlige
tjenester.
6.3.5 Opp- og nedbygging av selvkostfond
Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør dekkes inn fra brukerne innen fem år fra
overskuddet eller underskuddet oppsto, med mindre det er forhold som tilsier at perioden bør
være lengre eller kortere. Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør skje planmessig,
som ledd i økonomiplanarbeidet. Vår undersøkelse viser at foretaket har utarbeidet prognoser
for perioden fram til 2023 hvor det legges opp til en gradvis nedbygging av selvkostfond over
fem år. Vi er ikke kjent med at det foreligger forhold som tilsier at nedbyggingen bør skje
over lengre eller kortere tid enn fem år. Vår vurdering er således at foretakets praksis er i
samsvar med retningslinjenes anbefaling.
6.3.6 Noteopplysninger
Foretaket skal opplyse om beregningen av vann- og avløpstjenester (etterkalkylen) i note til
årsregnskapet. Dette er gjort i årsregnskapet for 2017.

6.4 Konklusjon
Vadsø vann og avløp KF etterlever i det alt vesentlige regler og retningslinjer for selvkost.
Det er imidlertid funnet avvik i forhold til foretakets regnskap som innebærer at
etterkalkylene for 2017 for tjenestene vann, avløp og slamtømming inneholder for store
kostnader med til sammen kr 238 191.
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7 ETTERLEVES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR
SELVKOST I VADSØ HAVN KF?
7.1 Revisjonskriterier
•
•
•
•
•

•
•
•

Foretaket skal utarbeide forkalkyler for størrelsen på anløpsavgiften.
Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med
hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven.
Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for anløpsavgift årlig.
Overskudd på anløpsavgift skal avsettes til et bundet fond og benyttes til inndekning
av eventuelle underskudd senere år.
Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond kan i utgangspunktet bare framføres
og dekkes av fremtidige overskudd dersom kommunestyret har vedtatt full
kostnadsdekning eller at anløpsavgiften minst skal dekke en nærmere angitt andel av
selvkost (delvis kostnadsdekning). Det kan, uavhengig av dette, velges om underskudd
et år skal dekkes inn med avgift det påfølgende året eller om avgiftsområdet skal
subsidieres med beløpet.
Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør dekkes inn fra brukerne innen fem år
fra overskuddet eller underskuddet oppsto, med mindre det er forhold som tilsier at
perioden bør være lengre eller kortere.
Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør skje planmessig, som ledd i
økonomiplanarbeidet.
Foretaket skal opplyse om beregningen av anløpsavgift (etterkalkylen) i note til
årsregnskapet.

7.2 Data
7.2.1 Forkalkyle
Nivået på anløpsavgiften for 2017 er behandlet av foretakets styre i møte 26.10.2016 (sak
14/2016). Av møteprotokollen framgår det hvordan saken er utredet. Det foreslås at
anløpsavgiften økes med 5 % fra nivået i 2016. Begrunnelsen for økningen er at det for årene
2011-2014 var en samlet underdekning på kr 1 339 766, at prisen for 2015 ble økt med 25 %
for å bringe selvkostresultatet i balanse, men at etterkalkylen for 2015 også viser
underdekning. Det er tatt med en oppstilling som viser selvkostkalkylen for 2014 og 2015,
men ingen prognose for 2017 eller senere år. Styret vedtok i møtet den foreslåtte økning i
anløpsavgiften, og i møte 15. desember 2016 (sak 85/16) vedtok kommunestyret det framlagte
forslaget til prisregulativ for 2017.
7.2.2 Kostnader som inngår i kalkylen
Oppstillingen nevnt i forrige kapittel inneholder poster for direkte driftskostnader, indirekte
driftskostnader, avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader. Disse summeres opp til et
«gebyrgrunnlag» som sammenholdes med gebyrinntektene og gir et resultat (over- eller
underskudd).
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Revisjonen har fått tilgang til spesifikasjon som viser hvilke kostnader som er henført til
anløpsavgiften, og vi har også fått dette forklart av foretaket. Opplysningene viser at det
henføres kostnader (lønn og innkjøpte varer/tjenester) som har sammenheng med følgende
aktiviteter: offentlig myndighetsutøvelse, oppsyn/tilsyn og opprydding/opprenskning i
farleden, AIS18-registrering, vedlikehold bølgebryter (molo) og vedlikehold navigasjon (lykter
mv.).
7.2.3 Etterkalkyle
Etterkalkyle for anløpsavgiften er presentert i foretakets årsberetning for 2017. Denne viser et
resultat på kr -311 828. Etterkalkylen inneholder anløpsinntekter, direkte kostnader, indirekte
kostnader, avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader.
Revisjonen har gjennomgått etterkalkylen for 2017 i detalj. Vi har undersøkt følgende:
1. Avstemming av etterkalkyle mot regnskap
•

Om det er samsvar mellom etterkalkylen og foretakets regnskap når det gjelder direkte
og indirekte driftskostnader, samt tilgang og avgang på investeringer (disse
kalkyleelementene hentes fra regnskapet).
Resultat:
Det som er regnskapsført på ansvar 1711 Drift havn legges inn i kalkylen. Her er det
samsvar mellom regnskap og kalkyle. Investeringsregnskapet viser ingen investeringer
knyttet til anløpsavgiften.

2. Direkte driftsutgifter
•

Stikkprøvekontroll av utgifter ført i driftsregnskapet.
Resultat:
21 utgiftsbilag er undersøkt. Det er blant annet vurdert om utgiftene er ført på riktig
art, funksjon og ansvar, tilhører aktuell periode (2017), at de ikke skal føres som
investering, samt er tilfredsstillende dokumentert. Ingen feil av betydning ble funnet.

•

At direkte lønns- og personalkostnader gjelder arbeid som vedrører sikkerhet og
framkommelighet i kommunens sjøområde eller utøvelse av offentlig myndighet etter
havne- og farvannsloven.
Resultat:
Lønns- og personalkostnadene er fordelt på de ulike aktivitetene etter anslått medgått
tid. Til sammen er 23 % henført til aktiviteter som kan dekkes av anløpsavgiften.
Dette omfatter offentlig myndighetsutøvelse, oppsyn/tilsyn og opprydding/
opprenskning i farleden, AIS-registrering, vedlikehold bølgebryter (molo) og
vedlikehold navigasjon (lykter mv.).

18

På Kystverkets nettsider (kystverket.no/Maritime-tjenester/Meldings--og-informasjonstjenester/AIS) framgår
det at AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke
sikkerheten for skip og miljø, og forbedre regulering og overvåking av skipstrafikk.
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3. Indirekte kostnader
•

At indirekte kostnader (interntjenester) henføres til gebyrområdet i samsvar med
faktisk bruk av tjenestene.
Resultat:
Indirekte kostnader er fordelt etter anslått medgått tid på de ulike inntektsgivende
aktivitetene. Dette avviker noe fra det som er nevnt under punkt 2 (direkte lønns- og
personalkostnader) siden tid som er medgått til havnesjef, administrasjon og
vedlikehold ikke er direkte inntektsgivende aktivitet, og derfor er holdt utenfor.

4. Kapitalkostnader
•

Stikkprøvekontroll av utgifter (anskaffelser) ført i investeringsregnskapet på
funksjonene nevnt ovenfor.
Resultat:
Det er ikke ført noen investeringer i varige driftsmidler relatert til aktiviteter som kan
dekkes av anløpsavgiften.

•

At utrangerte eller solgte driftsmidler er trukket ut av beregningsgrunnlaget og at
gevinst er inntektsført/tap kostnadsført i kalkylen.
Resultat:
Det er ikke bokført noen salg eller utrangeringer. Det foreligger heller ingen
opplysninger om at det har vært salg eller utrangeringer i 2017.

•

At avskrivningene er lineære og at avskrivningstiden er i samsvar med antatt levetid.
Resultat:
Avskrivningene er lineære. Vi har mottatt en oversikt som viser regnskapsmessig
verdi ved utgangen av 2015, 2016 og 2017, samt årets avskrivninger for samtlige
anleggsmidler i foretaket, hvor det framgår hvilke anleggsmidler og dertil hørende
avskrivninger som er henført anløpsavgiften. Det er litt uklart hvilke anleggsmidler
som kan henføres, men vi ser det ikke som nødvendig å gjøre noen nærmere
undersøkelse av dette siden avskrivningene er relativt små (kr 83 135).

•

At det er inkludert kapitalkostnader for interne tjenester.
Resultat:
Vi kan ikke se at det i etterkalkylen er tatt hensyn til kapitalkostnader for interne
tjenester.

•

At det er beregnet kalkulatoriske rentekostnader av årets gjennomsnittlige netto
anskaffelseskost fratrukket avskrivninger (gjennomsnitt betyr saldo ved inngangen og
utgangen av året delt på 2), med 5-årig swap-rente + 0,5 prosentpoeng.
Resultat:
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Vi har mottatt en oversikt som viser regnskapsmessig verdi ved utgangen av 2015,
2016 og 2017, samt årets rentekostnad for samtlige anleggsmidler i foretaket, hvor det
framgår hvilke anleggsmidler og dertil hørende renter som er henført til anløpsavgiften. Det er brukt en rentesats på 1,98 %. Rentesatsen tilsvarer 5-årig swap-rente +
0,5 prosentpoeng. Anleggsmidlene er de samme som ved beregning av kalkulatoriske
avskrivninger.
5. Gebyrinntekter
•

At innkrevde gebyrer samsvarer med kommunestyrets vedtak.
Resultat:
De 5 første fakturaene i 2017 er undersøkt. Fakturert anløpsavgift stemmer overens
med vedtatte priser for 2017.

7.2.4 Resultathåndtering
Foretaket har ved inngangen av 2017 et framført underskudd på til sammen kr 1 688 253. Det
er følgende håndtering av resultat for 2017:
Tabell 7: Resultathåndtering anløpsavgift 2017

Framførbart underskudd 1.1.
- underskudd til framføring
- kalkulert rentekostnad
Framførbart underskudd 31.12.

2017
-1 688 253
-311 828
0
-2 000 080

Det framgår ikke av saksdokumentene til styrets og kommunestyrets behandling av anløpsavgiften at det skal være full kostnadsdekning på anløpsavgiften. Revisjonen har på
forespørsel fått opplyst fra foretaket at det heller ikke tidligere er fattet vedtak om dette.
7.2.5 Opp- og nedbygging av selvkostfond
Det foreligger en økonomiplan for foretaket for årene 2017-2020. Planen er på et overordnet
nivå, og tar ikke for seg anløpsavgiften særskilt. Vi har ikke funnet noen dokumenter som
viser prognoser eller planer for opp- eller nedbygging av selvkostfond.
7.2.6 Noteopplysninger
I foretakets årsberetning er det på side 7 presentert en kalkyle for anløpsavgiften. Denne
inneholder inntekter, kostnader og over-/underskudd for 2017. Det er ingen opplysninger om
selvkostkalkyle i note til årsregnskapet.

7.3 Vurderinger
7.3.1 Forkalkyle
Foretaket skal utarbeide forkalkyler for størrelsen på anløpsavgiften. Vi kan ikke se at det
foreligger noen forkalkyle i forbindelse med fastsettelsen av størrelsen på anløpsavgiften.
Foretakets praksis er ikke i samsvar med regelverket på dette punktet.
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7.3.2 Kostnader som inngår i beregningen
Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med
hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Så vidt vi kan se omfatter foretakets
kalkyle ikke kostnader som faller utenfor det som kan dekkes av anløpsavgiften.
7.3.3 Etterkalkyle
Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for anløpsavgiften. Dokumentasjonen vi har mottatt
viser at dette er gjort for 2017. I vår gjennomgang av etterkalkylen har vi funnet at
kapitalkostnader for interne tjenester ikke er inkludert i kostnadene. I henhold til
retningslinjene bør det tas hensyn til slike kostnader, og det er angitt at kapitalkostnader på
interne tjenester kan beregnes sjablonmessig med 5 prosent av indirekte kostnader.
I etterkalkylen er direkte lønns- og personalkostnader og indirekte kostnader henført til
anløpsavgiften på bakgrunn av et anslag om hvor mye tid som går med til de ulike
aktivitetene. Revisjonen har ikke så god innsikt i havnas aktivitet at vi er i stand til å
etterprøve denne vurderingen i noen særlig utstrekning. Det vi kan si om dette er at
fordelingen ikke virker urimelig.
7.3.4 Resultathåndtering
Overskudd på anløpsavgift skal avsettes til et bundet fond og benyttes til inndekning av
eventuelle underskudd senere år. Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond kan i
utgangspunktet bare framføres og dekkes av fremtidige overskudd dersom kommunestyret har
vedtatt full kostnadsdekning eller at anløpsavgiften minst skal dekke en nærmere angitt andel
av selvkost (delvis kostnadsdekning). Det kan, uavhengig av dette, velges om underskudd et
år skal dekkes inn med avgift det påfølgende året eller om avgiftsområdet skal subsidieres
med beløpet.
I vår undersøkelse har vi ikke funnet at kommunestyret har fattet vedtak om at det skal være
full eller delvis kostnadsdekning på anløpsavgiften. Foretaket kan uansett framføre årets
underskudd til dekning påfølgende år. Det er imidlertid uklart for oss om det er noen formelle
krav til en slik beslutning om å framføre underskuddet, samt om det er anledning til å
framføre over flere år. Revisjonen har bedt Kystverket om en uttalelse om disse forholdene,
men vi har ved rapportens avslutning ikke mottatt svar fra dem. Vi kan derfor ikke uttale oss
med sikkerhet om foretakets praksis med å framføre underskudd er i samsvar med
regelverket. Dette vil først kunne avklares når Kystverket har tatt stilling til spørsmålene vi
har stilt. I og med at daglig leder og styret er ansvarlig for å henholdsvis sørge for eller påse at
foretaket etterlever gjeldende regelverk, gjør vi oppmerksom på at daglig leder og styret på
eget initiativ bør følge opp dette spørsmålet.
7.3.5 Opp- og nedbygging av selvkostfond
Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør dekkes inn fra brukerne innen fem år fra
overskuddet eller underskuddet oppsto, med mindre det er forhold som tilsier at perioden bør
være lengre eller kortere. Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør skje planmessig,
som ledd i økonomiplanarbeidet. I og med at det ikke er et (positivt) selvkostfond, og det ikke
er fattet vedtak om full eller delvis kostnadsdekning, er kravene om tilbakeføring eller
inndekning uaktuelle. Det synes imidlertid å være en målsetning om at anløpsavgiften skal
balansere, altså at inntektene dekker kostnadene. Vi antar at det da med fordel kan settes opp
en plan som viser hvordan dette skal oppnås.
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7.3.6 Noteopplysninger
Foretaket skal opplyse om beregningen av anløpsavgift (etterkalkylen) i note til
årsregnskapet. Vår undersøkelse viser at det er gitt slike opplysninger i årsberetningen i stedet
for i note til årsregnskapet. Vi kan ikke se at dette har stor betydning, fordi både
årsberetningen og årsregnskapet er offentlige dokumenter som behandles av kommunestyret,
og finner derfor ikke grunn til å påpeke dette som en mangel.
I retningslinjene er det vist til god kommunal regnskapsskikk (kommunal regnskapsstandard
nr. 6 om noter og årsberetning) når det gjelder notekrav. I regnskapsstandarden anbefales det
å presentere tall for flere år. Foretakets årsberetning inneholder kun selvkostkalkyle for 2017.
Det er videre anbefalt å presentere budsjettert og faktisk dekningsgrad, altså hvor stor andel
av selvkost som var planlagt og faktisk ble dekket. Heller ikke disse opplysningene
framkommer i årsberetningen. Vår oppfatning er derfor at foretaket ikke har gitt tilstrekkelige
opplysninger om selvkostkalkylen i årsberetningen eller årsregnskapet.

7.4 Konklusjon
Vadsø havn KF etterlever ikke fullt ut regler og retningslinjer for selvkost når det gjelder
anløpsavgiften. Det utarbeides ikke forkalkyle, det tas ikke hensyn til kapitalkostnader på
interne tjenester og det gis ikke tilstrekkelige opplysninger om selvkostkalkylen i note til
årsregnskapet eller i årsberetningen. Inntil det foreligger en uttalelse fra Kystverket kan vi
ikke si om foretakets praksis med å framføre underskudd er i samsvar med regelverket.
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8 KONKLUSJONER
8.1 Drives Vadsø kommunale eiendomsselskap KF i samsvar med
formålet?
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF drives i all hovedsak i samsvar med formålet.
Foretaket har imidlertid ikke inngått formelle avtaler med de kommunale enheter/brukere, og
har ikke tilstrekkelig fokus på kommunens etiske retningslinjer.

8.2 Har Vadsø kommunale eiendomsselskap KF tilfredsstillende
system for intern kontroll?
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har ikke et fullt ut tilfredsstillende system for
internkontroll. Det er svakheter i alle elementer internkontrollsystemet består av, særlig når
det gjelder rutiner for risikovurderinger og rutiner for kontrollaktiviteter.

8.3 Har Vadsø kommunale eiendomsselskap KF tilfredsstillende
system for økonomistyring?
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har i det alt vesentlige et tilfredsstillende system for
økonomistyring. Kommunestyret orienteres imidlertid ikke ofte nok om utviklingen i
inntekter og utgifter i forhold til budsjett.

8.4 Etterleves regler og retningslinjer for selvkost i Vadsø Vann og
Avløp KF?
Vadsø vann og avløp KF etterlever i det alt vesentlige regler og retningslinjer for selvkost.
Det er imidlertid funnet avvik i forhold til foretakets regnskap som innebærer at
etterkalkylene for 2017 for tjenestene vann, avløp og slamtømming inneholder for store
kostnader med til sammen kr 238 191.

8.5 Etterleves regler og retningslinjer for selvkost i Vadsø havn KF?
Vadsø havn KF etterlever ikke fullt ut regler og retningslinjer for selvkost når det gjelder
anløpsavgiften. Det utarbeides ikke forkalkyle, det tas ikke hensyn til kapitalkostnader på
interne tjenester og det gis ikke tilstrekkelige opplysninger om selvkostkalkylen i note til
årsregnskapet eller i årsberetningen. Inntil det foreligger en uttalelse fra Kystverket kan vi
ikke si om foretakets praksis med å framføre underskudd er i samsvar med regelverket.
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9 ANBEFALINGER
På bakgrunn av de funn vi har gjort i denne undersøkelsen finner vi grunn til å komme med
noen anbefalinger. I og med at undersøkelsen omfatter tre ulike foretak har vi valgt å gruppere
anbefalingene på hvert enkelt foretak.
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF
Vi anbefaler at foretaket iverksetter følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•

Orienterer kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til budsjett
minst to ganger i året
Gjennomfører risikovurderinger for alle deler av foretakets virksomhet
Iverksetter kontrollaktiviteter på grunnlag av en forutgående risikovurdering
Inngår formelle avtaler om husleie og tjenesteleveranser med kommunale
enheter/brukere
Sikrer reell arbeidsdeling mellom kontroll (attestering) og betaling (anvisning) av
betalingskrav
Kontrollerer bruk av delegert myndighet til å gjøre innkjøp ved å undersøke
enkeltinnkjøp

Videre anbefaler vi at foretaket vurderer å iverksette følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Øker fokuset på kommunens etiske retningslinjer
Arbeider systematisk med kompetanseutvikling
Utarbeider stillingsbeskrivelser for lederstillingene
Gjennomfører personalmøter som er felles for alle ansatte
Gjennomfører medarbeidersamtaler jevnlig med alle ansatte, inkludert mellomlederne
Gjennomfører medarbeiderundersøkelser jevnlig
Tar i bruk mål- og resultatorientert styringssystem

Vadsø vann og avløp KF
Vi anbefaler at foretaket iverksetter følgende tiltak:
•

Påser at regnskapstallene som brukes i selvkostkalkylene samsvarer med endelig
regnskap

Vadsø havn KF
Vi anbefaler at foretaket iverksetter følgende tiltak:
•
•
•

Utarbeider forkalkyle i forbindelse med fastsettelsen av størrelsen på anløpsavgiften
Tar hensyn til kapitalkostnader på interne tjenester i selvkostkalkylen
Gir tilstrekkelige opplysninger om selvkostkalkylen i årsberetningen eller i note til
årsregnskapet
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10 KILDER OG LITTERATUR
Lovverk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner mv (kommuneloven eller koml.)
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og tilhørende forskrifter
Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og tilhørende
forskrifter
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak
Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift og Kystverkets
merknader til forskriften
Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester; H-3/14, Kommunalog moderniseringsdepartementet
«Intern kontroll – et integrert rammeverk»; COSO-rapporten
Vadsø kommunale eiendomsselskap KFs vedtekter (2012)

Lovforarbeider
•
•

Ot.prop. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107
om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)
Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 n.r 107 om
kommuner og fylkeskommuner m.m.

Veiledere/retningslinjer
•
•

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Retningslinjer for beregning av selvkost
for kommunale tjenester; H-3/14
Kystverket: Veiledning om havne- og farvannsloven (2018)
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Regnskapsstandarder
•

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk: Kommunal regnskapsstandard nr 6 –
Noter og årsberetning19

Kommunale dokumenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vadsø kommune: Reglement/delegeringer (2015)
Vadsø kommune: Økonomireglement (2012)
Vadsø kommune: Evaluering av Vadsø kommunale eiendomsforetak KF (2017)
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF: Årsregnskap 2015-2017
Vadsø vann og avløp KF: Årsregnskap og årsberetning 2017
Vadsø havn KF: Årsregnskap og årsberetning 2017
Vadsø kommune: Etiske retningslinjer (2015)
Vadsø kommune: Lønnspolitisk plan 2017-2019 (2016)
Vadsø kommune: Permisjonsreglement (2011)
Vadsø kommune: Sykefraværsrutiner (2015)
Vadsø kommune: Ferieavvikling (udatert)
Vadsø kommune: Veileder til medarbeidersamtaler (2014)
Vadsø kommune: Veileder i personalsaker (udatert)
Vadsø kommune: Arbeidsreglement (2006)
Vadsø kommune: Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune (2011)
Vadsø kommune: Reisereglement (2012)
Vadsø kommune: Reglement for flyttegodtgjørelse (2007)
Vadsø kommune: Skjema for intern varsling og oppfølging, jf. aml. § 2-4 (udatert)

Protokoller
•
•
•

Protokoll fra møter i kommunestyret i Vadsø kommune (2014-2016)
Protokoll fra møter i formannskapet i Vadsø kommune (2017-2018)
Protokoll fra styremøter i Vadsø kommunale eiendomsselskap (2015-2017)

Vedtekter
•

Vedtekter for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF (2012)

Andre kilder
•
•

KS: Rådmannens internkontroll: Hvordan få orden i eget hus? (2015)
”Intern kontroll – et integrert rammeverk”; COSO-rapporten (1992)

19

Standarden er gjort om fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard med virkning fra regnskapsåret
2018.
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Internett
Quality Manager +Com AS: https://www.qmplus.com/index.php/nb/
Kystverket: www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Meldings--og-informasjonstjenester/AIS
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS OG FORETAKENES
KOMMENTARER
I høringsrunden har vi fått følgende tilbakemeldinger:
Rådmannen
Rådmannen har i e-post 2. oktober 2018 gitt tilbakemelding om at han har lest rapporten
grundig og at han ikke finner noe å bemerke fra hans side.
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF
Daglig leder i foretaket har i e-post av 11. oktober 2018 svart at styret ikke har noen
merknader til rapporten, og at de tar den til etterretning.
Vadsø vann og avløp KF
Vadsø vann og avløp KF v/ daglig leder har i brev av 1. oktober 2018 gitt tilbakemelding om
at foretaket tar rapporten til etterretning og at de vil følge opp anbefalingen om at
regnskapstallene som legges inn i selvkostkalkylene stemmer med endelig regnskap.
Vadsø havn KF
Foretaket v/ fungerende havnesjef har i brev av 28. september 2018 svart at styret har
behandlet rapporten i styremøte 27. september 2018, og at det er fattet vedtak om at styret tar
rapportens konklusjoner til etterretning og at det ber havnesjefen iverksette de tiltak
revisjonen anbefaler.
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF – formål
Det følger av kommuneloven § 63 at kommunale foretak skal ha vedtekter som minst angir
foretakets navn, formål, forretningskommune, antall styremedlemmer og annet som etter lov
krever vedtektsbestemmelse. Styret skal i henhold til koml. § 67 nr. 1 blant annet påse at
virksomheten drives i samsvar med foretakets formål og vedtektene for øvrig. Daglig leder
har ifølge koml. § 71 nr. 2 på sin side ansvar for å sørge for at foretaket drives i samsvar med
overordnede instrukser, noe vedtektene må sies å være.
Eiendomsselskapets formål framgår av vedtektene som ble vedtatt av kommunestyret 15.
november 2012. Foretaket har følgende formål:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse, herunder
eierandeler i selskap kommunen eier som eier bygningsmasse, gjennom å sikre og
opprettholde verdiene som er nedlagt i bygningsmassen. Dette skal skje gjennom
forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eiendom.
Foretaket ivaretar kommunens byggherrefunksjon ved nybygging, utbygging og
modernisering av kommunal bygningsmasse. Foretaket kan bistå ved tilrettelegging av
boligområder og byggefelt samt inngå utbyggingsavtaler.
Foretaket har kompetanse til å kjøpe og selge eiendom for å realisere sitt formål.
Foretaket har ansvaret for oppgradering av bygningsmessige forhold som følge av nye
forskriftskrav, unntatt forskriftskrav som utløses av endrede brukerbehov.
Foretaket skal innenfor sine vedtatte økonomiske rammer skaffe til veie formålsbygg i
henhold til meldt behov, gjennom utvikling av nye boligkonsepter, bygging av boliger,
kjøp og renovering av brukte boliger og/eller ved innleie av boliger.
Foretaket skal inngå husleieavtaler, inklusiv renholdstjenester og andre brukerrettede
tjenester, med kommunale enheter/brukere.
Driften av foretaket skal så langt som mulig skje i samsvar med vanlige
forretningsmessige prinsipper, og under hensyn til gode fellesløsninger og i samsvar
med kommunale planer og målsettinger.
Foretaket skal se kommunens areal i sammenheng slik at det oppnås en effektiv
ressursutnyttelse.
Foretaket skal ha en klar klima-, energi- og miljøprofil, og denne skal være tilpasset til
kommunens til enhver tid gjeldende klimaenergiplan og miljøstrategi. Foretaket skal
slik innen sitt virksomhetsområde være med og bidra til at kommunen når sine klima,
energi og miljømål.
Foretaket skal følge samme etiske retningslinjer som i Vadsø kommune for øvrig

Foretakets vedtektsfestede formål favner vidt og omfatter mange områder. Det synes derfor
hensiktsmessig å gruppere disse.
Foretaket skal ivareta sine plikter som
•

Eier
− Forvaltning (sørge for å dekke behov for formålsbygg)
− Drift (utleie, renhold og andre brukerrettede tjenester)
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− Vedlikehold
•

Byggherre
− Nybygging
− Utbygging
− Modernisering

Virksomheten skal skje i samsvar med
•
•
•

Vanlige forretningsmessige prinsipper
Kommunale planer og målsetninger når det gjelder
− Areal-/ressursutnyttelse
− Klima, energi og miljø
Kommunens etiske retningslinjer

Det følger av vedtektene at foretakets virksomhet skal skje ut fra et helhetsperspektiv, hvor
kommunens arealer ses i sammenheng og det finnes gode fellesløsninger.
I vedtektene står det at foretaket kan bistå i regulering av boligområder og byggefelt og inngå
utbyggingsavtaler. Det er imidlertid ikke funnet hensiktsmessig å utlede noen revisjonskriterier fra dette siden foretaket kan velge ikke å involvere seg i denne type aktiviteter.
Kommunens basisorganisasjon antas å være den primære aktør i reguleringssaker.
Kommunen har som tidligere nevnt (blant annet i rapportens kapittel 2.2) selv gjennomført en
evaluering av foretakets virksomhet. Evalueringen har skjedd med utgangspunkt i et
styringsdokument vedtatt av kommunestyret, hvor det blant annet er satt som mål at
eiendomsforvaltningen skal ivareta miljø- og klimamessige hensyn slik det fremgår av
kommunens overordnede planverk. Siden kommunens evaluering omfatter dette elementet har
vi ikke funnet det nødvendig å sette overholdelse av planer og målsetninger for klima, energi
og miljø som revisjonskriterium i vår undersøkelse.
Andre deler av det vedtektsfestede formålet har vi vurdert å være for krevende å undersøke og
ta stilling til innenfor rammene av denne undersøkelsen. Vår undersøkelse vil derfor ikke gi et
fullstendig svar på om foretakets virksomhet er i samsvar med formålet kommunestyret har
vedtatt.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•

Foretaket skal dekke meldt behov for formålsbygg innenfor vedtatte økonomiske
rammer
Foretaket skal inngå husleieavtaler, inklusiv renholdstjenester, med kommunale
enheter/brukere
Foretaket skal sørge for vedlikehold av kommunens bygningsmasse
Foretaket skal ivareta kommunens byggherrefunksjon ved nybygging, utbygging og
modernisering
Foretaket skal drive virksomheten i samsvar med Vadsø kommunes etiske
retningslinjer
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Vadsø kommunale eiendomsselskap KF – internkontroll
Lovpålagte krav til internkontroll
Ledelsens plikt til å innføre og utøve internkontroll følger både av kommuneloven og av
særlovgivning.
Ifølge kommuneloven § 71 skal daglig leder sørge for at foretaket drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende kontroll. Styrets
rolle i denne sammenheng er å føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten20, noe
som blant annet innebærer å påse at det er iverksatt tilfredsstillende systemer for
internkontroll. Kommunens administrasjonssjef (rådmann) har et ansvar for å føre tilsyn med
foretaket21, men har ifølge kommuneloven § 72 nr. 1 ikke instruksjons- eller
omgjøringsmyndighet innenfor styrets myndighetsområde. Det betyr at det er foretakets
daglige leder og styre som må henholdsvis sørge for og påse at kravene til internkontroll
etterleves.
Det framgår av internkontrollforskriften, som er gitt med hjemmel i en rekke særlover
innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, at internkontroll innebærer at virksomheten skal
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som
gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig
viktighet for virksomheten.
Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.
Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.
Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt.

Foretaket driver virksomhet innenfor bransjene eiendomsdrift og renhold. I disse bransjene er
det særskilte krav til internkontroll innenfor følgende områder:
Eiendomsdrift
- Arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter)
- Brann- og eksplosjonsvern (brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter)
- El-sikkerhet (lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og tilhørende
forskrifter)
- Miljø og helse (forskrift om miljørettet helsevern)
20

Kommuneloven § 67 tredje ledd.
Rådmannen har iht. kommuneloven § 23 nr. 2 det overordnede ansvaret for å påse at kommunens
administrasjon er gjenstand for betryggende kontroll. Det framgår av Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) at
tilsynsansvaret også omfatter kommunale foretak.
21
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-

Strålevern (strålevernloven og tilhørende forskrift)
Forurensning (forurensningsloven og tilhørende forskrifter)

Renhold
- Arbeidsmiljø
- Brann- og eksplosjonsvern
- Miljø og helse
- Forurensning
Teori og anbefalt praksis for internkontroll
I praksis kan man si at internkontroll er «formaliseringer, dokumenter, rutiner
(arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes,
kontrolleres og følges opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og
regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet
ikke svekkes».22
COSO-rapporten,23 som ble oversatt til norsk i 1996, har fått en sentral og dominerende
posisjon når det kommer til å sette rammer for internkontroll. I rapporten defineres
internkontroll som “(..) en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styrende organer,
ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen
følgende områder:
•
•
•

Målrettet og effektiv drift
Pålitelig regnskapsrapportering
Overholdelse av gjeldende lover og regler”

Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter:24
1. Kontrollmiljø
Kontrollmiljøet er selve grunnmuren som de øvrige komponentene bygger på. Denne
komponenten omfatter menneskene i virksomheten, deres individuelle egenskaper, verdier,
holdninger og kompetanse. I tillegg omfatter kontrollmiljøet også organisering,
ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten.
2. Risikovurderinger
Risikovurdering forutsetter at det fastsettes konkrete mål for virksomheten og dens aktiviteter.
Videre må det foretas kartlegging og analysering av eventuelle risikoer for at virksomheten
ikke skal nå sine mål. Denne analysen danner grunnlaget for hvilke tiltak ledelsen iverksetter
for å kontrollere disse risikoene.
Risiko kan defineres som "en samling av alle interne og eksterne faktorer som påvirker vår
evne til å nå mål eller å oppfylle formålet." Risiko oppstår like mye fra faren for at noe
fordelaktig ikke vil skje ("tapte muligheter"), som trusselen for at noe galt vil skje, eller avvik
fra forventet resultat".

22

KS; Rådmannens internkontroll; Hvordan få orden i eget hus?, på side 16.
Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992.
24
Kilde: COSO.
23
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Risiko kan identifiseres ved å stille et eller flere av spørsmålene: Hva kan gå galt? Hvilke nye
muligheter kan gå tapt? Hvor er det stor usikkerhet?
3. Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens
direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger.
4. Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon må være effektiv og flyte fritt horisontalt så vel som vertikalt
i organisasjonen. Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal muliggjøre
ivaretakelsen av ansvaret som den enkelte har blitt tildelt. Tilgangen på økonomisk
informasjon er viktig som styringsinformasjon for ledelsen og de politiske beslutningstakerne.
Informasjon bør være oppdatert til enhver tid og finne sted så ofte at ansvarlig
beslutningsinstans kan foreta nødvendige prioriteringer og beslutte hvilke tiltak som eventuelt
må iverksettes. Informasjonen skal være: tilstrekkelig, aktuell, nøyaktig og pålitelig, samt
tilgjengelig. Det er viktig at de ansatte er bevisste over plikten til å søke relevant informasjon
for sitt arbeid.
5. Oppfølging og overvåkning
Den interne kontrollen må følges opp for å sikre at systemet er effektivt over tid.
Oppfølgingen kan skje kontinuerlig som en del av de daglige ledelsesoppgavene, ved
frittstående evalueringer eller som en kombinasjon av de to. Mangler i den interne kontrollen
bør rapporteres til ledelsen, og informasjon om alvorlige forhold bør tilflyte toppledelsen og
styret. Gjennomførte risikovurderinger vil lette oppfølgingsansvaret fordi ledelsen vil ha et
bedre grunnlag for å vite hvilke områder/funksjoner man bør rette oppmerksomheten mot.
Fellesnevnere for hva internkontroll er
Oppsummert kan man si at det finnes flere fellesnevnere for hva internkontroll er. Dette er
-

Plikten til å sette mål
Kartlegging av risiko
Forebyggende tiltak
Tiltak for å avdekke avvik, feil og mangler
Tiltak for å rette opp avvik, feil og mangler

Utledning av revisjonskriterier
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•

Foretaket skal ha et betryggende system for internkontroll, som består av:
− et kontrollmiljø,
− rutiner for risikovurderinger,
− rutiner for kontrollaktiviteter,
− systemer for informasjon og kommunikasjon og
− systemer for oppfølging og overvåkning.
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Vadsø kommunale eiendomsselskap KF – økonomistyring
Formålet med økonomistyring er å bruke de tilgjengelige ressursene på en slik måte at man
oppnår best mulige resultater (måloppnåelse). Økonomistyringssystemet skal støtte opp om
virksomhetens strategier, bidra til at vedtatte planer iverksettes og overvåke at ressursbruken
er innenfor de rammer som er satt, for eksempel i form av budsjett.
I lovverket er det flere bestemmelser som pålegger kommunale foretak å ha økonomistyring. I
kommuneloven § 67 nr. 1 pålegges styret å påse at virksomheten drives i samsvar med kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av
kommunestyret. Plikten til å holde seg innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt av
kommunestyret følger også av § 2 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak (heretter benevnt «forskriften»). Det står i
departementets merknader til denne bestemmelsen at styret har fordelingsfullmakten innenfor
de rammer som er fastsatt av kommunestyret og at det kan foreta endringer i særbudsjettet
uten å forelegge saken for kommunestyret så lenge foretaket holder seg innenfor de bindende
økonomiske rammene.
Det framgår av § 4 i forskriften at daglig leder gjennom budsjettåret plikter å rapportere til
styret om utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i forhold til budsjett, og
å foreslå tiltak dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik fra
kommunestyrets rammer. I departementets merknader til § 4 står det at slik rapportering må
skje med jevne mellomrom, og minst to ganger per år. Styret har i henhold til samme
bestemmelse en tilsvarende plikt til å rapportere til kommunestyret om utviklingen i
inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i forhold til budsjettet, og til å foreta endringer
i foretakets særbudsjett når dette er nødvendig for å oppfylle kravet om budsjettbalanse. I
departementets merknader står det at styret skal rapportere til kommunestyret med jevne
mellomrom, og minst to ganger per år.
Kommunestyret skal ifølge forskriften § 4 siste ledd foreta endringer i foretakets økonomiske
rammer når dette anses påkrevd. Det framgår ikke av forskriften eller departementets
merknader hva som er prosedyren ved en slik endring av budsjettrammene, men det synes
rimelig å anta at det er styret som må ta initiativ til dette. Prosedyren blir da at styret sender en
budsjettreguleringssak til kommunens administrasjon (rådmannen).
Dersom det ved avleggelsen av særregnskapet viser seg at det er vesentlige avvik fra regulert
særbudsjett, plikter styret i henhold til forskriften § 16 siste ledd å vurdere tiltak for å bedre
den økonomiske oppfølgingen gjennom året.
Vadsø kommunestyre har vedtatt et økonomireglement som blant annet beskriver budsjettprosessen, krav til økonomisk rapportering og rutiner ved kjøp og salg av varer og tjenester.
Reglementet omfatter også reglement for investeringsprosjekter og finansforvaltning. Det
framgår ikke av reglementet eller kommunestyrets behandling av dette at reglementet gjelder
for de kommunale foretakene. I eiendomsselskapets vedtekter står det at foretaket skal følge
Vadsø kommunes etiske retningslinjer, men det står ikke noe om at det plikter å følge
kommunens øvrige retningslinjer. I og med at kommunale foretak har en selvstendig stilling i
forhold til kommunen, og det ikke framgår uttrykkelig at foretaket plikter å følge kommunens
økonomireglement, kan vi ikke se at dette er bindende for eiendomsselskapet. Vi kan dermed
heller ikke utlede noe revisjonskriterium fra reglementet.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 51

Vadsø kommune, 2017-2020, Kommunale foretak

Som nevnt innledningsvis skal økonomistyringen bidra til at virksomheten drives i samsvar
med vedtatte strategier, planer og budsjetter. Av kapasitetshensyn er det funnet nødvendig å
avgrense revisjonens undersøkelse til det siste elementet – budsjett. Kun på dette området er
det knyttet klare lovmessige krav til hvordan kommunale foretaks økonomistyring skal være.
Utledning av revisjonskriterier
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•
•
•

Styret skal fastsette et særbudsjett med en ramme som samsvarer med kommunestyrets
vedtak.
Daglig leder skal med jevne mellomrom, og minst to ganger per år, rapportere til
styret om utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i forhold til
foretakets særbudsjett.
Daglig leder skal foreslå tiltak dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
vesentlige avvik fra budsjettrammen.
Styret skal med jevne mellomrom, og minst to ganger i året, rapportere til
kommunestyret om utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i
forhold til foretakets særbudsjett.
Styret skal foreta endringer i foretakets særbudsjett når det er nødvendig for å holde
seg innenfor budsjettrammen.
Styret skal fremme forslag til kommunestyret om endring av budsjettrammen når dette
anses påkrevd.
Styret skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året
dersom særregnskapet viser vesentlige avvik fra regulert særbudsjett.

Vadsø Vann og Avløp KF – selvkost
Kommunene kan kreve betaling fra brukerne av kommunale tjenester innenfor gjeldende
lover og forskrifter. Selvkostprinsippet ligger til grunn for beregning av brukerbetalinger for
tjenester som gjelder offentlig myndighetsutøvelse. 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 – altså selvkosten – subsidierer kommunen brukerne.
Selvkostområdet reguleres også av det såkalte generasjonsprinsippet, som er presisert i
forarbeidene til kommuneloven25, og som betyr at de som benytter seg av et tilbud også skal
betale for det. Generasjonsprinsippet innebærer at inntektene og utgiftene som vedrører
betalingstjenestene, skal balansere innenfor en avgrenset tidsperiode. Formålet er å sikre at
kostnadene skal dekkes av de som har nytte av tjenestene og ikke av andre – heller ikke
brukerne av samme type tjenester i tidligere eller etterfølgende generasjoner.
Produksjon og levering av vann og avløp er tjenester som kommunen kan kreve inndekket av
brukerne. Hjemmelen for kommunens beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr fra
innbyggerne er lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 1, 2 og 3. Forurensningsforskriften kapittel 16 begrenser imidlertid kommunenes lovlige gebyrberegning på vann- og
avløpssektoren til selvkost. I dette ligger det at kommunen ikke kan kreve høyere
brukerbetalinger enn at disse til sammen dekker merkostnadene som kommunen påføres ved å
produsere tjenestene. Regelverket pålegger ikke kommunen å sørge for full kostnadsdekning
25

Ot.prp. nr. 43 (1999-2000).
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gjennom innbyggernes brukerbetalinger, noe som betyr at vann- og avløpstjenestene i
prinsippet kan subsidieres. Kommunen er i forurensningsloven § 26 fjerde ledd, jf. § 34,
pålagt å fastsette gebyr for å dekke alle kostnader til slamtømming. Det er altså krav til full
kostnadsdekning for denne tjenesten.
Det framgår av forurensningsforskriften § 16-1 at de til enhver tid gjeldende retningslinjer bør
legges til grunn ved beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. I henhold til
bestemmelsens andre ledd skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og
indirekte kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de kommende tre til fem år.
Kostnadsoverslaget skal foreligge før kommunen fatter vedtak vedrørende gebyr for nevnte
tjenester. Overslaget skal fortrinnsvis utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende
økonomiplan. Videre skal det også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å
innbringe. Kommunen skal videre foreta en etterkalkulasjon av de reelle kostnadene for å
kontrollere at inntektene tilsvarer selvkost.26 Slike etterkalkyler skal settes opp etter hvert
regnskapsår. Det anses som god kommunal regnskapsskikk å opplyse om resultatet av
gebyrfinansierte tjenester i note til kommunens årsregnskap.27
Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14),
utarbeidet og revidert av kommunal- og moderniseringsdepartementet, redegjør detaljert for
selvkostprinsippet og hvilke merkostnader kommunen kan anses påført ved å produsere
bestemte kommunale betalingstjenester. Merkostnader som i henhold til retningslinjene kan
tas inn i selvkostregnskapet omtales også som henførbare kostnader. Henførbare indirekte
kostnader defineres i retningslinjene som kostnader til aktiviteter som mer indirekte kan
kobles til kjerneproduktet eller kjerneaktiviteten som brukeren skal betale for. Alle henførbare
kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner, skal tas med i
selvkostregnskapet.
Det er en stor utfordring å treffe så nøyaktig med forkalkylene at gebyrinntektene tilsvarer
faktisk påløpte kostnader for hvert år. I dette ligger det at det enkelte år vil være overskudd og
andre år underskudd på selvkostdriften. I henhold til generasjonsprinsippet forutsetter
retningslinjene at inntektene over tre til fem år skal tilsvare kostnadene for årene samlet.
Differansen 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 eller reduseres for
påfølgende år, eller ved tilbakebetaling til brukerne. Det framgår av brev fra kommunal- og
regionaldepartementet av 6. mai 2008 at underskudd fra selvkostregnskapet som ikke kan
dekkes ved bruk av selvkostfond, skal framkomme som en del av kommunens
regnskapsmessige merforbruk dersom kommunen i regnskapsåret ikke har andre tilstrekkelige
merinntekter. Underskudd som ikke kan dekkes av tidligere års overskudd (selvkostfond) kan
i henhold til retningslinjene bare fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet
gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full eller delvis kostnadsdekning. Det er i
forurensningsloven stilt krav om full kostnadsdekning for slamtømming, men det er ikke
tilsvarende krav når det gjelder vann- og avløpstjenestene. I retningslinjene anbefales det at
overskudd tilbakeføres eller underskudd dekkes inn fra brukerne innen fem år fra overskuddet
eller underskuddet oppsto, med mindre det er forhold som tilsier at perioden bør være lengre
eller kortere. Det framgår videre at generasjonsprinsippet innebærer at det skal være en
planlagt prosess for oppbygging og nedbygging av selvkostfond som ledd i
økonomiplanarbeidet.
26
27

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14), s. 10.
Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – Noter og årsberetning, kapittel 3.1.3 nr. 10.
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Utledning av kriterier
Med bakgrunn i det som er nevnt har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Foretaket skal utarbeide forkalkyler for selvkost på vann- og avløpstjenestene.
Forkalkylene bør inneholde overslag over antatte gebyrinntekter samt direkte og
indirekte kostnader på vann- og avløpstjenestene for de nærmeste tre til fem år.
Direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til
produksjon og levering av vann- og avløpstjenester skal legges til grunn for
gebyrberegningen.
Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for vann- og avløpstjenestene årlig.
Overskudd på vann- og avløpstjenestene skal avsettes til et bundet fond og benyttes til
inndekning av eventuelle underskudd senere år. Det skal være ett fond for hver
tjeneste.
Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond kan bare framføres og dekkes av
fremtidige overskudd dersom det i henhold til lov eller kommunestyrevedtak skal være
full kostnadsdekning eller kommunestyret har vedtatt at brukerne minst skal dekke en
nærmere angitt andel av selvkost (delvis kostnadsdekning).
Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør dekkes inn fra brukerne innen fem år
fra overskuddet eller underskuddet oppsto, med mindre det er forhold som tilsier at
perioden bør være lengre eller kortere.
Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør skje planmessig, som ledd i
økonomiplanarbeidet.
Foretaket skal opplyse om beregningen av vann- og avløpstjenester (etterkalkylen) i
note til årsregnskapet.

Vadsø havn KF - selvkost
Kommunens kostnader til havnevirksomhet skal i første rekke dekkes gjennom vederlag for
tjenestene som leveres. Denne forutsetningen kommer til uttrykk i havne- og farvannsloven
§ 42 fjerde ledd hvor det fremgår at «den som tilbyr havne- og transporttjenester fastsetter pris
og andre forretningsvilkår». Det betyr at vederlaget for de tjenester som ytes i havnen kan
fastsettes på et forretningsmessig grunnlag.
Anløpsavgift
I havne- og farvannsloven § 25 gis kommunen myndighet til å bestemme at fartøy som
anløper havn i kommunen skal betale anløpsavgift. Det framgår videre at avgiften bare skal
dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i loven og
dens forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i
kommunens sjøområde, i den utstrekning disse kostnadene ikke kan dekkes inn ved betaling
for tjenester som ytes i havnen.
I forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift gitt av Samferdselsdepartementet, og i Kystverkets merknader til denne forskriften, framgår det hvilke kostnader
som kan og ikke kan dekkes av anløpsavgiften. Ved tvil er det Kystverket som avgjør om en
kostnad kan dekkes.
Det stilles i forskriften krav om at kommunen skal foreta en etterkalkulasjon som viser inntekt
fra anløpsavgiften og de kostnader som skal dekkes av den. Det skal være samsvar med
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hvordan etterkalkylen foretas og hvordan anløpsavgiften er beregnet for det enkelte år, og
fordelingen av kostnader skal være dokumentert og etterprøvbar.
Det presiseres i forskriften at anløpsavgiften ikke skal gi økonomisk overskudd. Overskudd
eller underskudd kan fremføres til påfølgende år, men over en periode på 3-5 år skal
inntektene ikke overstige kostnadene for årene samlet.
Det følger av Kystverkets kommentarer til forskriften at «Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140)»28 bør legges til grunn ved fastsettelse av
anløpsavgiftens størrelse. Hva disse går ut på er nærmere beskrevet tidligere, under kapittelet
for selvkost i Vadsø vann og avløp KF. Det kan her bare presiseres at retningslinjene (i
kapittel 7.1) angir at underskudd som ikke kan dekkes av tidligere års overskudd
(selvkostfond) bare kan fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet gjennom
lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. Det er ikke stilt krav i lov eller
forskrift om at det skal være full kostnadsdekning på anløpsavgiften, men det framgår av
Kystverkets veiledning om havne- og farvannsloven, punkt 16.3.6 «For- og etterkalkulasjon»,
tredje avsnitt, at kommunen kan velge om underskudd et år skal dekkes inn med avgift det
påfølgende året eller om kommunen skal subsidiere avgiftsområdet med beløpet, og at dette
følger av anløpsavgiftsforskriften § 7 første ledd. I og med at dette følger av en
forskriftsbestemmelse vil den gå foran retningslinjenes anbefalinger, som ikke er rettslig
bindende.
Saksbehandlingsgebyr
Kommunene kan i forskrift fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter havneog farvannsloven § 27 første ledd, jf. forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner
og farvann. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader knyttet til
behandling av søknad om tillatelse. Kystverket har i sin veiledning til havne- og
farvannsloven uttalt at kommunal- og regionaldepartementets (nåværende kommunal- og
moderniseringsdepartement) retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester kan anvendes ved beregningen av gebyrets størrelse. Hva disse
retningslinjene går ut på er nærmere beskrevet under kapittelet for selvkost i Vadsø Vann og
Avløp KF.
Det er ikke funnet at Vadsø havn KF har bokført inntekter fra saksbehandlingsgebyr i
regnskapene for 2015 og 2016. Det er således ikke funnet nødvendig å undersøke dette noe
nærmere, og det utledes derfor ikke noen revisjonskriterier knyttet til dette gebyrområdet.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•

28

Foretaket skal utarbeide forkalkyler for størrelsen på anløpsavgiften.
Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med
hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven.
Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for anløpsavgift årlig.
Overskudd på anløpsavgift skal avsettes til et bundet fond og benyttes til inndekning
av eventuelle underskudd senere år.

Någjeldende retningslinjer for beregning av selvkost har nummer H-3/14.
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•

•
•
•

Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond kan i utgangspunktet bare framføres
og dekkes av fremtidige overskudd dersom kommunestyret har vedtatt full
kostnadsdekning eller at anløpsavgiften minst skal dekke en nærmere angitt andel av
selvkost (delvis kostnadsdekning). Det kan, uavhengig av dette, velges om underskudd
et år skal dekkes inn med avgift det påfølgende året eller om avgiftsområdet skal
subsidieres med beløpet.
Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør dekkes inn fra brukerne innen fem år
fra overskuddet eller underskuddet oppsto, med mindre det er forhold som tilsier at
perioden bør være lengre eller kortere.
Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør skje planmessig, som ledd i
økonomiplanarbeidet.
Foretaket skal opplyse om beregningen av anløpsavgift (etterkalkylen) i note til
årsregnskapet.
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Tabell 8: Koblingsskjema - revisjonskriterier

Problemstillinger

Revisjonskriterier

Kilder til revisjonskriterier

Drives Vadsø
kommunale
eiendomsselskap KF i
samsvar med
formålet?

• Foretaket skal dekke meldt behov for formålsbygg
innenfor vedtatte økonomiske rammer
• Foretaket skal inngå husleieavtaler, inklusiv
renholdstjenester, med kommunale
enheter/brukere
• Foretaket skal sørge for vedlikehold av
kommunens bygningsmasse
• Foretaket skal ivareta kommunens
byggherrefunksjon ved nybygging, utbygging og
modernisering
• Foretaket skal drive virksomheten i samsvar med
Vadsø kommunes etiske retningslinjer
• Foretaket skal ha et betryggende system for
internkontroll, som består av:
− et kontrollmiljø,
− rutiner for risikovurderinger,
− rutiner for kontrollaktiviteter,
− systemer for informasjon og kommunikasjon
og
− systemer for oppfølging og overvåkning.

• Foretakets vedtekter

• Styret skal fastsette et særbudsjett med en ramme
som samsvarer med kommunestyrets vedtak.
• Daglig leder skal med jevne mellomrom, og minst
to ganger per år, rapportere til styret om
utviklingen i inntekter/innbetalinger og
utgifter/utbetalinger i forhold til foretakets
særbudsjett.
• Daglig leder skal foreslå tiltak dersom det er
rimelig grunn til å anta at det kan oppstå
vesentlige avvik fra budsjettrammen.
• Styret skal med jevne mellomrom, og minst to
ganger i året, rapportere til kommunestyret om
utviklingen i inntekter/innbetalinger og
utgifter/utbetalinger i forhold til foretakets
særbudsjett.
• Styret skal foreta endringer i foretakets særbudsjett
når det er nødvendig for å holde seg innenfor
budsjettrammen.
• Styret skal fremme forslag til kommunestyret om
endring av budsjettrammen når dette anses
påkrevd.
• Styret skal vurdere tiltak for å bedre den
økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom
særregnskapet viser vesentlige avvik fra regulert
særbudsjett.
• Foretaket skal utarbeide forkalkyler for selvkost på
vann- og avløpstjenestene.
• Forkalkylene bør inneholde overslag over antatte
gebyrinntekter samt direkte og indirekte kostnader
på vann- og avløpstjenestene for de nærmeste tre
til fem år.

• Lov om kommuner og
fylkeskommuner mv
(kommuneloven)
• Forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning
for kommunale og
fylkeskommunale foretak

Har Vadsø
kommunale
eiendomsselskap KF
tilfredsstillende system
for intern kontroll?

Har Vadsø
kommunale
eiendomsselskap KF
tilfredsstillende system
for økonomistyring?

Etterleves regler og
retningslinjer for
selvkost i Vadsø Vann
og Avløp KF?
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• Lov om kommuner og
fylkeskommuner mv
(kommuneloven)
• Diverse krav om
internkontroll i
særlovgivning
• Internkontrollforskriften
• ”Intern kontroll – et integrert
rammeverk”; COSOrapporten

• Lov om kommunale vannog avløpsanlegg
• Forurensningsforskriften
• Retningslinjer for beregning
av selvkost for kommunale
tjenester; H-3/14,
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Etterleves regler og
retningslinjer for
selvkost i Vadsø havn
KF?

• Direkte og indirekte kostnader til drift,
vedlikehold og kapital som kan henføres til
produksjon og levering av vann- og
avløpstjenester skal legges til grunn for
gebyrberegningen.
• Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for vann- og
avløpstjenestene årlig.
• Overskudd på vann- og avløpstjenestene skal
avsettes til et bundet fond og benyttes til
inndekning av eventuelle underskudd senere år.
Det skal være ett fond for hver tjeneste.
• Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond
kan bare framføres og dekkes av fremtidige
overskudd dersom det i henhold til lov eller
kommunestyrevedtak skal være full
kostnadsdekning eller kommunestyret har vedtatt
at brukerne minst skal dekke en nærmere angitt
andel av selvkost (delvis kostnadsdekning).
• Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør
dekkes inn fra brukerne innen fem år fra
overskuddet eller underskuddet oppsto, med
mindre det er forhold som tilsier at perioden bør
være lengre eller kortere.
• Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør
skje planmessig, som ledd i økonomiplanarbeidet.
• Foretaket skal opplyse om beregningen av vannog avløpstjenester (etterkalkylen) i note til
årsregnskapet.
• Foretaket skal utarbeide forkalkyler for størrelsen
på anløpsavgiften.
• Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens
kostnader knyttet til sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt
utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i
eller i medhold av havne- og farvannsloven.
• Foretaket skal utarbeide etterkalkyler for
anløpsavgift årlig.
• Overskudd på anløpsavgift skal avsettes til et
bundet fond og benyttes til inndekning av
eventuelle underskudd senere år.
• Underskudd som ikke kan dekkes av bundet fond
kan bare framføres og dekkes av fremtidige
overskudd dersom kommunestyret har vedtatt full
kostnadsdekning eller at anløpsavgiften minst skal
dekke en nærmere angitt andel av selvkost (delvis
kostnadsdekning). Det kan, uavhengig av dette,
velges om underskudd et år skal dekkes inn med
avgift det påfølgende året eller om avgiftsområdet
skal subsidieres med beløpet.
• Overskudd bør tilbakeføres eller underskudd bør
dekkes inn fra brukerne innen fem år fra
overskuddet eller underskuddet oppsto, med
mindre det er forhold som tilsier at perioden bør
være lengre eller kortere.
• Oppbygging og nedbygging av selvkostfond bør
skje planmessig, som ledd i økonomiplanarbeidet.
• Foretaket skal opplyse om beregningen av
anløpsavgift (etterkalkylen) i note til
årsregnskapet.
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Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

• Havne- og farvannsloven
• Forskrift om kommunenes
beregning og innkreving av
anløpsavgift og Kystverkets
merknader til forskriften
• Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov
om havner og farvann
• Retningslinjer for beregning
av selvkost for kommunale
tjenester; H-3/14,
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
• Veiledning om havne- og
farvannsloven, Kystverket
(2018)
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.

Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.29
Denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt igangsatt av kontrollutvalget i Vadsø kommune i
møte 17. mars 2017 (sak 5/17). Det ble da vedtatt følgende problemstillinger:

29

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, punkt 10.
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1. Drives Vadsø kommunale eiendomsselskap KF i samsvar med formålet?
2. Har Vadsø kommunale eiendomsselskap KF tilfredsstillende system for
økonomistyring og internkontroll?
3. Etterleves regler og retningslinjer for selvkost i Vadsø vann og avløp KF og Vadsø
havn KF?
Kontrollutvalget vedtok samtidig å overlate til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger
og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingene.

Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.30
Oppstartsbrev ble sendt til rådmannen 17. oktober 2017. Rådmannen utpekte seg selv til
kontaktperson.
Revisjonen har ikke gjennomført oppstartsmøte i denne undersøkelsen.

Datainnsamling
Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju,
spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og
systemanalyse.31 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av
data (data- og metodetriangulering).
Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne
undersøkelsen.
Problemstilling 1: Drives Vadsø kommunale eiendomsselskap KF i samsvar med
formålet?
For å finne svar på denne problemstillingen har vi intervjuet personer det er rimelig å anta har
kjennskap til foretakets virksomhet. Vi har vært bevisste på å få fram oppfatningene til både
personer i foretaket og i kommunen for øvrig, og har derfor intervjuet foretakets daglige leder
og styreleder, samt kommunens rådmann. For å komplettere bildet har vi i tillegg gjennomgått
styreprotokoller og noe regnskapsdata.
Intervjuene ble gjennomført i april og mai 2018 via telefon eller videokonferanse (Skype).
Problemstilling 2: Har Vadsø kommunale eiendomsselskap KF tilfredsstillende systemer
for økonomistyring og internkontroll?
Denne problemstillingen går ut på å undersøke to ulike systemer. Vi har derfor funnet det
hensiktsmessig å dele problemstillingen i to.
Den primære kilden til informasjon for å finne svar på hvordan foretakets system for
30
31

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, punkt 13.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, punkt 26.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 61

Vadsø kommune, 2017-2020, Kommunale foretak

internkontroll er, har vært intervjuer med ledelsen i foretaket: Daglig leder, driftsleder og
konstituert renholdsleder. I tillegg har vi snakket med styreleder. Vi har også tatt noen
stikkprøver av attestering og anvisning.
Intervjuene med daglig leder og styreleder ble gjennomført i april 2018 via telefon/
videokonferanse (Skype), mens intervjuene med driftsleder og konstituert renholdsleder ble
gjort i juni 2018 i foretakets lokaler. Vi hadde i forkant av de individuelle intervjuene med de
to mellomlederne et møte/gruppeintervju med daglig leder, driftsleder og konstituert
renholdsleder.
For å finne ut hvordan foretakets system for økonomistyring er, har vi snakket med daglig
leder, styreleder og rådmann. Andre kilder til informasjon har vært styreprotokollene,
regnskapet, samt protokoller fra møter i kommunestyre og formannskap.
Problemstilling 3: Etterleves regler og retningslinjer for beregning av selvkost i Vadsø
vann og avløp KF og Vadsø havn KF?
Undersøkelsen av selvkost i de to foretakene har primært dreid seg om å gå gjennom
dokumenter (årsregnskap og årsberetninger), oppstillinger og regnskapsdata. I tillegg har vi
fått informasjon fra Enhetsleder Plan, miljø og kommunalteknikk (PMK) Yngvar Mækelæ om
selvkostkalkylen for Vadsø havn KF og fra Svein Tore Dørmænen angående
selvkostkalkylene for tjenestene vannforsyning, avløpshåndtering og slamtømming.
Det meste av undersøkelsen når det gjelder denne problemstillingen har skjedd i mars/april
2018, og arbeidet som er gjort i denne forbindelse er tatt hensyn til i revisjonen av
årsregnskapet for 2017.
Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).32 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling er gjort med
utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette gjelder både hvilke dokumenter og regnskapsdata vi
har innhentet, samt hvilke spørsmål vi skal stille. Alle innsamlede data er gruppert etter
revisjonskriteriene.
Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi har spurt flere personer med (i hvert fall delvis)
overlappende kunnskap om de emner som er undersøkt. Regnskapsdata vi har mottatt har vært
gjenstand for revisjon, og må anses å være pålitelige. Vi anser også andre dokumenter, som
for eksempel styreprotokoller og kommunestyreprotokoller, for å være pålitelige kilder.

Verifisering

32

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, punkt 27.
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Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.33 Dette gjøres for
å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som undersøkelsen bygger på blir mest mulig
fullstendig og pålitelig. I denne undersøkelsen er opplysningene vi har innhentet i intervju
ikke verifisert i sin helhet. I stedet har vi valgt å be om verifisering av utkast til tekst i de deler
av rapporten hvor opplysningene vi har innhentet i intervju blir beskrevet. Et slikt
rapportutdrag ble sendt til hver informant 27. juli 2018.
Den siste verifiseringstilbakemeldingen ble mottatt 28. august 2018. Tilbakemeldingene gikk
på mindre forhold, og er i det alt vesentlige innarbeidet i den endelige rapporten.
Utkast til rapport ble sendt til verifisering til daglig leder i de tre foretakene 29. august 2018
med en ukes tilbakemeldingsfrist. Ved utløpet av fristen var det kommet bare en
tilbakemelding. Det var en forespørsel om utdyping av grunnlaget for noen av våre
konklusjoner om selvkostberegningen i Vadsø Havn KF.

Intern kvalitetssikring
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.34 Kvalitetssikringen skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at
det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Fagansvarlig forvaltningsrevisor, som også har vært prosjektmedarbeider, har kvalitetssikret
prosjektplanen, samt verifiseringsutgaven av rapporten. Ulike problemstillinger er diskutert
og avklart fortløpende.

Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.35 Tilsvarende gjelder også for kommunalt foretak eller ved forvaltningsrevisjon
i selskap, der daglig leder/styret har høringsrett.36 Høringssvaret/ene skal vedlegges rapporten
som går til behandling i kontrollutvalget.
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen og daglig leder og styreleder i de tre foretakene
7. september 2018. Høringssvarene framgår av rapportens vedlegg 1.

33

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, punkt 29.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, punkt 45.
35
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, punkt 16.
36
Veileder for forvaltningsrevisjon, punkt 6.2.3.
34
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