Gebyrfinansierte selvkosttjenester
Etterkalkyle 2021
Gol kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til «Retningslinjer
for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014)»
Gol kommune benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.
Hva er selvkost:
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som
brukerne av tjenesten betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å
kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser
selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avvik fra kommunens
ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke
være direkte sammenlignbare.
Samlet selvkost:
Driftsregnskapet:
+ Direkte driftsutgifter
+ Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter
+ Indirekte driftsutgifter (adm.utgifter)
Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a.
+ Kalkulatorisk rentekostnad
selvkostområdenes bidrag til kommunekassens rente- og
+ Kalkulatorisk avskrivingskostnad
avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.
= Gebyrgrunnlag
= Resultat før gebyrinntekter
- Gebyrinntekter
- Gebyrinntekter
= Selvkostresultat*
= Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)
*Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige
avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter
(administrasjonsutgifter).
Kalkulatoriske kapitalkostnader:
Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivinger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes
ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men
representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler.
Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og
en kalkylerente.
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + ½ %-poeng. I 2021 var denne lik 1,96 %.
Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i
gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et
overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyr i løpet av en femårsperiode.
En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som
ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har
overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende
budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2021 i sin helhet være disponert innen 2026.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i
forkant av budsjettåret for å estimere drift- og kapitalkostnader for neste økonomiperiode. Forkalkylene gir
grunnlaget for kommunens gebyrsatser.
Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall
brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning
om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2021var ikke kjent ved
budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik i prognoser i budsjettet for 2022 og etterkalkylen for 2021.

Samlet etterkalkyle 2021
Etterkalkyle for 2021 er basert på regnskap datert 2. februar 2022

Etterkalkylene for 2021 er utarbeidet i samarbeid med rådgivingsselskapet EnviDan AS som har mer enn 18 års
erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost.
EnviDans selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.
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