
 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    forbrukerrådet.no 

______________________________________________________________________________ ___   
Forbrukerrådet                                                                              Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Org.nr 871 033 382 

 
                  

                                                      Telefon 03737, post@forbrukerradet.no   
  

Kommunal- og regionaldepartementet 
Postboks 8112 Dep  
0032 OSLO 
 
 
 
 

__ 

 
 
Forbrukerrådets høringssvar - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester 
 
Forbrukerrådets kommunetester har flere ganger påvist urimelige prisforskjeller på viktige 
kommunale tjenester, der kommunene kun har lov å dekke faktiske kostnader, såkalt selvkost. 
Likevel har både de billigste og dyreste kommunene i Forbrukerrådets tester hevdet at de priser 
tjenestene til selvkost. 
 
Rapportene utarbeidet på bestilling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) bekreftet 
Forbrukerrådets mistanke om at det er mye feilprising av kommunale tjenester. Noen kommuner 
manglet til og med dokumentasjon for hvordan de beregnet avgiftene 
 
Forbrukerrådet er svært positiv til at Kommunal- og regionaldepartementet nå har revidert 
retningslinjene for beregning av selvkost. 
 
Forbrukerrådet mener de reviderte retningslinjene er grundige og detaljerte. Retningslinjene gir 
kommunene en forbedret veiledning til hvordan selvkost skal beregnes, og gir med dette 
forutsigbarhet for innbyggerne i kommunene. God og ensartet praksis er svært viktig for 
innbyggerne i kommunene. 
 
Tjenester som skal leveres til selvkost er svært ulike, og det kan derfor argumenteres for at noen 
tjenester har utfordringer i beregningen av kostnaden som andre ikke har.  
 
Generasjonsprinsippet: 
Forbrukerrådet synes det virker fornuftig å legge generasjonsprinsippet til grunn, men vil påpeke at 
innen noen sektorer, som vann, avløp, renovasjon, er verdien av anleggene svært store. Noe som 
innebærer at dagens generasjon overtar anlegg av stor verdi fra tidligere generasjoner, og 
tilsvarende vil videreføre verdier til senere generasjoner. Dette gjør det viktig at retningslinjene 
åpner for lange nedskrivningstider. 
 
 
Avsluttende kommentar: 
Forbrukerrådet har tidligere avdekket at det ikke er åpenhet rundt beregning av selvkost. Vi ser 
derfor svært positivt på forslaget om at kommunenes beregning av selvkost skal være tilgjengelig 
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for innbyggerne. Forbrukerrådet ser også svært positiv på departementets forslag om at informasjon 
om selvkost skal gjøres tilgjengelig på kommunenes nettside. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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