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GeoForum mener at det er positivt at Kommunal- og regionaldepartementet tar initiativ til å 

reviderer gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

Som det fremgår av høringsbrevet er formålet med retningslinjene å bidra til en god og 

ensartet praksis for beregning av selvkost på de tjenesteområdene der selvkost skal være 

grunnlaget eller den øvre ramme for brukerbetalingene fra innbyggerne.  

GeoForum mener det er viktig at samme praksis legges til grunn slik at tallene kan være 

sammenlignbare for ulike kommuner, også med henblikk på at tallene kan benyttes til ulike 

statistikker. 

Det er et grundig arbeid som er lagt til grunn. Eksemplene som følger er likevel ikke ensartet 

nok. Dette gjør et det er rom for tolkning noe som igjen fører til at det blir vanskelig å 

sammenligne resultatene. 

GeoForum etterlyser mer konkrete eksempler og gjerne maler som kan legges til grunn for 

beregning av selvkost for plan- og byggesaksbehandling og kart og delingsforretninger for å 

oppnå en ensartet praksis og sammenlignbare tall. Først da oppnår man hensikten med 

retningslinjene som er å oppnå en ensartet praksis og sammenlignbare tall. Ikke minst gjelder 
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dette for små kommuner der saksbehandlere har flere arbeidsfelt og det kan være vanskelig å 

skille hva som kan dekkes av selvkost.  

For Fylkesmenn kan det også være vanskelig å etterprøve hvilke prinsipper som ligger til 

grunn for selvkostberegning når noen stiler spørsmål ved gebyrsatsene og det fremmes krav 

om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 fra kommunestyremedlemmer om 

gebyrregulativet innholdsmessig er lovlig.  

Om GeoForum 

GeoForum er en selvstendig, uavhengig interesseorganisasjon for geomatikkfagene. 

GeoForum er en medlemsorganisasjon og har 2 100 medlemmer høsten 2012 (84 % 

personlige medlemmer og 16 % bedriftsmedlemmer). Organisasjonen består av et styre, 15 

lokalavdelinger og sekretariat. GeoForums øverste organ er representantskapet. Det består av 

GeoForums styre og representanter fra lokalavdelingenes personlige medlemmer. 

Sekretariatet er lokalisert på Hønefoss og utgjør 3 årsverk 
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