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Høring - nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester 
 
Det vises til høringsbrev av 27.02.2013. 
 
Hå formannskap behandlet saken i møte 30.04.2013 (sak 025/13) og vedtok å avgi slik uttale 
på vegne av Hå kommune: 
 

1. Tjenester selvkostretningslinjene gjelder for: 
Det vil være nyttig om det i punkt 2.1 blir gitt en uttømmende opplisting av samtlige 
kommunale tjenester som pr. de nye retningslinjenes godkjenningsdato er omfattet av 
retningslinjene. 

 
2. Retningslinjenes status: 

Den uklarhet som skapes ved at retningslinjene ikke er juridisk bindende, men likevel 
forventes fulgt i sin alminnelighet, fører til usikkerhet om hvor stort handlingsrommet 
for kommuner/selskap egentlig er. En vil kunne møte dette i 
budsjett/regnskapssammenheng, gebyrberegning og evt. klagebehandling. 
Det vil være klargjørende og redusere usikkerhet om retningslinjene enten blir gjort 
mer bindende eller om det i retningslinjene blir gitt føringer for i hvilke situasjoner en 
kommune/et selskap kan gjøre avvik fra retningslinjene for beregning av selvkost. 

 
3. Om beregning av henførbare, indirekte kostnader (interntjenester): 

Den foreslåtte metoden for å beregne henførbare indirekte kostnader synes å være 
teoretisk begrunnet. I praksis vil den foreslåtte metoden være unødig 
arbeidskrevende sett i forhold til de aktuelle beløpenes relative størrelser. KRD bes 
vurdere som alternativ et prosentvis påslag for administrasjon, jf. metode som brukes 
i selvkostberegning i forbindelse med tilskott til private barnehager. 

 
4. Kalkylerente: 

Hå kommune vil slutte seg til forslaget om å endre kalkylerenten slik at 3-årig 
swaprente blir basis. Når det gjelder påslaget (foreslått til 0,5 prosentpoeng), vil Hå 
kommune peke på at det savnes begrunnelse og dokumentasjon av dette. Hå 
kommune vil be KRD vurdere nærmere et noe høyere påslag, 0,75-1,00 
prosentpoeng for å gi større rom for rentebinding. 

 
5. Pensjon 

Hå kommune slutter seg til at det i selvkostkalkylen brukes betalte pensjonspremier 
(etter fratrekk for bruk av premiefond). Jf. selvkostberegning i forbindelse med 
beregning av kommunalt tilskott til private barnehager. 
 

 



 
 

6. For øvrig tiltrer Hå kommune høringsutkastet vedr 
- framføring av over/underskudd 
- plikt til dokumentasjon 
- at kommunen eller selskapets eget regnskap er utgangspunkt for selvkostkalkylene. 

 
 
 
Med hilsen 
Hå kommune 
 
 
Harald Berglie 
økonomisjef 
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