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SAMMENDRAG
NVE gjennomførte kontrollbesøk ved 15 energiverk våren 1997. Kontrollbesøkene strakk
seg over to dager og tok utgangspunkt i energiverkets rapportering til NVE for 1995.
Et av siktemålet med besøkene var å bedre kontakten med energiverkene og muliggjøre
informasjonsutveksling. Det var i tillegg ønskelig å foreta en gjennomgang av
energiverkenes interne økonomiforvaltning og avklare om kravet vedrørende
regnskapsmessig atskillelse av monopolvirksomheten var ivaretatt. Ved en del
energiverk ble leverandørhandtering og balanseforhold spesielt fokusert.
Det er skrevet en rapport (vedlagt) fra hver av besøkene.
Hovedinntrykket fra kontrollbesøkene er at det er en forsvarlig økonomiforvaltning ved
energiverkene.
Men ved mange av energiverkene er det avdekket mangler og forhold som bør rettes.
En del av disse forholdene er påpekt i rapportene og forutsatt opprettet påfølgende år. I
grovere tilfeller har NVE bedt om ny regnskapsrapportering for 1995.
Manglene som er påpekt refererer seg bla til kostnadsfordeling, balanseforhold,
organisering, manglende innmatningstariffer og mangelfullleverandørhandtering.
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1 Innledning

Det er omtrent 200 elverk i Norge. Elverkene har tradisjonelt bla hatt som oppave å:
- selge elektrisk kraft til forbrukere og industri
- utbygge og vedlikeholde overførings- og distribusjonsnettet
Energiloven av 1990 trakk opp et klart skille mellom disse to funksjonene . Salg av
elektrisk kraft ble forutsatt regulert igjennom konkurranse og overføring av energi skal
monopolreguleres. Elverkene ble pålagt å føre helt separate regnskap for disse to
aktivitetene.
Norges vassdrags- og energiverk - NVE fikk som oppgave å regulerer netteiernes
tariffer for overføring av kraft med hjemmel i energiloven med forskrift. Forskriften til
energiloven fastslår at overføringstariffene skal fastsettes slik at de over tid dekker
kostnadene ved drift og avskrivning på investert kapital ved effektiv drift.
I perioden 1993 - 1996 har elverkene fått dekket sine driftskostnader, og har i tillegg fått
en avkastning som ligger innenfor de årlige rammene fastsatt av NVE. Dette har blitt
nærmere regulert gjennom "Retningslinjer for beregning av overføringstariffer" som
utgis og handheves av NVE.
For perioden 1997 - 200 l gjelder et reguleringssystem basert på
inntektsrammeregulering. Dette systemet er nærmere beskrevet i NVE Publikasjon 14,
for 1997.
NVE har i tillegg gitt rammevilkår for måling og avregning av elverkenes salg av energi
til sluttbruker. Retningslinjene på dette området gir tom 1997 forbrukerne adgang til å
skifte kraftleverandør hvert kvartal, og fra og med 1998 hver uke . Retningslinjene fastslår
at elverkets egen forretningsmessige aktivitet på dette området ikke skal ha særfordeler i
forhold til alternative leverandører. Jfr. "Retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning og fakturering av nettjenester" av oktober 1997.

2 NVEs kontrolloppgaver.
NVE har som oppgave å utvikle og forbedre dagens regulering av overføringstjenester
og samtidig følge opp og kontrollere at dagens retningslinjer blir etterlevd. Følgende
aktiviteter er sentrale i denne sammenheng.
Regnskaps rapportering; (Økonomisk og teknisk rapportering til NVE)
Gjennomgang og kontroll av den årlige regnskapsrapporteringen er den mest sentrale
kontrollhandlingen i forhold til elverkene. Regnskapsrapporteringen gir NVE en database
vedrørende teknisk og økonomiske forhold ved energiverkene. Disse dataene er en
forutsetning for å kunne gjennomføre regulering av overføringstjenestene. Opplegget for
regnskapsrapporteringen er nærmere beskrevet i regnskapsskjema og veiledning som
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årlig sendes til energiverkene. Regnskapsrapporteringen er også beskrevet i NVE
Publikasjon. nr 0911997 ; "Financial and technical reporting as aregulatory tool".

Behandling av tvistesaker
NVE behandler løpende klagesaker og forespørsler vedrørende everkenes praktisering av
forskrifter og retningslinjer. Vedtak i de ulike sakene danner presidens for liknende
tilfeller. NVE utgir derfor halvårlig en publikasjon som gir oversikt over vedtak i
tvistesaker. Jfr Publikasjon 17; 1997 for tvistesaker avgjort i første halvår 1997.

Nøkkeltallsberegninger
NVE utarbeider nøkkeltall på grunnlag av dataene som blir innrapportert igjennom
regnskaps rapporteringen. Jfr NVE Publikasjon 2311997 for nøkkeltallene for 1994-1996.
Nøkkeltallene kan være et viktig verktøy for forbedring ved det enkelte elverk. I tillegg
til vurdering av egen virksomhet gir nøkkeltallene det enkelte energiverk mulighet for
sammenlignende analyser med tilsvarende energiverk. Nøkkeltallene kan også nyttes i
NVEs kontroll av energiverk.

Effekti vitetsanalyser
Effektiviteten ved det enkelte energiverk en sentral parameter i forbindelse med
regulering av overføringsvirksomheten. NVE har derfor foretatt sammenliknende
effektivitetsanalyser av distribusjonsvirksomhetene i alle energiverkene i landet. Dette er
beskrevet i NVE Publikasjon 1511997 "Effektivitet i distribusjonsnettene i 1995".
Effektiviteten ved det enkelte energiverk er hensyntatt ved beregning av inntektsramme
for det enkelte energiverk. (Jfr NVE publ 14/1997) Energiverk med lav effektivitet er
forutsatt å ha et effektiviseringspotensiale og får derfor en lavere inntektsramme.
Effektivitetstallene er også et utgangspunkt for det enkelte energiverk for å gjennomgå og
forbedre egen virksomhet.

Kontrollhandlinger
NVEs kontrollbesøk ved elverkene supplerer kontrollaktiviteten som er nevnt ovenfor. I
tillegg til kontrollaspektet legger NVE vekt på den kontaktskapende muligheten
kontrollbesøkene gir. Kontrollbesøkene ble formalisert første gang i 1996 da 19 elverk
ble besøkt. Jfr NVE Publikasjon 15/1996 fra disse besøkene. Det ble ved besøkene i 1996
særlig lagt vekt på å gjennomgå elverkenes skille mellom monopol- og
konkurransevirksomhet.
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3 Bakgrunn for kontrollbesøkene i 1997
3.1 Formål.
Fonnålet med kontrollbesøkene for våren 1997 var å:
-

Bedre kontakten mellom NVE og energiverkene. Infonnere og utveksle
infonnasjon.
Få innsikt i elverkets organisering, økonomistyring og rutiner.
Påse at energiverket oppfyller kravet til regnskapsmessig skille av
monopolvirksomheten og ikke foretar kryssubsidiering.
Vurdere elverkets behandling av kraft leverandører
Vurdering av elverkets balanse og anleggsregisteret
Oppfølging av tilbakeføring av mer-/mindreavkastning.

Det ble satt som et siktemål å besøke 15 energiverk. Valg av elverk ble foretatt etter
følgende kriterier:
- geografisk spredning
- størrelse
- ikke kontrollbesøkt i 1996 (med unntak av ett energiverk)

3.2 Gjennomføringen av kontrollbesøkene
Kontrollbesøkene tok i hovedsak utgangspunkt i energiverkenes rapportering til NVE for
1995.
En måned før de planlagte besøkene fikk aktuelle energiverk brev med orientering om
bakgrunn og fonn ål med besøket. Det ble oversendt en momentliste for punkter NVE
ønsket å gjennomgå med ledelsen og økonomiansvarlig ved energiverket. Det ble også
gitt et indikativt anslag på forventet tidsforbruk på de ulike punktene. Energiverket ble
bedt om å sette opp et program for besøket og oversende spesifikasjon av:
- eksempel på faktura til kunder (for vurdering av leverandørhandtering)
- en kort beskrivelse av anleggsregister
- spesifikasjon av kWh anslag for overføringstariffene.
Tidsrammen for besøket ble satt til 2 dager. To personer fra NVE deltok på hvert
kontrollbesøk. Det var et siktemål at NVE skulle utarbeidet og overlevere førsteutkast til
rapport før besøket var avsluttet.
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3.3 Nærmere om rapportene fra kontrollbesøkene.
Rapportene som ble skrevet fra hver elverksbesøk er i hovedsak disponert på følgende
måte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Innledning
Oppsummering og konklusjon
Målsetning og organisering
Økonomistyring ved elverket
Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
Balanseverdier
Leverandørhantering og faktura
Regnskapsrapportering til NVE
Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi

Selv om NVE har fulgt en standard mal for besøkene har det vært store variasjoner med
hensyn på hvilke områder som ble dekket under besøket. Ved å gå i detalj på forskjellige
områder ved ulike energiverk har det vært mulig å dekke et større felt innenfor den
rammen som var avsatt til kontrollbesøkene. Ulik vinkling av kontrollbesøkene har også
gitt en mulighet for å tilpasse kontrollbesøkene til forholdene ved det enkelte energiverk
og utnytte kompetansen til ulike medarbeidere fra NVE.
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er det stor forskjell på hvilke forhold NVE har
kommentert vedrørende de ulike elverkene. Rapportene egner seg derfor dårlig for
sammenlikning mellom energiverk.
NVEs kommentarer og vurderinger er i hovedsak gitt i rapportens avsnitt 2
"Oppsummering og konklusjon", men dette gjelder ikke generelt for alle rapportene.
Det var rasjonelt å diskutere rapporten med elverket mens inntrykkene var ferske. NVE
har derfor i de fleste tilfellene framlagt et første utkast til rapport ved avslutningen av
besøkene. Etter besøket har det vært ulik grad av kommunikasjon mellom NVE og
elverkene vedrørende rapporten. NVE finner at energiverkenes kommentarer til
rapportutkastene er hensyntatt i rimelig grad. Rapportene er derfor offentlige.
Som nedenfor nevnt er det avdekket en del mangler ved elverkenes økonomiforvaltning
og regnskapsrapportering. NVE kunne ha gått inn i en nærmere vurdering av flere forhold
ved elverkene, men har av ressursmessige årsaker ikke funnet dette forsvarlig.
Rapportene fra elverkene må derfor ikke oppfattes som en godkjenning av elverkenes
økonomiforvaltning. NVE tar et klart forbehold om at man vil kunne komme tilbake med
en nærmere vurdering av forhold som er tatt opp og beskrevet i rapportene.
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Når mangelfulle forholde er avdekket under besøkene har NVE foretatt en vurdering av
feilenes omfang og vesentlighet. Det mest graverende feilende har medført at NVE har
pålagt ny regnskapsrapportering for 1995, men generelt sett har det vært lagt større vekt
på at mangelfulle forhold blir rettet enn å kommentere mangler i rapporten.

4. Hovedinntrykkene fra kontrollbesøkene.
Resultatene fra kontrollbesøkene i 1997 understøtter konklusjonen fra kontrollbesøkene i
1996 om at det er en god og forsvarlig økonomiforvaltning ved energiverkene.
Kontrollbesøkene har i stor grad vært kontaktskapende mellom personell ved
energiverkene og ansatte ved NVE. Det har vært nyttig for personell ved NVE å få
besøke et energiverk over to dager og fått innsikt i driften av et energiverk med de
problemer og utfordringer dette medfører. NVE har også fått mange nyttige
tilbakemeldinger fra energiverkene under besøkene. Det er også NVEs inntrykk at
energiverkene har satt pris på den direktekontakten med personell fra NVE som
kontrollbesøkene har gitt mulighet for. Mange forhold er tatt opp og avklart under
besøkene.
Rapportene fra besøkene er i stor grad av beskrivende karakter. Positive og negati ve
forhold ved det enkelte energiyerk er i tillegg påpekt.
Manglene som er påpekt ved energiverkene må sees på bakgrunn av den store endringen
som økonomiforvaltningen ved energiverkene har gjennomgått de siste årene.
De fleste energiverkene har gått over fra kommunale regnskapsforskrifter til regnskapsprinsipper i henhold til aksjeloven, og det er innført nye kontoplaner. Det er videre satt
krav om regnskapsmessig atskillelse og separate regnskapsoppstilling for distribusjonsog regionalnettsfunksjoner som regnes som monopolvirksomhet. Dette har igjen medført
behov for fordeling av kostnader og gitt føringer på intern organisering ved
energiverkene.
Balansen har fått en mer langt større betydning de siste årene. Dette henger sammen med
overgang til ny regnskapsforskrifter som hensyntar avskrivninger og ikke minst på grunn
av at reguleringssystemet er basert på verdien av driftsmidlene i balansen.
Siktemålet med kontrollbesøkene var å følge opp i hvilken grad energiverkene hadde
klart overgangen til disse nye kravene. Mangler som er avdekket, og som er påpekt
nedenfor, knytter seg derfor i første rekke til dette.

Organisering
NVE ønsker en klarere avgrensning av monopolfunksjonen enn tilfellet er ved mange
energiverk. Dette er også påpekt i mange rapporter. Det er vanlig at monopoloppgavene
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nettavregning og eltilsyn er plassert i en markedsavdeling. I flere tilfeller operere også
nettavdelingen med entreprenørvirksomhet i ulik grad. NVE anbefaler at
entreprenørvirksomhet organiseres adskilt, så langt dette er mulig.
Det har også vært eksempel på at små energiverk fortsatt har vanskeligheter med å sondre
mellom inndelingen i produksjon, omsetning, nettvirksomhet og annen virksomhet som
er et resultat av energiloven.

Fordeling av kostnader
Fordeling av kostnader er forbedret, men fortsatt henger mye igjen.
NVE påpeker at så mange kostnader som mulig bør direkteføres slik at kostnader til
fordeling mellom ulike virksomhetsområder blir tilsvarende mindre. Mange energiverk er
blitt bedt om å vurdere å direkteføre flere kostnader.
Et annet forhold som er påpekt ovenfor mange energiverk er at fordelingsnøklene for
kostnadene er for kompliserte og ikke lar seg etterprøve.
Det er også avdekket noen feil ved at omsetningsfunksjonen ved elverket ikke har fått
tildelt sin andel av felleskostnader eller at f.eks . tap på kundefordringer er ført på nettet
og ikke er fordelt til omsetning. Denne type feil synes derimot å ha blitt mindre i 1997
enn for 1996.
Feil fordeling av kostnader mellom regionalnett og distribusjonsnett er også påpekt.

Balanseforhold
Et generelt trekk ved balanseforholdene ved energiverkene er at det økonomiske
anleggsregisteret er mangelfullt. Ofte er disse anleggsregisteme bygget opp rundt et
enkelt regneark uten mulighet for individuell oppfølging av det enkelte
investeringsobjekt. De mangelfulle økonomiske anleggsregisteme står ofte i kontrast til
tekniske anleggsregistre som kan være svært omfattende og gjennomarbeidet.
Ved noen av energiverkene er forhold vedrørende balansen vurdert spesielt nøye. For
disse er det avdekket forhold som at utgående balansetall for fellesanlegg ikke stemmer
med inngående balansetall. Fellesanlegg er skrevet opp uten godkjenning fra NVE og
statstilskudd inkludert i balansetall. Det er også avdekket forhold hvor feller driftsmidler
ikke er fordelt tilomsetningsvirksomheten ved energiverket.

Leverandørhandterin g
Leverandørhandteringen er vurdert spesielt nøye ved enkelte energiverk. Det er her
avdekket forhold hvor tapsprofilen ikke variere med belastningen i nettet. Det er påpekt
et tilfelle hvor det ikke går fram av faktura hvem som er kraftleverandør.
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Regnskapsrapportering; (Økonomisk og teknisk rapportering til NVE)
Forhold vedrørende regnskapsrapporteringen til NVE ble tatt opp som eget punkt under
kontrollbesøkene. Tilbakemeldingen fra dette var i store trekk at rapporteringen går greit.
Tidsforbruket ved registreringen ligger i gjennomsnitt på 3 uker. Noen energiverk oppgir
at de bruker 2 ukeverk på regnskapsrapporteringen til NVE og ett energiverk oppgir at
det bruker 6-8 uker på regnskapsrapporteringen. NVE fikk også en del forslag til
forbedringer av regnskapsrapporteringen.

Innmatningstariff
På samme måte som i fjor ble det påpekt forhold hvor energiverk ikke nyttet
innmatningstariff for egen produksjon.

Vedlegg I ,
Dalane Elverk, Side I

NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK
Dato: 31.07.97

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Dalane Elverk

07.01. - 08.01 1997

1) Innledning
Dalane Elverk var det første elverket som ble gjennomgått i forbindelse med
Kontrollhandlingene i 1997. I forbindelse med kontrollbesøket engasjerte NVE revisorfirmaet
Coopers & Lybrand til å foreta en gjennomgang av de siste års regnskaper. En representant fra
Coopers & Lybrand deltok på første dag av besøket. Ved kontrollbesøket ble det lagt særlig
verkt på kontroll av balanseverdier.
Til stede:
- dir Reinert Vassbø, Dalane Elverk
- nettsjef Helge Christensen, Dalane Elverk
- markedssjef Arne Gudmundson, Dalane Elverk, (deltok på deler av møtet)
- adm.sjef Gunnar Storm Nielsen, Dalane Elverk
- øk sjef Stein Vold, Dalane Elverk
- statsautorisert revisor Åge Danielsen, Coopers & Lybrand
- seksjonssjef Torfinn Jonassen, NVE
- rådgiver Rolv Bjelland, NVE

2) Oppsummering og konklusjon
Dalane Elverk hadde gjort en god forberedelse for møtene. NVE påpekte det som positivt at
en større del av felleskostnadene blir direkte ført mot aktuelt virksomhetsområde.
Påslaget på lønnskostnadene på 75 % ved tjenester for andre avdelinger virker høyt. Dalane
Elverk har senere redusert dette påslaget.

Vedlegg I,
Dalane Elverk, Side 2

Dalane Elverk vil sende ny regnskapsrapportering til NVE hvor:
statstilskuddene er tatt ut av balansetallene for 1993 og 1994
"Ekjele Ryttervik" er fordelt mellom omsetning og monopoldel
Inngående og utgående bal anser på fellesanleggene stemmer overens.
NVE fikk et positivt inntrykk av det økonomiske anleggsregisteret til Dalane Elverk

3) Målsetning og organisering
Dalane Elverk er en interkommunal bedrift med delt ansvar organisert etter kommunelovens §
27. Elverket ble etablert 01.01.1978, og eies av kommunene i Dalane:
Bjerkreim
Eigersund
Lund
Sokndal

11,27%
58,36%
14,24%
16,13%

Eierandelene er fastsatt ut fra folketallet i de ulike kommunene pr 01.01.93
Dalane Elverk har en eierandel på 7,18% i Lyse Kraft
Dalane Elverk har siden 1992 hatt følgende formål:

«Dalane Elverk skal arbeide for at Dalaneregionen blir sikret nødvendig og sikker
tilgang på energiressurser, og at disse blir utnyttet på en slik måte at energibrukerne i
regionen får lavest mulig energikostnader, at miljøet blir minst mulig belastet og at de
sikrer Elverket en rimelig avkastning.»
Elverkets høyeste myndighet er representantskapet som har 21 medlemmer. Elverket ledes av
et styre som har 7 medlemmer.
I årsberetningen for 1995 er det gitt følgende siktemål for nettvirksomheten:
«Elverkets grunnleggende virksomhet vil fortsatt være å bygge ut og drive det
elektriske overførings- og fordelingsnettet i Dalane-kommunene. Dette må gjøres slik
at nåværende og nye kunders behov for elektrisk kraft blir imøtekommet på en sikker
og effektiv måte. For å nå dette målet har Dalane Elverk siden etableringen i 1978
arbeidet systematisk med å bygge om gammelt nett for å kunne gi kundene en
tilfredsstillende leveringskvalitet og redusere Elverkets driftskostnader.»

Vedlegg I,
Dalane Elverk, Side 3

Elverket har følgende organisering:
Adm. Dir.
Årsverk: I
Administarsjonsstab
Årsverk: Il
Teknisk stab
Årsverk: 10
HMS -leder
Årsverk: l

I

I

Energiseksjonen
Årsverk: 5,5

Markedseksjonen
Årsverk: 10,5

I
Nettseksjonen
Årsverk: 54

Elverket hadde pr 31.12. 1995 totalt 93 årsverk. Den organisatoriske fordelingen av disse
årsverkene er angitt ovenfor.
I NVE rapporteringen til NVE for
fellesvirksomhet
12,7
kraftomsetning
1
produksjon
4,3
nettvirksomhet
75
sum NVE rapport
93

1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk

I tillegg til kontoret i Egersund har Dalane Elverk sonekontor i Bjerkreim (9 ansatte), Lund (9
ansatte) og Sokndal (11 ansatte). Elverket vil vurdere å trappe ned omfanget av sonekontor i
framtiden.
Elverket deltar i et markedsamarbeid med everkene i Sør-Rogaland, som innebærer at elverket
selger sin kraftproduksjon (118 GWH 1995) til spotpris til samarbeidet og kjøper all kraft
(400 GWH i 1995) på kontrakt fra samarbeidet. Dalane Elverk har en eierandel på 7,5% i
dette markedssamarbeidet.

4) Økonomistyring ved elverket
Dalane Elverk har siden 1992 nyttet økonomi- lønn- og lagersystem fra Infotron.
Elverket nytter flerdimensjonal kontoplan iht anbefaling fra EnFo.
Dalane Elverk har månedsvis regnskapsrapportering inkludert avskrivninger og full
periodisering. Det avgis tertialrapportering til styret. I tillegg til gjennomgang av årsrapporten
foretar derfor styret 2 regnskaps- og budsjettgjennomganger i året for elverket.
Budsjettprosessen ved Elverket blir styrt av økonomikontoret og involverer alle sektorlederne.

Vedlegg l ,
Dalane Elverk, Side 4

5) Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
I tillegg til direkte fordeling mellom de ulike seksjonene foretar Dalane Elverk fordeling av
følgende felles og hjelpefunksjoner:
70 felles
71 hovedadministrasjon
72 økonorniÆDB
73 personal
74 informasjonIPR
76 kontorfunksjoner
77 teknisk stab
81 transport
82 fjernkontroll
84 lager
85 verksted
86 bygninger
88 velferdsbygninger
Sum kostnader til fordeling fra disse felles- og hjelpefunksjonene var kr 7,24 mill i 1995. Det
tilsvarende tallet for 1994 var kr 13,25 mill. Felleskostnadenes andel av driftskostnadene har
gått ned fra 23% i 1994 til 13% i 1995. Det er positivt at Dalane Elverk i større grad har
direkteført kostnader i 1995 enn 1994.
Dalane Elverk nytter et påslag på 75% på lønnskostnader når det utføres arbeid for andre
avdelinger, og ved aktivering av investeringsarbeider.
Prosentsåtsen på 75% er fastsatt ut fra avgiftsmessige hensyn. Påslaget kan virke høyt og
Dalane Elverk har bestemt å vurdere denne prosentsatsen på nytt.
Det nyttes et påslag på 13% på lagerverdi ved uttak fra lageret.
Funksjonene 70 - 76 (omfatter 7,092 mill. kr i 1995) + funksjon 88 (velferdsbygg kr 0,078
mill i 1995) inngår i sin helhet i felleskostnadene ( totalt kr 7,24 i 1995). Felleskostnadene
omfatter i tillegg en andel (13%) av kostander(0,529) mill kr) til bygninger funksjon 86 (kr
0,069).
Kostnader og inntekter for felles og hjelpefunksjoner som ikke klassifiserer som
felleskostnader fordeles etter følgende prinsipper:
- teknisk stab
(fordeles til regional. og distrb. nett etter timesregistreing)
- transport
( --- " ---)
- fjernstyring
fordeles mellom 3-3-3 mellom kraftproduksjon, regional og
distrb. nett iht antall understasjoner.
fordelt ut fra uttaksverdi
-lager
fordelt ut fra arealbruk
- bygninger
Felleskostnadene på kr 7,24 mill ble i 1995 fordelt på ulike virksomhetsområder i henhold til
lønnsutgiftene for hvert virksomhetsområde. Dette gav følgene fordelingsnøkkel:

Vedlegg l,
Dalane Elverk, Side 5

- kraftomsetning
- kraftproduksjon
- nettvirksomhet
sum

1,3%
5,3%
93,4%
100%

Felleskostnadene som er fordelt til omsetning synes noe lavt til å reflektere det reelle forhold.
Kostnader til omsetning utgjør for 1995 kr 682 000 når man ser bort fra kjøp av kraft. Med en
omsetning på 371 515 MWh utgjør omsetningens andel av felleskostnadene 0,18 Øre pr
omsatt kWh. Fordelt på hver av Dalane Elverks lO-tusen kunder utgjør kostnadene ca 70 kr
p.r. kunde pr år.
Dalane Elverk hadde for 1995 kr 0,861 mill i driftsutgifter og kr 1,108 i investeringer til
gatelys. Gatelys blir i sin helhet belastet den respektive kommune og ført under «annen
virksomhet» i NVE rapporteringen. Inntektene fra kommunene vedrørende veglys i 1995
utgjorde kr 1,075. Siden kommunene dekker investeringskostnadene det enkelte år, blir ikke
gatelyset aktivert i balansen til Dalane Elverk.
Tap på kundefordringer er bokført med kr 119000 i 1995. Dette er fordelt iht
omsetningsverdi mellom omsetning (47%) og overføringsvirksomhet(53%).

6) Balanseverdier
Dalane Elverk etablerte ny åpningsbalanse da Elverket pr 01.01.92 startet samtidig
regnskapsføring etter aksjelovens prinsipper. Verdiene i Elverkets åpningsbalanse bygger på
verdier for beregnet historisk kost og beregnede avskrivninger iht Nor Energis anbefalinger.
Siden kalkuleringsavbeidet av balansen vedrørende lavspentnettet ikke var ferdig avsluttet i
1992 er lavspentnettet korrigert opp med kr 15,490 mill i 1993 regnskapet. Denne
oppjusteringen på kr 15,490 mill er ifølge Dalane Elverk inkludert i balansen som ble
rapportert til NVE for 1993.
NVE bemerket under besøket at Dalane Elverk burde ha søkt om godkjenning av
åpningsbalansen siden balansen var basert på en beregnet historisk kostnad. Slik søknad er
senere oversendt NVE.
Nettanleggene ble skrevet ned med kr 20,342 mill i NVE rapporteringen pr 01.01.95. Det er
opplyst at dette skyldes statstilskudd som tidligere er aktivert. Disse statsbidragene skulle også
vært tatt ut av balansen i NVE rapporteringen for 1993 og 1994.
Dalane Elverk opplyser at anleggsbidrag ikke er aktivert hverken i tidligere årsregnskap eller i
NVE-rapportering.
Det ble foretatt en kontroll av at inngående saldo for nettanlegg i NVE rapporteringen pr
01.01.93 på kr 204,979 mill var konsistent med åpningsbalansen i regnskapet pr 01.01.92. I
denne sammenhengen ble oppskrivningen på kr 15,490 mill samt avskrivninger og
investeringer for 1992 hensyntatt.
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Dalane Elverk nytter et anleggsregister fra Infoton. Anleggsregisteret ble opprettet i
forbindelse med etableringen av åpningsbalansen pr 01.01.92. Ved opprettelsen inneholdt
anleggsregisteret ca 2000 objekter. Det ble foretatt en stikkprøvekontroll av anleggsregistert,
som gavet positivt inntrykk.
Innenfor monopolvirksomheten har det vært følgende utvikling i fellesanleggenes andel av
nettanleggene:
1993 15,3%
1994 19,7%
1995 20,5%
Dalane Elverk har skrevet opp fellesanleggene tilknyttet monopolvirksomheten i NVE
rapporteringen pr 01.01.94 med kr 6,130 mill. (kr 34,458 i sum fellesanlegg direkteført pr
01.01.94 og kr 28,324 sum fellesanlegg direkteført pr 31.12.93.) Dalane Elverk opplyser at
dette skyldes endrede fordelingsnøkler for fordeling av fellesanleggene.
NVE bemerker at balansejusteringer ikke kan foretas uten godkjenning av NVE. Dette
forholdet er senere blitt rettet opp av Dalane Elverk.
Det ble fra NVEs side påpekt at "Elkjele Ryttevik" feilaktig var aktivert under monopoldelen
for virksomheten. Dette forholdet er senere rettet opp av Dalane Elverk.
Under besøket ble det også fra NVEs side bedt om en nærmere forklaring på føring av
Investeringsfondet i Dalane Energiverks årsberetning for 1993 og Beredskaplaget Dalane
Elverks årsberetning for 1994. Dalane Elverk har senere redegjort for dette.

7) Leverandørhåndtering og faktura
Dalane Elverk har pr 31.12.96 8 sluttbrukere fordelt på 4 leverandører som har annen
leverandør enn den lokale. 4 av disse sluttbrukerne, er avregnet basert på målte timesverdier,
de resterende er avregnet etter justert innmatninsprofil. Samtlige 4 anlegg med årsforbruk over
500 000 kWh er timesmålt, i tillegg er 85 andre anlegg timesmålt. Ved å redusere grensen for
profilavregning til 100 000 kWh må omlag 200 nye anlegg timesmåles.
Stavanger Energi utfører avregningen mot Nord Pool på vegne av Dalane Elverk. Dette inngår
som er et element i en avtale om avregning og markedshåndtering for Sør-Rogaland.
Når en sluttbruker har gitt en skriftlig meddeise om leverandørskifte, sender Dalane Elverk en
melding til Stavanger Energi (SE) om navn på sluttbruker, anleggsnummer, målerdata og
leverandørnavn. På skiftedato sender DE også en melding til SE både om ny leverandør og
målerstand.
For de timesmålte sluttbrukerne sender DE timesverdiene ukentlig til SE. For de
profilavregnede sluttbrukerne sender DE årlig målerdata til SE.
SE beregner den justerte innmatningsprofilen på vegne av DE, basert på ukentlige data om
timesvis utveksling mot tilgrensende nett, timesvis innmatning fra lokal produksjon og data
fra timesmålte sluttbrukere. SE beregner tapsprofilen til DE basert på den timesvise nettlasten.
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Dalane foretar et eget saldo-oppgjør for de leverandørene som selger kraft i nettet, der SE
beregner grunnlaget. Den prosentvise fordelingen mellom leverandørene er basert på
inngangsdata ved leverandørskifte.
DE sender 4 akontoregninger og en årsavregning til sluttbrukerne. På årsavregningen er
fakturabeløpet splittet mellom overføring og kraft. Årsavregningen viser også forbruk i
avregningsperioden og enhetspris. Akontoregningene viser ingen prisinformasjon. Ved
utsendelse av akontoregning pr 1.4.1997 vil regningen inneholde prisinformasjon i henhold til
Konkurransetilsynets forskrift. Ved års avregningen blir det bokført direkte mot konto for
nettinntekter og omsetningsinntekter.

8) Regnskapsrapportering til NVE
Dalane Elverk opplyser at regnskapsrapporteringen til NVE normalt bør ta 4-6 ukeverk.
For 1995 er det en avstemningsdifferanse i NVE rapporteringen og årsregnskapet(resultat pr
resultatenhet side 22) på 3,479 mill. Dette skyldes at nettap på kr 2,439 mill ikke er eliminert
og kr 1,040 mill i avskrivninger på statstilskudd.
Det var enighet i at Dalane Elverk skal levere ny NVE-rapportering for 1993 og 1994 hvor
statstilskuddet er trukket ut av investeringstallene.

9) Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi
Linjelengde for høyspent linjer (spenning større enn l kV) er basert på innlagte data i Netbas
og beregnet ut fra digitale kart gjennom kartprogramet Pumatec. DE opplyser at hele høyspent
nettet er innlagt elektronisk og at linjelengden er beregnet med stor nøyaktighet.
Linjelengden på lavspent (spenning lavere eller lik l kV) er dels basert på elektronisk innlagte
linjer i Netbas og Pumatec, men er hovedsakelig manuelt beregnet. Den manuelle beregningen
er basert på standardverdier for linjelengde pr nettstasjon og linjelengde lavspent pr abonnent.
Antall abonnenter er beregnet ut i fra prinsippet om at ett abonnement er lik et målerpunkt. I
rapporteringen til NVE er antall abonnenter tatt ut i fra kunde-informasjon-systemet, der ett
abonnement er lik ett målernummer og ett anlegg. Faktura er direkte koblet opp mot
abonnement, måler etc.
Levert energi er beregnet basert på måleravlesninger hvert år i siste uke av desember.
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NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

Dato: 16.07.97

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Gjermå Energi AS

12.02. -13.02 1997

1) Innledning
Til stede:
- adm. dir. Svein Rustad, Gjennå Energi AS
- administrasjons og service sjef Tor Solsrud, Gjennå Energi AS
- økonomi- og regnskapssjef Britt Scheie Bråthen, Gjennå Energi AS
- teknisk sjef Petter Rogstad, Gjennå Energi AS
- adm. dir. Ole Haugen, Gjennå Kraft
- rådgiver Rolv Bjelland, NVE
- førstekonsulent Kristin Kolseth, NVE
- Svein Leidland, revisorfinnaet Svindal, Leidland, Myhrer & CO AS,
- Bent Greve, revisorfinnaet Svindal, Leidland, Myhrer & CO AS

2) Oppsummering og konklusjon
I stikkordsfonn er følgende positive trekk og mangler avdekket under kontrollbesøket hos
Gjennå Energi:
Positivt:
- god leverandørhåndtering.
- To adskilte kundeinfonnasjonssystemer, ett for energi og ett for nett. Dette ivaretar
skille mellom inntekter som skal henføres overføringsvirksornheten og inntekter som
skal henføres kraftomsetning. Det planlegges en samordning av disse systemene ved at
adresseendringer bare registreres en gang for nett og energikunder i eget område.
- god oversikt over tekniske anlegg

Vedlegg 2
Gjermå Energi , Side 2

Mangler:
- mangler segmentinformasjon i årsberetning
- Det økonomiske anleggsregisteret er lite spesifisert
- noe uoverensstemmelse mellom utgående og inngående balanse for fellesanlegg
- høy prosentandel fellesanlegg (27%) pr 31.12.95.

3) Målsetning og organisering
AS Gjermaa Elektricitetsverk ble stiftet som et privat aksjeselskap i 1911. 743 av selskapets
750 aksjer ble i 1978 overtatt av kommunene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker etter
følgende fordeling:
Antall
33%
Gjerdrum kommune
247
33%
Nannestad kommune
248
Ullensaker kommune
248
33%
Private aksjer
1%
-.:l
100%
Sum
750
Gjermå Energi AS har siden vært et aksjeselskap hvor kommunene har samme
rettigheter/plikter og representanter i styret.
Energiverkets formål innenfor Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker kommuner er:
• Å drive produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi
• Å sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til lavest mulig kostnad og på like vilkår
i konsesjonsområdet.
• Å arbeide aktivt for en god energiøkonomi.
• Å drive markedsbasert kraftomsetning utenfor konsesjonsområdet.
• Å drive annen beslektet virksomhet.
• Å delta i andre selskaper i forbindelse med ovenstående.

Forsyningsområdet tilsvarer i hovedsak eierkommunenes område.
Styret består av åtte representanter hvor eierkommunene er representert med seks
representanter og de ansatte har to representanter. Det ble i 1995 avholdt 10 styremøter.
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Gjermå Energi AS hadde pr 31.12.95 følgende organisering:

IStyre
Adm Dir.
Årsverk: l

Stab
-utredning
-PersonaUorg.
-Infonnasjon

ISekretær: l

Årsverk: 3

I
Markedsseksjon
Årsverk:l6

I
Merkantil Seksjon
Årsverk: 20,5

I
Teknisk Seksjon
Årsverk: 44

I NVE rapporteringen til NVE for 1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:

fellesvirksomhet
kraftomsetning
produksjon
nettvirksomhet
øvrig
sum NVE rapport

24 årsverk
6 årsverk
O årsverk
56 årsverk
2 årsverk
88 årsverk
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Gjennå Kraft ble skilt ut 15. november 1996, og pr idag har Gjermå Energi AS denne
organisasjonsstrukturen:

Gjermå Energi AS

Styre

Adm. dir
Årsverk :
Stabsfunksjoner: Årsverk :
-Personal
-Informasjon
-Verneleder

r-

I
S ervice- og adm. seksjon

I

Teknisk seksjon

Gardermoen Energi (GEAS) har ansvaret for planlegging, utbygging drift energiforsyningen i
til Oslo hovedflyplass Gardennoen. Selskapet har 1 fast ansatt og nytter i tillegg innleid
arbeidskraft bl.a fra GE. GEAS eiers med 51 % av Gjermå Energi AS og 49 % av Oslo Energi.
Totalbudsjett for GEAS er på kr 70 mill.
Gardennoen Fjernvarme (GFAS) har 2 fast ansatte (En av disse er felles direktør med GEAS)
og har ansvaret for utbygging og drift av fjern vanne for Oslo Hovedflyplass Gardennoen
Selskapet skal også stå som eier av fje"",varme installasjonene. Anleggene forventes å stå
ferdig i 1998 og produsere 50 Gwh i energi pr år.
Konsernet er organisert slik:

G~rmå

100%1
Gjermå
Kraft

Energi AS

51 %
Gardermoen
Energi

149 %
Garde rmoen
Fjernvarme
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Gjennå Energi AS har ikke angitt segmentinfonnasjon om monopolvirksomheten i
årsregnskapet for 1995. Dette vil bli gjort i årsregnskapet for 1996.
Gjennå Energi oppnår en kostnadseffektivitet på under 70% i NVEs effektivitetsmålinger. I
sammen med ECON vil selskapet starte et analysearbeid for å analysere årsakene til dette og
etablere handlingsplaner for forbedring.

4) Økonomistyring ved energiverket
Gjennå Energi AS nytter økonomi-, personal- og MA-system fra Infotron. I tillegg nyttes
Infotrons kundeinfonnasjonssystem som kjøres i to adskilte databaser. En database for
energi kundene i regi av Gjennå Kraft AS og en versjon for nettkundene i regi av Gjennå
Energi AS.
Anleggsregisteret er basert på et Excel regneark.
Energiverket nytter flerdimensjonal kontoplan delvis basert på EnFOs anbefaling.
Kontoplanen har følgende dimensjoner:
1. Art 4 siffer (for finansregnskapet)
2. Ansvar, 3 siffer (organisatorisk, budsjettansvar)
4. Virksomhet 2 siffer
Monopoldelen skilles ut på grunnlag av virksomhetskoder.
B uds jettprosessen
I 1995 var det ca 20 personer ved Gjennå Energi med budsjettansvar.
Det utarbeides eget investeringsbudsjett hvor hvert investerings prosjekt er spesifisert og
definert. Å v konkurransehensyn er budsjettalIene fra selskapet unndratt for offentligheten.
Økonomisk rapportering
Det utarbeides månedlige rapporter om kostnader og budsjettavvik. Månedsrapportene
innbefatter periodisering. Det framlegges månedsrapporter til hvert styremøte. Det utarbeides i
tillegg kvartalsrapporter og halvårsrapporter primært for kunder og eiere. Periodiseringen er
mer gjennomarbeidet i kvartals og halvårsrapporten. Halvårsrapportene er omtrent like
omfattende som et årsregnskap. Det utarbeides ikke oversikter over mer-/ mindreavkastning i
kvartals- og halvårsrapporter.
Regnskapsregistrering av inntekter
Fordeling av energikostnader og overføringskostnader i akonto er basert på et anslag for
fordelingen mellom energi og overføringskostnader. Ved års avregning foretas fordelingen
maskinelt på grunnlag av kundeinformasjonssystemet.
Andre driftsinntekter var i 1995 kr 4 343 000,- for selskapet totalt. Dette består av følgende
komponenter:
- salg materiell
- salg tjenester GEAS
- gebyr og stengningsavgift
- leieinntekter
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Anleggsbidrag
Gjerrnå Energi AS opplyser at det i tidligere perioder ble bundet unødig mye nettkapital i
utbyggningsområder hvor det ikke ble transportert så mye energi som forutsatt. Det er et
prinsipp at bestående abonnenter ikke skal belastes ekstra for nyutbyggninger. Ut fra en
rentabiltetsbetraktning praktiserer derfor Gjerrnå Energi et opplegg hvor utbygger av et
område skal dekke 75% av anleggskostnadene. Ut fra disse prinsippene har Gjerrnå Energi
AS kommet fram til en sats på kr 265 kr/amper når husholdningskunder tilknyttes nettet. En
enebolig med standard 63 amper blir derfor belastet med kr 16690. Gjerrnå framhever at
NVEs forslag til tilknytningsavgift og anleggsbidrag vil gi for store forskjeller i anleggsbidrag
innenfor forsyningsområdet.
Overføringsvirksomheten i forsyningsområdet til Gjerrnå Energi AS har hatt følgende
utvikling i volumtall:
1993
GWh

1994
GWh

1995
GWh

(Tall fra note 11)
Totalt innmatet i nettet
Tap i nettet
Overført sluttbruker

438
28
410

442
32
410

457
34
423

(Tall fra note 4.4A)
Prioritert uttak:
-Husholdninger og jordbruk
-Fritidsboliger
-Næring "

224
1
145

236
2
143

235

40

24

29

410

405

423

Uttak med
utkoblingsklausul:
Sum levert sluttbrukere

1996
GWh

1997
GWh

159

Organisering av monopolfunksjonen
Monopol- og markedsfunksjoner var fram til 15.11.96 organisert som seksjoner i AlS Gjerrnå
Energiverk med en organisasjonskart som angitt i kap 1. Funksjonsdeling er ikke fullt ut
sammenfallende med organisasjonsdelingen.
Markedsseksjonen håndterte følgende oppgaver for monopolfunsjoner:
- Tilsyn/måling
- Kundeservice
Merkantilseksjonen håndterte følgende funksjoner for monopolfunksjonen:
- merkantile/fellesfunksjoner
- material styring; lager, innkjøp
Nettseksjonen utførte prosjektering og drift av veglys for eierkommunene.
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Gjermå Energi AS skilte pr 15.11.96 ut kraftomsetningen som et eget datterselskap. , med 6
ansatte. Morselskapet består stort sett bare av nettfunksjonene. Alle styrerepresentantene i
datterselskapet er ansatte i morselskapet. Datterselskapet kjøper fellesfunksjoner av
morselskapet iht egen avtale. Datterselskapet selger nettets krafthandelsoppgaver (ca l
årsverk) til morselskapet, Gjermå Energi AS .

5) Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
I rapporteringen til NVE for 1995 ble monopolfunksjonen utskilt ved hjelp av
virksomhetsområdeinndelingen
Felleskostnadene utgjorde kr 15,6 mill i 1995 og består av følgende komponenter:
70 felles
5, l mill
71 hovedadministrasjon
2,2 mill
72 økonorniÆDB
l, l mill
73 personal
1,8 mill
74 informasjonlPR
2,6 mill
75 sykelønn
0,9 mill
76 kontorfunksjoner, EDB 1,9 mill
Sum

15,6 mill

Fordelingen av felleskostnader skjer i to trinn. Første trinn er en fordeling av kostnadene på
virksomhetsområdene:
- Kraftomsetning
- Nettvirksomhet
- t:nåling avregning
- tilsyn/nøk
- arbeid for andre
- veglys
- annet
Fordelingsnøkkelen er iht. årsverk i funksjonene nevnt ovenfor.
Neste trinn i fordelingen er at:
- abonnement, måling avregning
- tilsyn/enøk
fordeles mellom kraftomsetning, distribusjonsnett om annet. Fordelingsnøkkelen er her 50% /
50%.
Resultatet av fordelingen er at felleskostnadene er fordelt på følgende måte:
- kraftomsetning
13% (2,1 mill)
- distribusjon
84% (13 mill)
- øvrig
3% (0,5 mill)
100% (15,6 mil)
sum
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Gjermå Energi AS er kommisjonær for Gjermå Kraft AS' salg til kunder innenfor eget
forsyningsområde med H4 tariff. GE videreselger kraft og bærer ingen pris el. volumrisiko.
GE forestår fakturering av kraft på vegne av GK og bærer dermed kun kredittrisiko.
Nettvirksomheten ivaretar oppgavene til veglys for eierkommunene. Utgiftene og inntekter til
veglys for 1995 var henholdsvis kr 5,5 mill og kr 4,9 mill.
Tap på kundefordringer er bokført med kr 0,669 mill i 1995. Dette er fordelt med kr 0,341 på
omsetning og kr 0,328 på overføringsvirksomhet.
00000

Etter at kraftomsetningen ble organisert som et eget datterselskap pr 15.11.96 skjer kostnads
og inntektsfordeling mellom kraftomsetning og morselskap iht. internprising iht. avtale.

6) Balanseverdier
NVE har etter en vurdering godtatt en balanse (inkl. fellesanlegg) for AlS Gjermå Energiverk
på 205,175 mill (herav nettanlegg 157,78 mill) pr 01.01.92. Jfr brev av 16.05.95.
Det er foretatt en kontroll med at inngående balanse i regnskapsrapporteringen til NVE pr
01.01 .93 på kr 217 216 er i henhold til den godkjente balansen pr 01 .01.92, investeringer og
avskrivninger hensyntatt. Balansen pr 1.1.93 er 1 mill. kr lavere enn utgående balanse pr
31.12.92. Dette skyldes at bygningsmassen etter en vurdering er omfordelt til
kraftomsetningsvirksomheten fra distribusjonsnettet.
På bakgrunn av regnskapsrapporteringen til NVE er det foretatt en kontroll av at økningen av
balansen 'for årene 93, 94 og 95 er i henhold til avskrivninger, investeringer og tilskudd for
disse årene.
Det er videre foretatt en kontroll av at lB 94 & 95 for nettanleggene er i samsvar med
henholdsvis UB 93 og UB 94.
For fellesanleggene inkl. anlegg under utførelse er UB 93 kr 35,6 mill, mens lB 94 er kr 33,8
mill. Videre er UB 94 kr 37,8 og lB 95 er 41,2. Gjermå Energi opplyser at disse differansene
har oppstått fordi ulike personer i selskapet har foretatt rapporteringen og at prinsippene for
fordeling av felles driftsmidler er endret flere ganger i perioden 93 til 95.
I forbindelse med hensynet til aktivering/utgiftsføring har Gjermå Energiverk nyttet prinsipper
at materiell over kr 50 000 i verdi og levetid over 3 år aktiveres. Nye retningslinjer iht
skattelovens bestemmelser, utarbeides på dette området.

Anleggsbidrag blir fratrukket ved aktivering og er ikke aktivert hverken i tidligere årsregnskap
eller i NVE-rapportering.
Gjermå Energi nytter et Excel regneark som anleggsregister. Regnearket har vært nyttet noen
år.
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Anleggsregisteret inneholder bare 3 grupper for nettanlegg og ca 20 grupper for eiendeler. Det
er ingen mulighet for individuell oppfølging av investeringsobjekter. De er ingen kobling
mellom tekniske anleggsoversikter og det økonomiske anleggsregisteret. Anleggsregisteret til
Gjermå Energi AS gir ikke mulighet for å identifisere og handtere avgang av materiell som
ikke er fullt avskrevet. Det vil være svært arbeidskrevende å avstemme anleggsregisteret mot
regnskapsførte investeringer for ulike år.
Materiell som er fullt avskrevet blir ikke trukket ut av balansetallene eller i tallene for
akkumulert avskrivning. Denne praksisen vil endres fra 1996. Rent praktisk planlegges dette
gjort ved å ta utgangspunkt i netbas og estimere verdi av anlegg som er fullt avskrevet.
Gjermå har ikke hatt avgang av investeringer med bokført verdi i perioden hvor det har vært
NVE rapportering, 1993 - 1995.
Gjermå praktiserer startavskrivinger med 112 avskrivning første år
I rapporteringsperioden 1993 - 1995 har det vært noe varierende praksis mht hvor stor andel
av felles driftsmidler som er direkteført og hvor mye som er fordelt. Gjermå Energi AS
opplyser at situasjon pr 31.12.95 avspeiler det mest riktige forholdet. Pr dette tidspunkt er
felles driftsmidler vedrørende bygninger ( 22 mill) og inventar (8 mill) fordelt.
Fordelingsnøkkelen er i henhold til antall årsverk.
Dette gir følgende fordeling:
- omsetning
7% (2 mill)
- distrib.
93% (28 mill)
Sum
100% (30 mill)
Nettvirksomheten har hatt følgende utvikling i nettkapital, felles driftsmidler og felles
driftsmidlers andel av nettkapitalen:
Nettkapital
1993
1994
1995

177 mill
167 mill
153 mill

Felles driftsm. Felles driftsmidler
% av nettanlegg
21 ,1%
37,5 mill
21,4%
35 ,9 mill
42,3 mill
27,6%

Gjermå Eneri AS begrunner den høye andelen felles driftsmidler i 1995 med at innkjøp av
«konfeksjonsfabrikken» i 1995

7) Leverandørhåndtering og faktura
Det er pr primo februar 20 fremmedleverandører i området til Gjermå Energi som forsyner 20
kunder.
Gjermå Energi AS har i eget nett for tiden ca 120 kunder som har timesrnåling over 500 000
kWh. Selskapet anslår at dersom grensen for timesrnåling blir redusert til 100 000 kWh vil ca
et par tusen kunder i tillegg måtte timesrnåles. Ekstrakostnader ved timesrnåling dekkes inn
ved høyere fastledd for timesmålte kunder.
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Gjermå Energiverk har vært offensive på energisalgsiden. Kraftomsetningen er som tidligere
nevnt etablert som et eget aksjeselskap med 6 ansatte. Kraftomsetningssiden kjører et eget
KIS system (Infotron) parallelt med systemet til nettvirksomheten. Gjermå Kraft AS foretar
separat fakturering avenergikunder.
Gjermå Kraft AS har opprettet EDffiL kommunikasjon.
Gjermå Energi AS har som prinsipp at omsetningssiden vi Gjermå Kraft AS ikke skal ha
særfordeler i forhold til andre leverandører i nettet til Gjermå Energi AS.
Når kunder i Gjermå Energis Forsyningsområde skifter adresse må dette idag registreres
separat i de to systemene. Gjermå Energi AS har spesifisert som krav til Infotron at dette bør
kunne samordnes.
Etter at en husholdningskunde har tegnet avtale om energileveranse fra Gjermå Kraft skal
kunden sende melding om dette til netteier (Gjermå Energi AS eller annen netteier). For
husholdningskunder vil Gjermå Kraft avvente bekreftelse fra netteier om navn, adresse og
anleggs nr på kunden før skiftet registreres. Næringskunder melder fra til netteier om
leverandørskifte før skifte foretas, og ny nettavtale må tegnes. Husholdningskunder behøver
ikke tegne ny nettavtale.
Gjermå Kraft AS foretar for tiden krafthandelstjenester på vegne av Nettvirksomheten.
Dette omfatter:
- handtering av timesmåling
- beregning av tapsprofil som utgjør ca 7% i tap og som er fordelt over en profil som
hensyntar belastningen i nettet.
- beregning av justert innmatingsprofil (HP) pr time ukentlig
(som: innmating - timesmålt - tap)
- % fordeling av HP å leverandører
- saldopppgjør
- Informasjon til fremmedleverandører:
- melding om at kunde har skiftet leverandør
- ukentlig melding om timesmålte verdier og justert innmatingsprofil
- saldooppgjør, minst en gang pr år.
- målerinformasjon til større nettkunder (F.eks flere målepunkter i bedriften pr time)
NVE oppfatter det som uheldig at Gjermå Kraft AS som kraftomsetter kan få særfordeler
siden de utfører krafthåndteringstjenester for netteier Gjermå Energi AS.

8) Regnskapsrapportering til NVE
Gjermå Energi opplyser at regnskapsrapporteringen til NVE medfører et tidsforbruk på 3
ukeverk.
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9) Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi
Gjermå Energi AS nytter nett bas. Pr idag ligger hele høyspentnettet inne på nettbas og deler
av fordelingsnettet. Hele fordelingsnettet forventes å være innlagt på nettbas i løpet av 1997.
Gjermå Energi AS har også koblet nettbas sammen med elektronisk kartverk igjennom
systemet Pumatec. På dette området deltar Gjermå Energi i et utviklingsprosjekt sammen med
Bærum Energi og Skiensfjordens Kraftselskap.
Antall abonnenter er beregnet ut i fra prinsippet om at ett abonnement er lik et målerpunkt. I
rapporteringen til NVE er antall abonnenter tatt ut i fra kundeinformasjonssystemet, der ett
abonnement er lik ett målemummer og ett anlegg. Faktura er direkte koblet opp mot
abonnement, måler etc.
Levert energi er beregnet basert på måleravlesninger hvert år pr 31 .12.

10) Samtale med revisor
Selskapets revisor mener anleggsregisteret er tilstrekkelig og at Gjermå Energi ikke bør legge
ned mer arbeid med å forbedre anleggsregisteret.
Segmentinformasjon om monopolvirksomhet vil bli gitt i årsregnskapet fra 1996. Revisjonen
påpeker at årsaken til at dette ikke er tatt med i årsrapporten for 1995 er hensynet til fortrolige
data for konkurranseutsatt virksomhet.
Revisjonen påpekte behov for å få tilsendt løpende informasjonsmateriale fra NVE.
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1) Innledning
Formålet med NVEs kontrollbesøk var å gjennomgå organisering og økonomistyring i
Hammerfest Elektrisitetsverk for å kontrollere den regnskapsmessige og organisatoriske
avgrensningen mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.
Til stede:
- Adm. dir Svein Fredriksen
- Økonomileder Tore Nilsen
- Markedssjef Bjørn Oluf Holmgren
- Frittstående konsulent Terje Hildonnen
- Førstekonsulent Magnus Køber, NVE
- Rådgiver John Cock , NVE

2) Oppsummering og konklusjon
NVE sitter igjen med det inntrykk etter kontrollbesøket at Hammerfest Elektrisitetsverk er
relativt avhengig av ekstern hjelp på økonomisiden, som de i stor utstrekning har skaffet
gjennom frittstående konsulent Terje Hildonnen. Det er mye som tyder på at elverket har et
stykke igjen til alle sider ved økonomisystemet er på plass. Vi vil i den forbindelse vise til at
det f.eks ikke er utarbeidet faste og dokumenterte fordelingsnøkler.
Den regnskapsrapporteringen som finner sted synes å være et absolutt minimum, slik at det
også på dette området er behov for forbedringer.
Vi fant under vårt besøk ikke noen direkte påviselige feil , men når det ikke finnes god
dokumentasjon på viktige områder innen økonomifunksjonen i elverket, vil det nødvendigvis
være problematisk å avdekke eventuelle feil på disse områdene.

3) Målsetning og organisering
Hammerfest Elektrisitetsverk ble dannet i 1891 som det første kommunale elektrisitetsverket i
landet. I 1957 ble selskapet interkommunalt og fra 1975 ble Sørøy Kraftlag AL opptatt som
del av Hammerfest Elektrisitetsverk.
Hammerfest Elektrisitetsverk DA er et interkommunalt elektrisitetsverk og eies av
kommunene Hammerfest med 80%, Kvalsund og Hasvik med 10% hver.
Eierkommunene har et samlet areal på 3259 km 2, med et innbyggertall på 12058. I 1995 var
antallet kunder 6781.
Samlet ledningsnett er 1027,5 km. For 1995 hadde selskapet en kraftomsetning til sluttbrukere
på 206, l Gwh. Overføringen av kraft innenfor forsyningsområdet utgjorde 210 Gwh.
Selskapet har driftsansvaret for Porsa Kraftlag AlS og eier 70% av dette selskapet, mens i
Kvænangen Kraftverk AlS er eierandelen 13,2%.
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Hammerfest Elektrisitetsverk vurderer å stifte et nytt selskap sammen med Nord-Troms
Kraftlag AlS, Alta Kraftlag AL, Repvåg Kraftlag AL og Luostejok Kraftlag AL som vil hete
Ishavskraft AS. All produksjon i de nevnte kraftlag er tenkt lagt inn i dette selskapet.
Hammerfest Elektrisitetsverk har dessuten planer om å opprette et eget selskap med navnet
Hammerfest Strøm AS , som vil ha som formål å drive med kinetisk energi. Det vil si å utnytte
havstrømmer.
Rådet er Hammerfest Elektrisitetsverks øverste organ og består av 9 medlemmer.
Selskapet ledes av et styre på 8 medlemmer.
Selskapets formål :
- å forestå og tilrettelegge for transport, produksjon og omsetning av energi, sikkert og
effektivt
- å drive annen virksomhet i naturlig tilknytning til selskapets kompetanse og kapasitet
- å delta i andre selskaper
- å ivareta eierenes interesse vell å være samfunnsengasjert på foretningsmessig basis
Hovedmålene for selskapet er følgende :
- tilfredsstillende lønnsomhet for hvert forretningsområde og selskapet totalt,
- konkurransedyktige priser for energi og overføringstjenester,
- kostnadseffektiv drift i alle funksjoner,
- forsvarlig vedlikehold og tilfredsstillende leveringskvalitet,
- stabil og god arbeidsplass for ansatte.
For distribusjonsvirksomheten er det for 1997 satt et særskilt mål å oppnå en effektivitet for
bemanning/årsverk og driftskostnader som forsatt viser forbedring i forhold til
sammenlignbare everk. Dette skal oppnås med økt satsing på øvrige resultatområder, naturlig
avgang og justering og reduksjon av kostnadene knyttet til drift og administrasjon.
Videre er det satt som mål å videreutvikle tariffene for nettleie slik at disse bedre harmonerer
med NVEs' regelverk med hensyn til oppbygging av tariffene i fastledd, energi ledd og
effektledd.
Ved utgangen av 1995 var det 47 ansatte i selskapet som utfører 44,5 årsverk. Av disse var 2
lærlinger.
Elverket har følgende 4 avdelinger:
Utviklingsavdeling med l ansatt
Energiavdeling med 34 ansatte
Markedsavdeling med 6 ansatte
Økonomiavdeling med 5 ansatte.
Utviklingsavdelingen består aven utviklingsleder som i tett samarbeid med direktøren skal
jobbe for å utvikle nye virksomheter. Et viktig arbeid her vil være satsingen på alternative
energikilder. Det å utvikle nye virksomheter er et ledd i å opprettholde sysselsettingen i
elverket etter hvert som driften av elverkets tradisjonelle virksomhet blir rasjonalisert.
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I rapporteringen til NVE for 1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:
fellesvirksomhet
5 årsverk
1 årsverk
kraftomsetning
1 årsverk
produksjon
nettvirksomhet
35,5 årsverk
sum NVE rapport 44,5 årsverk

4) Økonomistyring ved elverket
De to siste årene har Hammerfest Elektrisitetsverk benyttet økonomisystemet Admintek. I
dette økonomisystemet er alle økonomiske tall en integrert del av systemet, men volumtall kan
ikke legges inn, noe som utelukker bruk av den type tall i fordelingsnøkler.
Selskapet benytter EnFo ' s kontoplan. Kontostrengen er art med 4 siffer, ansvar med 2 siffer,
aktivitet med 1 siffer og virksomhet med 4 siffer. Fordelingen på ansvar, aktivitet og
virksomhet gjøres automatisk og utgjør et prosjekt som lar et nummer på 4 siffer.
Hvert kvartal rar styret forelagt en regnskaprapport for selskapet totalt og en enkel oversikt
over produksjon og overføring.

5) Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
Det blir ikke foretatt noen form for internprising i selskapet.
Indirekte ikke henførbare inntekter og kostnader akkumuleres på resultatenhet felles i den
løpende bokføringen og fordeles ut på resultatenhetene basert på en konkret vurdering av
tjenestene og bruk av skjønn. Det finnes ingen faste og dokumenterte fordelingsnøkler, men
fordelingen bygger i stor grad på lønn. Driftskostnader akkumulert som felles utgjør ca 5% av
totale driftskostnader. I hovedsak består disse av felles administrative tjenester som styret,
elverksjef, økonomiavdeling og EDB.
Abonnement er lagt inn under monopolvirksomheten og blir fordelt mellom monopol og
kraftomsetning med 50% på hver. Fordelingen av tap på fordringer mellom
virksomhetsområdene skjer ved hjelp av omsetning.

6) Balanseverdier
Hammerfest Elektrisitetsverk har både distribusjonsnett og regionalnett. Verdien på
distribusjonsnettet bygger på historisk kost redusert for avskrivninger og statsstønad.
Investeringer før 1995 er i et anleggsregister bygd opp i renneark, der objektene utenom
distribusjonsnettet lar seg identifisere. Regnearkene danner grunnlag for bokføringen «gamle
anleggsmidler». Distribusjonsnettet er «samlet» på årssummer, uten skille mellom høyspent,
nettstasjoner og lavspent. Ved NVE-rapporteringen er anleggsmidlene fordelt. Det er et mål å
legge inn økonomidataene fra regnearkene i 1997. Etter 1995 er anleggsregisteret en integrert
del av økonomisystemet.
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Når det gjelder regional nettet overtok Hammerfest Elektrisitetsverk 70% av Porsa Kraftlag
AS sitt regionalnett vederlagsfritt fra O1.0 1.94 som omfatter 159,5 km 66 kV luftledninger og
14 km sjøkabler, samt anlegg for nedtransformering fra 66 kV til 22 kV. Selskapet har søkt
NVE om å ra aktivere dette nettet.

7) Leverandørhåndtering og faktura
Det er pr 01.04.97 10 leverandører i forsyningsområdet til Hammerfest Elektrisitetsverk.
Disse forsyner 11 kunder.
Elverket har 77 kunder som blir timesmålt. Timesverdiene blir hentet inn over telefon. De
andre kundene blir enten avlest av elverket eller foretar selvavlesning ved juletider.
Kraftavregningen blir i dag foretatt av Sean-Kraft, som rar målerdataene oversendt på MSmailog som videresender dette til leverandørene. I forbindelse med opprettelsen av
Ishavskraft vil denne oppgaven bli overtatt av Repvåg Kraftlag. Det blir da vurdert å benytte
internett til overføring av data.
Tapsprofilen som blir lagt til grunn ved beregning av den justerte innmatingsprofilen er på
11 % over året og er beregnet på grunnlag av sum innmating pr år med fratrekk av sum uttak
hos sluttbruker pr år. Det er planlagt å gå over til EnFo' s tapsberegningsprogram.
Den prosentvise fordelingen av den justerte innmatingsprofilen mellom leverandørene
oppdateres hvert kvartal. Dette betyr at kunder som ikke timesmåles kan skifte leverandør
hvert kvartal.

8) Regnskapsrapportering til NVE
Hammerfest Elektrisitetsverk rar hjelp av frittstående konsulent Terje Hildonnen til å
utarbeide regnskapsrapporteringen til NVE. Dette arbeidet tar kun et par dager, men da er mye
forberedt på forhånd. De hadde ikke noen spesielle kommentarer eller bemerkninger til denne
rapporteringen.

9) Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi
Elverket beregner linjelengde for både høyspent og lavspent linjer ut fra tilvekst og avgang
hvert år. Tilvekst baserer seg på antall meter uttatt fra materiallager, avgang ut fra fysisk
nedtatt. Når det gjelder høyspentnettet holder elverket på med å bygge opp Nettbas.
Statistikken til Elektrisitetstilsynet danner grunnlaget for beregning av lavspentnettet.

10) Samtale med revisor
Hammerfest Elektrisitetsverk blir revidert av Vest-Finmark Kommunerevisjon. Det ble ikke
anledning til å ra gjennomført en samtale med dem ved dette kontrollbesøket.
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1) Innledning
Formålet med NVEs kontrollbesøk var å gjennomgå organisering og økonomistyring i
Helgeland Kraftlag AlL for å kontrollere den regnskapsmessige og organisatoriske
avgrensningen mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.
Til stede:
- Adm. dir Ove A. Brattbakk
- Økonomisjef Asle Bardal
- NettsjefBjørnar Falch
- Regnskapsleder Vidkun Ravn
- Økonomikonsulent Ulf Pettersen
- Førstekonsulent Svein Ivar Haugom, NVE
- Rådgiver John Cock , NVE

2) Oppsummering og konklusjon
Det er NVEs vurdering at Helgeland Kraftlag bestreber seg på å følge de krav energiloven
medfører. Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler vedrørende interne kontrollrutiner
og økonomistyring. Økonomistyringsrutinene virker generelt tilfredsstillende. Gjennomgåelse
av kostnadsfordelingen og fordelingsnøklene gir etter vår vurdering en rimelig fordeling av
kostnader på monopol- og konkurransevirksomheten, men det bør være rom for såvel en
høyere grad av direkte føring av kostnader på virksomhetsområdene som en forbedring av
fordelingsnøklene. Dette vil det være mulig å gjennomføre fra 1997 når også de ansatte på
fellesavdelinger og avdelinger med virksomhet på flere forretningsområder skal begynne å
føre timelister.
Organisasjonsindelingen er ikke entydig med hensyn til skille mellom monopol- og
konkurransefunksjoner. Dette er et forhold som gjør det spesielt viktig å tilstrebe en høy grad
av direkte føring av kostnader og godt dokumenterte fordelingsnøkler.
De forhold ved kraftlaget NVE fant at ikke var helt tilfredsstillende, var kraftlaget i gang med
å rette opp, som f.eks manglende økonomihåndbok, forbedret intern rapportering, økt bruk av
timelister etc.

3) Målsetning og organisering
Helgeland Kraftlag AlL er et interkommunalt andelslag som ble stiftet 1946 og har i dag 14
medlemskommuner. Forsyningsområdet har et areal på 16.000 km 2 og 73.500 innbyggere.
Antall kunder er 39.000. Det totale forbruket i forsyningsområdet er ca 5 Twh, men Helgeland
Kraftlag leverer ca. 1 Twh. Det resterende blir levert av Statkraft til Mo Industripark og Elkem
aluminium. Det totale linjenett er 6.822 km og regionalnettet utgjør 401 km av dette. Det er
dessuten bygd et fjernvarmenett på 8,5 km i Mo.
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Kraftproduksjonen i eget selskap var 906 Gwh i 1996, mens middelproduksjonen er 875 Gwh.
Selskapet eier 8 kraftverk og har en eierandel på 50% i et kraftverk med en middelproduksjon
på 500 Gwh.
Rådet er Helgeland Kraftlag's øverste organ og består av 26 medlemmer.
Kraftlaget ledes av et styre på 10 medlemmer.
Overordnet mål er at Helgeland Kraftlag skal være den foretrukne leverandøren av
miljøvennlig energi til alminnelig forsyning på Helgeland.
Det er videre utarbeidet hovedmål og strategier for de tre virksomhetsområdene nett,
omsetning og produksjon samt fellesområder som danner det overordnede styringsgrunnlag
for bedriften.
Hovedmålet til virksomhetsområde nett er å transportere energi kostnadseffektivt og
kvalitetsmessig forsvarlig. Dette skal oppnås gjennom følgende delmål;
- nettleie jf. landsnitt
- kvalitet jf. normer og landsnitt
- kostnadseffektivitet i beste klasse i NVEs måling
- produktivitetsutvikling skal gi muligheter for min. 8,3% avkastning
- max tillatt avkastningssats (før 1997)
Organisasjonsstrukturen i Helgeland Kraftlag består aven administrerende direktør som har
en informasjonsmedarbeider og en spesialrådgiver direkte under seg. Spesialrådgiveren
arbeider spesielt med regional- og sentralnettsordningen. Videre er det en organisasjonsstab
og en økonomistab med henholdsvis 17 og 23 årsverk. Primæroppgavene er organisert i tre
seksjoner: som er marked med 21 årsverk, nett med 189 årsverk og produksjon med 29
årsverk. Det er totalt 294 personer ansatt i kraftlaget som utfører 283 årsverk.
I rapporteringen til NVE for
fellesvirksomhet
kraftomsetning
produksjon
regionalnett
distribusjonsnett
øvrig virksomhet
sum NVE rapport

1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:
38 årsverk
16 årsverk
29 årsverk
16 årsverk
184 årsverk
2 årsverk
285 årsverk

Seksjon nett har en overordnet nettsjef men seksjonen er delt opp i seks driftsavdelinger som
alle har eget lokalt kontor. Seksjonen består dessuten av følgende tre avdelinger; nettservice,
nettplanlegging og måling og tilsyn. Nettserviceavdelingen er en entreprenøravdeling som
hovedsaklig jobber med regionalnettet. 5 av de seks avdelingskontorene fungerer som
selvstendige enheter som utfører alle oppgaver knyttet til nettet som også omfatter
planlegging.
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4) Økonomistyring ved kraftlaget
Helgeland Kraftlag gikk over fra regnskap ført etter de kommunale regnskapsforskriftene til
føring etter norsk standard i 1991. De benytter ES4 - Økonomisystem fra MD-Scansoft.
Regnskapssystemet omfatter
- eksternregnskap
- internregnskap
- forhåndsregistrering av faktura
- anleggsregnskap
- reskontro
Bilag fra kundeavregningsssystemet blir registrert manuelt, men reskontroen er ikke integrert i
regnskapet. Dette vil kraftlaget vurdere å få til ved den planlagte overgangen til Albatross.
Det er satt i gang arbeid med å utarbeide en økonomihådbok ved kraftlaget. Den vil inneholde
regler for aktivering og kontering, hvordan kontoplanen brukes, regnskapskurs, notater, PM
og rundskriv.
Kontoplanen er basert på Norsk Standard og anbefalinger fra EnFo. Kontostrengen består av
følgende kontodeler i konteringsrekkefølge
- art
- ansvar
- prosjekt
- formål
- anleggsdel
- objekt
Kontodelen formål avviker fra EnFo's anbefalinger. Formål består av aktivitet og
virksomhetsområde og styrer således bokføringen på konkurranse- og monopolvirksomhet og
kostnadsføring eller aktivering.
I regnskapet foretas det ingen automatisk kontering eller andre former for automatisk
fordeling av felleskostnader eller andre kostnader og inntekter. Fordeling av
kostnadene/inntektene skjer i programvare fra EnFo som blir lagt til grunn for rapporten til
NVE. Dette har den fordelen at regnskapet kan vise kostnader pr forretningsområde før
fordeling. Det er dermed et bedre grunnlag for å gå inn på de enkelte områder og finne hvilke
nøkler som skal ligge til grunn for fordelingen. Eventuelt skifte av fordelingsnøkler vil
dermed ikke skape mye ekstraarbeid i form av omposteringer.
Budsjettprosessen starter i august og utkast til seksjonssjefer foreligger i september. Budsjettet
er delt opp i kvartal og rapporteringen har derfor til nå vært pr kvartal. Fra 1997 vil det bli
innført månedlig rapportering som blir sammenlignet med det månedlige budsjettet. Dette er
en rapportering som den enkelte budsjettansvarlige må kjøre ut selv, men rapporteringen pr
kvartal vil skje automatisk. Ledelsen vil få månedlig NVE-rapport.
Det er lagt opp til rapporteringsrutiner med tilbakemelding fra avdelingsledere til seksjons- og
stabssjefer. Overskridelser skal vurderes og tiltak skal settes inn. Det er utarbeidet rapporter
med forskjellig detaljeringsnivå og det finnes muligheter for kontroller på grovt nivå.
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5) Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
Helgeland Kraftlag har utarbeidet fordelingsnøkler for hvordan fellesområdene innen de
enkelte virksomhetene skal fordeles. Kostnader som ikke kan henføres i form av spesifikke
fordelingsnøkler, føres til resultatområdet fellesvirksomhet som blir fordelt ved hjelp aven
dobbeltnøkkel (50% lønn og 50% omsetning). Dette gjelder kun 9% av felleskostnadene .
A v de spesifikke fordelingsnøklene er det grunn til å nevne fordelingen av kundeinformasjon
(regningsavdeling og inkasso) og måling som blir fordelt med 80% på monopoldelen og 20%
på konkurranseutsatt virksomhet. Denne fordelingsnøkkelen må imidlertid sees i sammenheng
med det faktum at alt tap på kundefordringer blir belastet omsetning.
Til og med 1996 er det kun montører som har ført timelister. Fra 1997 vil det bli innført
timelister i fellesavdelinger og avdelinger med virksomhet på flere forretningsområder. Det vil
således bli bedre grunnlag for fordelingsnøkler og intemfakturering.
MA-avdelingen (materialadministrasjon) prises ut fra totalkostnaden i avdelingen.
Fordelingen har hittil skjedd som et påslag på materialuttaket på ca 10%. Fra 1997 skal
fordeling skje ut fra driftskostnadene.

6) Balanseverdier
Helgeland Kraftlag fikk av NVE i 1996 godkjent søknad om ny balanse i kraftlaget.
Anleggsregisteret er en integrert del av økonomisystemet ES4. Selve avskrivningsplanene
ligger i excel regneark, men økonomisystemet har et eget anleggsregnskap som automatisk tar
seg av avskrivningene og behandler tilgang og avgang av anleggsmidler og oppdaterer
restverdi"en på hver enkelt enhet. Ved utgangen av 1996 er det 245 enheter.
Regionalnettet er splittet opp på de enkelte linjer og stasjoner, mens distribusjonsnettet er
splittet opp på et høyere aggregeringsnivå.
Det er kun administrasjonsbygget som blir fordelt som fellesanlegg og dette har en relativt lav
verdi på ca 25 mill. Fordelingen skjer etter verdien på virksomhetsområdene før fordeling.

7) Leverandørhåndtering og faktura
Det er pr april 1997 15 leverandører i forsyningsområdet til Helgeland Kraftlag. Disse
forsyner 51 kunder som står for 4,1% av forbruket ekskl. leveranser fra Statkraft. Kraftlaget
har selv ingen kunder utenfor eget forsyningsområde .
Kraftlaget har for tiden 360 kunder som blir timesmålt, hvorav 150 har et årsforbruk høyere
enn 500.000 kWh. Alle anlegg med et årsforbruk høyere enn 500.000 kWh er timesmålt.
Kraftlaget anslår at dersom grensen for timesmåling blir redusert til 100.000 kWh vil ca 460
kunder i tillegg måtte timesmåles.
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Helgeland Kraftlag bruker et kundeinformasjonssystem (KIS) fra Infotron, men de vil fra 7.
oktober 1997 gå over til Albatross. De hevder at det ikke vil by på noen problemer å håndtere
ukentlige leverandørskifte fra 1998.
Helgeland Kraftlag kommuniserer med andre leverandører via GS2. Tilpassing til EDIEL vil
skje innen 15.12.97 og vil i følge kraftlaget gå greit.
Innsamling av timeverdier blir foretatt ved hjelp av et system fra Enermet og skjer over
telenettet en gang i døgnet.
Tapsprofilen som blir lagt til grunn ved beregning av den justerte innmatingsprofilen avregnes
time for time og er således lik kraftlagets tapsprofil. Den prosentvise fordelingen av den
justerte innmatingsprofilen mellom leverandørene oppdateres hvert kvartal. Dette betyr at
kunder som ikke timesmåles kan skifte leverandør ved kvartalsskiftene.
Helgeland Kraftlag sender på fax hver tirsdag ukeprotokoller pr fjernavlest kunde og sum
fjernavlesning/profil. Saldooppgjøret skjer ved årsskifte og foregår i dag til dels manuelt på
regneark. De mener opplegget rundt saldooppgjøret er tungvint og er imot ukentlig skifte p.g.a
økte kostnader.
For de som ikke timesmåles har kraftlaget innført selvavlesning for de aller fleste kundene.
Avlesning skjer 15. desember hvert år. Kraftlaget har totalt 40.700 anlegg.

8) Regnskapsrapportering til NVE
Rapporteringen til NVE har krevd svært mye ressurser og har tatt 6 til 8 uker. De brukte mye
tid på å få underlaget konsistent. Dette skyldes at kontoplanen ikke er tilpasset EnFo ' s
anbefaling. Spesielt note 14 - andre driftskostnader - skapte problemer, men dette er nå løst.
Dessuten var det manglende systemer i kraftlaget til å takle informasjonsønskene.

9) Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi
Helgeland Kraftlag benytter Nettbas på regionalnettet og høyspent fordelingsnett. Oppdatering
skjer en gang i året. For lavspent fordelingsnett noteres det hvor mye som fysisk tas ned og
settes opp. Også dette nettet blir oppdatert hvert år.
Antall abonnenter blir beregnet ut fra aktive abonnenter i kundeinformasjonssystemet pr
31.12.
Levert energi er beregnet basert på måleravlesninger hvert år i desember.

Vedlegg 4
Helgeland Kraftlag, Side 7

10) Samtale med revisor
Helgeland Kraftlag blir revidert av Noraudit Nordland. For dette selskapet stillte Torill
Mevold som ikke hadde vært med på revisjonen av kraftlaget ved innføring av NVErapportering i 1993 og derfor ikke kunne si hvor aktivt de hadde vært med i den prosessen.
Hun bekreftet imidlertid at de gikk nøye igjennom NVE-rapporten før de godkjente denne.
I 1995 hadde de en merknad p.g.a at kraftlaget hadde benyttet budsjettall i fordelingsnøklene.
Hun nevnte at det tidligere hadde vært en tendens til å utgiftsføre der hvor det strengt tatt
kanskje skulle vært aktivert. Dokumentasjonen av fordelingen av inntekter og kostnader var
også noe mangelfull, men dette er nå blitt bedre. Hennes generelle vurdering av kraftlaget var
at det var lite å bemerke på måten regnskapet ble ført på i dag.

Vedlegg 5
Istad Kraft, Side l

NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Istad Kraft AS

11.03. -12.03 1997

1) Innledning
Til stede:
• Jonfinn Fløtre, adm. dir. Istad Kraft AS
• Ivar Kosberg, leder økonomi administrasjon IK
• Steinar Settem, controller IK
• Svein Rødal, divisjonssjef nett IK
• Bjørn Haukebø, divisjonssjef marked IK
• Alf Røsberg, økonomisjef IK
• Arild Sele, regnskapssjef IK
• Svein Ivar Strande, ansv. måling og tilsyn IK
• Amvid Risvik, avregning/fakturering IK
• Gerhard Eidså, overingeniør IK
• Reidar øye, overingeniør IK
• Olav Boksasp, revisor Revisorforum Molde
• Rolv Bjelland, rådgiver NVE
• Kristin Kolseth, førstekonsulent NVE

2) Oppsummering og konklusjon
Organiseringen i Istad Kraft AS synes i hovedsak å ivareta skille mellom konkurranseutsatte
virksomhetsområder og monopolvirksomheten. Monopolfunksjoner som måling og tilsyn er
derimot organisatorisk plassert i markedsavdelingen.
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Ustabiliteten som har vært mhp. prinsipper for fordeling av felleskostnader for de ulike år, er
uheldig. For 1995 er alle felleskostnader direkteført. Andelen av felleskostnadene som er
skjønnsmessig fordelt bør derimot fordeles via resultatområdet for fellesvirksomhet i
rapporteringen til NVE. Det bør arbeides for å etablere nøkler for fordeling av felleskostnader
og fellesanlegg som er enklere, og dermed lettere å etterprøve.
IKs kontoplan virker noe uryddig og uhensiktsmessig komplisert. Kontoplanen bør vurderes
forbedret.
Istad Kraft AS bør etablere et mer detaljert anleggsregister som en integrert del av
økonomisystemet for i større grad å kunne å kunne identifisere objekter ved avgang, lette
oppdatering av registeret og gi bedre datasikkerhet.
Istad Kraft AS oppnår en effektivitet på under 70% i NVEs effektivitetsmåling.
Effektivisering av virksomheten vil derfor være en viktig arbeidsoppgave framover.
Everket arbeider aktivt med å utarbeide kvalitetsstyringssystemer hvor prosedyrer for ulike
aktiviteter dokumenteres.

3) Målsetning og organisering
Istad kraft AS ble etablert 1. januar 1981 som en sammenslutning av det tidligere NS Istad
kraftselskap, Aukra Kraftlag, Eide Kraftlag, Gjemnes komm. Kraftverk, Molde komm.
elektrisitetsverk og Romsdalshalvøya Kraftlag AlL.
Istad Kraft AS er et interkommunalt selskap, og eierstrukturen er følgende:
4%
Aukra kommune
6%
Eide kommune
13%
Fræna kommune
5%
Gjemnes kommune
3%
Midsund kommune
45%
Molde kommune
Nesset kommune
4%
Møre og Romsdal fylkesk. 20%
100%
Istad Kraft AS har følgende formål:
• Å drive produksjon, transport og kjøp og salg av kraft.
• Selskapet kan, alene eller sammen med andre, erverve vassdrag for utbygging, overta
kraftverk, bygge og ivareta overførings- og fordelingslinjer med transformatorstasjoner,
opprette kraftleiekontrakter og få i stand samkjøring.
• Selskapet kan gi institusjoner, foretak og enkeltpersoner faglig råd og rettledning innen
feltene energiteknikk og energiøkonomisering.
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• Selskapet kan, alene eller sammen med andre, ta opp andre oppgaver i tilknytning til
energiforsyningen i Norge.
Selskapets forsyningsområdet tilsvarer eierkommunenes område med unntak av Nesset
kommune.
IK har 4 mindre kraftstasjoner med en midlere årsproduksjon på 29,5 GWh.
Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og
generalforsamlingens vedtak. Styret består av 11 representanter som representerer
eierkommunene samt tre representanter fra de ansatte.
Istad Kraft as hadde pr 31.12.95 følgende organisering:

IStyre
Adm Dir.
Årsverk: l

Økonomi og
adm stab
Årsverk: 27.2

I
Divisjon Kraftomsetning
Årsverk: 29

I
Divisjon Kraftproduksjon
Årsverk: 3,2

I
Divisjon Nett
Årsverk: 94

Istad Kraft AS hadde pr 31.12.1995 totalt 154,4 årsverk. Den organisatoriske fordelingen av
disse årsverkene er angitt ovenfor.
I NVE rapporteringen til NVE for 1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:
fellesvirksomhet
27,2 årsverk
kraftomsetning
19 årsverk
produksjon
3 årsverk
104 ,2årsverk
nettvirksomhet
l årsverk
øvrig
154,4årsverk
sum NVE rapport
Istad Kraft AS kjøpte engroselskapet AS Møre og Romsdal Energiverk (MRE) i 1995. MRE
har en produksjonsandel i Driva tilsvarende 135 GWh etter pumping og tap
(middelproduksjon). Regionalnettet i MRE ble etter kjøpet solgt til de respektive energiverk.
MRE er idag et rent produksjons-/omsetningsselskap uten egne ansatte, heleid av IK.
Søknad om konsesjon vedrørende oppkjøp av MRE ligger for tiden til behandling i NVE.
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Istad Kraft AS har angitt segmentinformasjon om monopolvirksomheten i årsregnskapet.
Denne er ikke fordelt på nettnivå.
IK oppnår en effektivitet i NVEs effektivitetsmåling på under 70%.
Analyser IK har foretatt viser at bemanningen tilknyttet monopolvirksomheten må reduseres
med minimum 25 årsverk i løpet av 3-5 års tid, for å opprettholde en tilfredsstillende
lønnsomhet i selskapet.

4) Økonomistyring ved energiverket
IK nytter økonomi-, personal- og lagersystem fra AdminTec. I tillegg nyttes AdminTecs
kundeinformasjonssystem.
Energiverket nytter flerdimensjonal kontoplan:
• Finansregnskapet føres etter norsk standard 4102
• Det benyttes egen prosjektdimensjon på 4 siffer som bla. angir ansvarssted.
• Egen aktivitetskode (for investering og drift)
• Kostnadssted (3 siffer)
• Virksomhetsområdekode (noe avvikende fra EnFOs opplegg)
Monopoldelen skilles ut på grunnlag av virksomhetskoder.
Budsjettprosessen
I 1995 hadde alle seksjonsleder (ca 15 stk) samt ledergruppe og divisjonssjef budsjettansvar.
De av investeringene som skal aktiveres blir vedtatt på i forbindelse med
budsjettutarbeidelsen. Disse har ulike prioriteringsgrader.
Økonomisk rapportering
Det utarbeides månedlige rapporter om kostnader/inntekt og budsjettavvik. Månedsrapportene
innbefatter grov periodisering, hovedsakelig av inntekter og kostnader for kraftomsetning og
nettleieinntekter. Det avholdes styremøte månedlig hvor rapporten framlegges. Det utarbeides
i tillegg kvartalsrapporter og eksterne halvårsrapporter. Kvartalsrapportene tilsvarer
månedsrapporten, men omfatter også årsprognoser. Periodiseringen er mer gjennomarbeidet i
halvårsrapporten. Ekstern halvårsrapport omfatter ikke budsjettlbudsjettavvik.
Det vil for fremtiden bli utarbeidet oversikter over mer-log mindreavkastning i
kvartalsrapporten.
Regnskapsregistrering av inntekter og kostnader
Andre driftsinntekter var i 1995 på 9,0 mill. kroner. Dette består av følgende komponenter:
- omsetn. varer og tjenester 2,8 mill
- leieinntekter
0,7 mill
- andre driftsinntekter
5,5 mill
9,0 mill
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Anleggsbidrag
For tiden nytter Istad Kraft AS ikke anleggsbidrag eller tilknytningsavgift. Anleggsbidrag blir
beregnet for ulønnsomme anlegg iht. retningslinjer fra EnFO. Investeringer finansiert med
anleggsbidrag har ikke blitt aktivert i balansen.
Følgende tall ble oppgitt for overføringsvirksomheten i forsyningsområdet til Istad Kraft AS :
1993

1994

1995

1996 1

1997~

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

778
8
770

808
8
800

879
8
871

918
9
909

965
9
956

Prioritert uttak:
-Næring
-Uttak eget distribusjonsnett

130
579

155
596

210
612

255
629

340
603

Uttak med utkoblingsklausul:
-Uttak eget distribusjonsnett

61

49

49

25

13

130
640
770

155
645
800

210
661
871

255
654
909

340
616
956

Totalt innmatet i regionalnettet
Tap i nettet
Overført sluttbruker/innm. distr. nett

Sum overført sluttbrukere
Innmatet distribusjonsnett
Sum

1993

1994

1995

1996

1991"

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

Totalt innmatet i distribusjonsnettet
Tap i nettet
Overført sluttbruker

640
33
607

645
39
606

661
37
624

654
34
620

616
33
583

Prioritert uttak:
-Husholdninger og jordbruk
-Fritidsboliger
-Næring

308
4
234

316
4
237

323
4
250

326
4
251

327
4
240

Uttak med utkoblingsklausul:

61

49

47

39

12

Sum solgt sluttbrukere

607

606

624

620

583

I

2

Foreløpige tall
Budsjetterte taJl

Vedlegg 5
Istad Kraft, Side 6

Organisering av monopolfunksjonen
Nettdivisjonen «selger» følgende tjenester til andre virksomhetsområder/eksternt:
• Byggherre-seksjon selger planleggingsoppgaver tilsvarende to-tre årsverk til andre elverk.
• Driftsseksjonen selger noe tjenester, bla bygging og drift av gatelys til de respektive
kommuner og veivesenet. For 1996 ble det utfakturert 3,6 mill. Kostnader ved gatelys
utgjorde 2,7 mill.
• Stasjonsseksjonen deler en stilling med produksjonsdivisjonen. For tiden leier seksjonen ut
3-4 ansatte til installasjons og entreprenørbedrifter.
Monopolvirksomheten «kjøper» følgende oppgaver fra markedsdivisjonen:
• måling og tilsyn, omfang kr 3,3 mill.
• avregningstjenester, kr 1,1 mill
Kundeservicetjenester er inkludert i de to postene ovenfor.
Tjenester utført i nettenheten for andre virksomhetsområder prises med et påslag på 30% på
lønn.
Ved ekstern fakturering nytter IK et påslag på 30% på lønn inkl. sosiale kostnader og materiell
som skal dekke overheadkostnader. Dersom konkurransemessige forhold tilsier det reduseres
påslaget.

5) Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
I 1994 utgjorde totale felleskostnader for selskapet 42 mill kr, i 1993 totalt 19 mill kr. Dette
skyldes at det er benyttet ulike prinsipper for klassifisering av felleskostnader i de ulike år. IK
endret prinsipp for fordeling av felleskostnader i 1995. Istad kraft har for dette året direkteført
alle felleskostnader på virksomhetsområde ved rapportering til NVE.
Istad Kraft opplyser at for 1995 er totale felleskostnader 18,9 mill kr.
Følgende nøkler er nyttet ved fordeling i 1995:
Totalkostnad Fordelt
produksjon
(1000 kr)
Salg/avregning
Administrasjon felles
Personalforvaltning
Felles personalkostn.

EDB
Helse, miljø, sikkerhet
Radiosamband VHF
Hovedkontor, Plutovn. 5
Andre felleskostnader

2266
9398
517
976
3115
534
260
1746
135
18947

0%
5%
5%
5%
2%
5%
7%
5%
5%
4%

Fordelt
monopolvirksomhet
50%
63%
75%
75%
59%
75%
93%
63%
75%
63%

Fordelt
energiomsetning
50%
32%
20%
20%
39%
20%
0%
32%
20%
33%

Administrative støttefunksjoner er i hovedsak fordelt etter antall ansatte.
Administrasjonsbygg er fordelt etter antall kvadratmeter.
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Datterselskapet MRE kjøper alle administrative tjenester fra IK. I 1996 utgjorde dette 1,5 mill
kroner. MRE mottok l, l mill kr for solgte tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune.

6) Balanseverdier
IK har for tiden en søknad om oppskrivning av balanseverdier til behandling hos NVE.
På bakgrunn av regnskapsrapporteringen til NVE er det foretatt en kontroll at økningen av
balansen for årene 93, 94 og 95 er i henhold til avskrivninger, investeringer og tilskudd for
disse årene.
Det er videre foretatt en kontroll av at ID 94 og ID 95 for nettanleggene er i samsvar med
henholdsvis UB 93 og UB 94.
For fellesanleggene er UB 93/IB 94 kr 32, l mill. Videre er UB 94/IB 95 kr 31,9 mill.
Det hår vært følgende utvikling i nettkapital, felles driftsmidler og felles driftsmidlers andel
av nettkapitalen:
Nettkapital
1993
1994
1995

299 mill
298 mill
305 mill

Felles driftsm. Felles driftsmidler
% av nettanlegg
32,5 mill
12 %
31,5 mill
14%
30,0 mill
15%

I rapporteringsperioden 1993 - 1995 har det vært noe varierende praksis mht om felles
driftsmidler er direkteført eller fordelt. Andelen av fellesanlegg i forhold til sum driftsmidler
er relativt konstant i perioden
Fellesanlegg fordeles etter en sammensatt nøkkel med bakgrunn i at de enkelte anlegg hver for
seg har forskjellige nøkler. Resulterende nøkkel for samlet fordeling: Monopol 82% , marked
15%, produksjon 3%.
Anleggsregisteret er basert på manuelt førte skjemaer.
Anleggsregisteret inneholder ingen spesifikasjon av de ulike komponenter i fordelingsnettet,
alle investeringer foretatt i året slås sammen til en investeringspost. Det er derfor ingen
mulighet for individuell oppfølging av investeringsobjekter i fordelingsnettet. De er ingen
kobling mellom tekniske anleggsoversikter og det økonomiske anleggsregisteret. I dette
systemet er det for fordelingsnettet ikke mulig å identifisere og handtere avgang av materiell.
Dette kan imidlertid gjøres via det tekniske systemet gitt at det er et l: l forhold.
Materiell som er fullt avskrevet blir ikke trukket ut av balansetallene eller i tall for akkumulert
avskrivning.
IK har ikke hatt avgang av investeringer med bokført verdi i perioden hvor det har vært NVE
rapportering.
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IK praktiserer ikke startavskrivinger i anskaffelsesåret.

7) Leverandørhåndtering og faktura
Det er pr primo mars 97 ca 20 leverandører i forsyningsområdetområdet til IK.
IK har for tiden ca 400 kunder som har timesmåling over 500 000 GWh i eget område.
Selskapet anslår at dersom grensen for timesmåling blir redusert til 100 000 kWh vil ca 100 200 kunder i tillegg måtte timesmåles.
IK har opprettet EDIEL kommunikasjon.
Etter at en kunde har tegnet avtale om energileveranse fra IK skal kunden sende melding om
dette til netteier. IK vil avvente bekreftelse fra netteier om navn, adresse og anleggsnr på
kunden før skiftet registreres hos IK.
IK undersøker kundens kredittverdighet før avtale om leveranse utenfor eget nett inngås.
Det ble påpekt som problem at man ikke har sanksjonsmulighet for kunder utenfor eget
leveringsområde (ikke mulighet for avstenging av strøm). Det er denned ikke likebehandling
av fremmedleverandører og egenleverandører på dette området.
Markedsdivisjonen foretar for tiden krafthandelstjenester på vegne av Nettvirksomheten.

8) Regnskapsrapportering til NVE
IK opplyser at regnskapsrapporteringen til NVE medfører et tidsforbruk på 4 ukeverk.

9) Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi
Selskapet nytter Nettbas for å holde oversikt over høyspentnettanleggene. Fordelingsnettet er
registrert i manuelle register.
Levert energi er basert på selvavlesning pr 31.12.

10) Samtale med revisor
Det har ikke vært spesielle merknader i revisors beretning til årsmeldingen.
Revisor sier seg enig i at anleggsregisteret med fordel kunne forbedres.
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NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk

Gjennomgåelse av Lillehammer og Gausdal Energiverk AS (LGE)

05.03. - 06.03 1997

1) Innledning
Tilstede:

Gunner Myhren, adm. dir. (2. dag)
Lars Stokke, adm. sjef
Arne Norby, økonomisjef
Unni Fjellvang, øk. konsulent
Tom Knutsen, nettsjef
Ottar Moe, forbrukersjef (2. dag)
Marit Rye Bilben, statsaut. revisor (2. dag)
Ketil Grasto, rådgiver, NVE
Svein Ivar Haugom, førstekonsulent, NVE

2) Oppsummering og konklusjon
Lillehammer og Gausdal Energiverk AS (LGE) synes ha en økonomistyring som ivaretar
regnskapsmessig skille på en tilfredsstillende måte. Organiseringen av virksomheten er
imidlertid ikke entydig i skillet mellom monopol og konkurranse. Dette vises blant annet i at
kostnadene ved administrasjonsavdelingen og forbrukeravdelingen frem til 1995 ble fordelt
ved hjelp av fordelingsnøkler. Fra og med 1996 er det opprettet en egen markedsavdeling og
forbrukeravdelingen er blitt en ren monopolavdeling. LGE bør etter NVEs syn arbeide for at
en større del av kostnadene blir direkteført. NVE har avdekket at det ikke er beregnet
inmatningstariff fra egen produksjon til eget nett. I henhold til retningslinjene skal dette
gjøres. NVE pålegger LGE å beregne inmatningstariff i henhold til retningslinjen for 1994,
1995 og 1996. Det samlede beløpet skal avsettes i regnskapet som en økning av
meravkastningen for 1997.

Vedlegg 6
Lillehammer og Gausdal Energiverk, Side 2

LGE har en høy bokført verdi på nettkapital sammenlignet med andre verk det er naturlig å
sammenligne med. En forklaring til den høye verdien kan være investeringene som ble gjort i
forbindelse med OL på Lillehammer. Disse investeringen førte til at kapasiteten i nettet ble
overdimensjonert i forhold til behovet i dag. Det vil bli foretatt en grundig gjenomgang av
nettkapitalen fra NVEs side.

3) Organisering og målsetning
Administrerende
direkte

IT Stab
(2)

Monopol

Spesialrdgiver
Verneleder
(2)

I

Nettavdelingen
(SO)

Marked

I
Forbrukeravdelingen
(17)

Administrasjonsavdelingen
(21)
Fellesfunksjoner

Kraftprod. og tekrjsket~nester
(19)

MarKedsavdelingen
(3)

Lillehammer og Gausdal Energiverk AS er et integrert verk som er organisert som et
aksjeselskap. Verket har produksjon, omsetning og nettdrift (distr. og reg. nett)
Selskaper er organisert med en administrerende direktør som daglig leder, to staber og fem
avdelinger. De fem avdelingen er nettavdelingen, forbrukeravdelingen,
administrasjonsavdelingen, avdelingen for kraftproduksjon og tekniske tjenester, og
markedsavdeling. LGE har 111 ansatte og ca 17000 nettkunder. 50 ansatte er direkte tilknyttet
nettavdelingen.
Nettavdelingen er organisert i fire seksjoner og har ansvar for utvikling og drift av
overføringsnettet. Forbrukeravdelingen har ansvaret for abonnenter, måling og avregning,
tilsyn, og enøk. Avdelingen har 15.5 årsverk. Administrasjonsavdelingen har ansvar for felles
oppgaver og den økonomisk styring aveverket. Markedsavdelingen har ansvar for
markedshåndtering (kjøp og salg av kraft).
LGE har noen uttalte målsetninger:
• Lav pris til kundene
• God kvalitet i tråd med kundenes behov
• Forretningsmessig avkastning på investert kapital på nettdrift og produksjon
• Utvikling av ansattes motivasjon og kompetanse gjennom aktivt arbeid på
egne anlegg
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4) Økonomistyring ved energiverket
LGE bruker EnFos godkjente kontoplan i økonomistyringen. Kontostrengen er bygd opp av
kostnadsart, kostnadsansvar, aktivitet, samt virksomhetsområde. Alle kostnader som er knyttet
til nettavdelingen er ført via et prosjektregnskap. Det er etablert egen håndbok for
administrative rutiner.
Mesna Kraftselskap er et deleid produksjons og nettselskap hvor eierne er de eneste kundene.
Selskapet er ordinær omsetningskonsesjonær men har fått muntlig tilsagn om at egen
regnskapsrapportering ikke var nødvendig. MK er frem til dag blitt innarbeidet brutto i
regnskapstallene til eierne (HRE og LGE). Fra og med regnskapsåret 1996, etter avtale, levere

egen regnskapsrapportering til NVE. Dette innebærer at MK må få opprettet en egen
inntektsramme og få godkjent sin nettkapital.
Budsjettering
Budsjettprossesen startet med å vurdere kommende års aktiviteter og nødvendig bemanning.
Det tallmessige utgangspunktet for budsjetter er fjorårets regnskap og årets foreløpige
regnskap. De foreløpige regnskapstalien blir så sent til avdelingslederne som bruker disse
tallen som utgangspunkt for utarbeidelse av avdelingens budsjett. Budsjettet for hver avdeling
blir så sendt tilbake til budsjettansvarlig for elverket. En rapport til styret blir utarbeidet hvert
halvår. Oppbygningen av budsjett et bygd opp på samme måte som driftsregnskapet.
Regnskapsføring av inntekter
Periodiseringen av inntektene bygger på selvavlesning av målere. Strømregningen sendes ut
fire ganger i året, hvorav tre bygger på stipulert forbruk (akonto). LGE uttalte at de har god og
lang erfaring med selvavlesning som de også mente var kostnadseffektiv. Kun årsavregningen
skilte mellom overføringsdel og kraftdel på fakturaen . Gjennom året blir inntekten av kraft og
overføring fordelt på monopol og konkurransedel etter det relative prisforholdet mellom
kraftpris 'o g nettleie. Ved årsavregningen registreres faktiske nettinntekter og kraftinntekter på
tilhørende resultatsområder .
Regnskapsføring av kostnader
LGE har som målsetting og direkteføre mest mulig av kostnadene, men i dag fordeles alle
kostnader vedrørende fellesfunksjoner og kostnader i administrasjonsavdelingen. Årsverk
brukes i det aller vesentligste som fordelingsnøkkel. Driftsmidler er i stor grad direkteført,
bortsett fra bygninger hvor det er benyttet fordelingsnøkler. Fordelingsnøklene er
dokumentert.
Egen produksjonsvirksomhet i LGE har ikke betalt for innmating i eget nett. Dette vil bli gjort
fra og med 1996.

A ktiveringlkostnadsføring
Investeringer i økt kapasitet eller ved vesentlig forbedring av leveringskvaliteten aktiveres.
Det samme gjelder reinvesteringer for å opprettholde standard og kapasitet på eksisterende
driftsmidler, der levetiden forlenges med 10-20 år. Andre utgifter kostnadsføres.
Intern rapportering
LGE har en månedlig rapportering på virksomhetsområder, hvor de faktiske medgåtte
kostnader sammenlignes med budsjetterte kostnader. Rapporteringen skjer opp til
administrerende direktør fra avdelingsnivå.
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5) Balanseverdier
LGE har et eget anleggsregnskap som går tilbake til 60-tallet. Ved overgangen fra å føre
regnskapet etter kommunale forskrifter til å følge regnskapsloven (1.1.91) fant LGE tilbake til
investeringsår og faktiske investeringer. På grunnlag av årstallet investeringene ble foretatt ble
det beregnet akkumulerte avskrivninger etter anbefalte retningslinjer.

6) Regnskapsrapportering til NVE
LGE mener at NVE-rapporteringen generelt tar for mye tid og er for omfattende. Videre
mener man at kontoplanen i NVE-rapporteringen bør følge NS. Det oppfattes som
problematisk å konvertere fra driftsregnskapet til NVE -rapporteringen.

7)Leverandørhåndtering, måling og avregning
LGE har noe leveranse utenfor sitt primære forsyningsområde og har også noen
fremmedleverandører i sitt primære forsyningsområde. LGE har god erfaring med
fremmedleverandører .
GLE uttalte at en faktura for nettleie og en faktura for kraft ikke ville skape nevneverdige
problemer. Avregning og kundeinformasjonssystemet er i dag ikke integrert med
økonomisystemet. Dette vil bli endret med innføringen av Albatross.

8) Samtale med revisor
Selskapets revisor er Marit Rye Bilben som er statsautorisert. Generelt har revisor ingen større
merknader til økonomistyring og regnskapsføring i selskapet. Revisor har ikke tidligere
gjennomgåttlkvalitetssikret rapporteringen til NVE for LGE, men har tidligere erfaring med
rapporteringspakken til NVE. I sin gjennomgang av økonomistyring og regnskapsføring for
LGE har revisor lagt vekt på fordelingsnøkler vedrørende felleskostnader. Revisor mener at
fordelingsnøklene er oppbygd på en logisk måte som i tilstrekkelig grad tar hensyn til hvor
felleskostnadene oppstår.
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NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

Utkast av 23.05.97

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Nord-Trøndelag Elekrisitetsverk (NTE)
18.03 -19.03 1997
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1.

Innledning

Formålet med NVEs kontrollbesøk var å gjennomgå organisering og økonomistyring i NordTrøndelag Elektrisitetsverk (NTE) for å kontrollere den regnskapsmessige og organisatoriske
avgrensningen mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.
Til stede :
Fra NTE :
• Jens Musum, adm. direktør
• Nils Arne Nes, divisjonssjef, Energidivisjonen
• Dag Granamo, Økonomisjef
• Arnulv Mølnvik, divisjonssjef, Nettdivisjonen
• To revisorer fra Fylkesrevisjonen:
• Erling Augdal
• Ketil Granlund
Fra NVE:
• Ketil Grasto, rådgiver, Enøk- og markedsavdelingen
• Ann-Kristin Hjelle, konsulent, Enøk- og markedsavdelingen

2.

Oppsummering og konklusjon

NTEs økonomistyring synes å ivareta energilovens krav om regnskapsmessig skille på en god
måte.
NTEs organisering virker å muliggjøre et ryddig regnskapsmessig skille. Fellesfunksjoner som
er organisert i en egen enhet virker fornuftig ut i fra at de øvrige divisjonene skal ha nytte av
tjenestene. De valgte fordelingsnøklene som bestemmer hvor mye av felleskostnadene som
belastes divisjonene, virker objektive og dokumenterbare.

3.

Målsetning og organisering

NTE er et vertikaltintegrert everk med produksjon, omsetning, sentralnett, regionalnett og
distribusjonssnett. Everket er 100 prosent eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune . NTE
konsesjonsområde omfatter 22500 kvadratkilometer og 127 500 innbyggere. Det er 70000
kunder i fylket. NTE produserer omtrent 2,5 TWh årlig, og omsetter i overkant av 3 TWh.
NTE har som overordnet visjon at bedriften skal være lønnsom og veldrevet. Utnyttelse av
stordriftsfordeler og samordning av forretningsområdene skal bidra til å utvikle NTEs totale
lønnsomhet og konkurransekraft.
NTE har utviklet sin organisasjon med tanke på å rendyrke nettvirksomheten. Selskapet har
951 ansatte fordelt på fire divisjoner. Organiseringen med fordeling av antall ansatte på
divisjoner er vist i figuren nedenfor:
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NTE

I

I

Adm. Dir

Teknisk dir.

~

I

I

I

I

Nettdivisjonen
342 årsverk

Energidivisjonen
150 årsverk

Inst. & Handel
350 årsverk

Felles
100 årsverk

Nettdivisjonen har ansvaret for utvikling og drift av regionalnett og distribusjonssnett.
Nettdivisjonen har videre ansvaret for måling av effekt og energiforbruk, nettavregning mot
Statnett og NVE-rapporteringen.
Energidivisjonen står for produksjon og omsetning av kraften. Energidivisjonen håndterer
også enøk-virksomheten, avregning av nettjenester og driftssentral.
Installasjon og Handel driver bl.a. med salg av brune- og hvitevarer. Felles utfører tjenester
for de andre divisjonene (økonomi, regnskap, edb, verksted). Nettdivisjonen kjøper og selger
noen tjenester fra Installasjon- og Energidivisjonen.
Nettdivisjonen er organisert i fire avdelinger:
• Plan/felles
• Ledninger
• Måling/tilsyn
• Stasjoner
I tillegg omfatter Nettdivisjonen en rekke geografisk plasserte avdelinger med hver sine
avdelingssjefer. Nettdivisjonen og de andre divisjonene er bygget opp med tanke på at
nødvendige oppgaver i størst mulig grad skal utføres i egen organisasjon.
Nettdivisjonen har en målsetning om at nettariffen ikke skal være høyere enn 120 prosent av
landsgjennomsnittet innen år 2000. Målet er dermed nettkostnaden må ned i forhold til i dag.

4.

Økonomistyring

NTE har en sentral økonomistyring. Dette betyr at det ikke er bygget opp egne økonomistaber
i divisjonene. NTE har bygget sin økonomistyring oppunder Unique regnskapssystem. I dette
systemet er anleggsregister, lagersystem nett, lønnssystem og leverandørreskontro en integrert
del av regnskapet. Kontosystemet er i sin helhet bygget på NS og EnFOs anbefaling.
Kontostrengen i driftsregnskapet inneholder begrepene art, ansvar, aktivitet og objekt.
Objektdefinisjonen avgjør sammen med ansvarsdefinisjonen hvilket virksomhetsområde
kostnaden belastes. Større prosjekt følges opp særskilt kostnadsmessig.
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Kostnaden i divisjon felles belastes de andre tre virksomhetsområdene ved hjelp av
fordelingsnøkler. Fordelingsnøklene er i stor grad bygd på objektive og etterprøvbare kriterier.
Totalt utgjør felleskostnadene om lag 60 (53) mill. kroner, hvorav ca. halvparten belastes
nettvirksomheten.
A v de ansatte er det ca. 500 som fører timelister der det spesifiseres på objekt.

4.1 Økonomisk rapportering
Økonomisk rapportering skjer månedlig. Rapporteringen skjer på objektsnivå. Det utarbeides
prognose for regnskap i mai og september. I tillegg utarbeides et halvårsregnskap for internt
bruk.
4.2 Budsjett
Budsjettprosessen i NTE har følgende hovedinnhold:
• Budjettskriv til avdelingslederne fra adm.dir.
• Budsjettforslag fra avdelingene foreligger hos økonomiavd.
• SammenstilIt budsjettforslag fra økonomiavdelingen
• Endelig budsjett etter budsjettdiskusjoner med avd.lederne
• Styrebehandling budsjett
• Fylkesutvalgsbehandling av budsjett
• Fylkestingsbehandlig av budsjett
Budsjetteringen skjer på grunnlag av budsjettforslag fra avdelingene. Budsjettet er et
årsbudsjett og dermed ikke periodisert på månedsbasis. En tommelfingerregel ved
budsjetteringen er at rehabiliteringsprosjekter skal utgjøre 2,5% av normert nyverdi på
fordeling~nettet.

4.3 Aktivering/kostnadsføring
Kriteriene for aktivering er følgende :
• Nye anlegg
• Rehabilitering av anlegg med høyere alder enn avskrivningstid
• Utvidelse/forsterkning av eksisterende anlegg
All aktivering skjer 31.12 i regnskapsåret. Det er imidlertid klart allerede i budsjettfasen hva
som skal aktiveres eller kostnadsføres. I de senere år er følgende beløp aktivert på
fordelingsnettet:
• 1993 : 54 mill. kroner
• 1994: 58 mill. kroner
• 1995: 54 mill. kroner
• 1996: 62 mill. kroner
Når det gjelder aktivering av lønn aktiveres kun montørlønn. Lønnskostnader knyttet til
planlegging og administrasjon føres dermed som en driftskostnad.
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4.4 Regnskapsregistrering av inntekter
NTE opererer med samme faktura for nettleie og kraft. Nettleien blir utregnet ut fra mengde
og effekt. Det er ikke før den senere tid at de har kunnet skille kraft og nettleie.
Pr. i dag er KIS-systemet ikke integrert i økonomisystemet. NTE holder på å utvikle et nytt
KIS-system sammen med Trondheim Energiverk og Skiensfjorden kommunale kraftselskap,
som beregnes å være ferdigstilt om ett par år. De har den oppfatning at det pr. i dag ikke
eksisterer et godt nok KIS-system.

4.5 Anleggsbidrag
Anleggsbidragene bestemmes sentralt. Det er få kunder som betaler anleggsbirag pr. år. I 1996
mottok NTE 10 mill. kroner i anleggsbidrag.
Hytteeiere betaler opp mot 100 prosent av anleggskostnadene, avhengig av feltets utnyttelse.
Husholdninger (H4-kunder) har en øvre grense på 40000 kroner. Øvrige kunder behandles
separat.

5.

Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising

Inntekter føres direkte på objekt. NTE tilstreber å få mest mulig direkteført.
Når det gjelder kostnadene blir 93 prosent direkteført på objekt. 7 prosent av kostnadene blir
fordelt gjennom fordelingsnøkler.
Mellom virksomhetsområdene (divisjonene) forekommer det kjøp og salg av tjenester.
Grunnlaget for internprisingen er selvkost, eksklusive avkastning med unntak av Installasjon
som blir fakturert etter avtalt pris som er fastlagt i en rammeavtale. Dette er pr. i dag 300 krit,
som utgjør selvkost pluss påslag.
Samtlige kostnader i Fellestjenestedivisjonen fordeles ved hjelp av nøkler. Disse nøklene har
vært stabile over tid, men skal vurderes på nytt i 1997.
Det forekommer også kjøp av tjenester eksternt. Installasjon har bl.a. mye kjøp eksternt.

6.

Balanseverdier

Inngående balanse pr. 01.01.95 for regional nettet er oppjustert. Forklaringen til dette ligger i
at sameiet Kraftverkene i Øvre Namsen, eksklusive sentralnett, har vært definert som
produksjonsanlegg. Fra 01.01.95 er overføringsanlegg omdefinert til regionalnett.
Fordelingsnettet ble i 1991, grunnet stor differanse mellom nyverdi og bokført verdi, korrigert
opp pr. 01.01.92. I vedtak av 01.11.96 fikk NTE godkjenning for å skrive opp
kapitalgrunnlaget med 113 065 mill. kroner pr. 01.01.92.

6.1 Anleggsregister
Anleggsregisteret er en integrert del av økonomisystemet og avskrivningene overføres
automatisk til driftsregnskapet.
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Anleggsregisteret er delt opp i 9 saldotyper. I tillegg til dette kommer en saldotype for ikke
avskrivbare anleggsmidler. Saldotypene er igjen delt opp isaldogrupper.

7.

Leverandørhåndtering

Det er pr. l . januar 15 leverandører i konsesjonsområdet til NTE. Antall leverandører har gått
ned i forhold til året før. Disse leverandørene leverer ikke til husholdninger, men leverer til
større kunder. I tillegg til dette har NTE fire clearingkunder som i prinsippet er sin egen
leverandør.
NTE har tre systemer for innsamling av timeverdier. Verdiene fra de tre systemene blir samlet
i et felles databasesystem. NTE står for all måling.
NTE kommuniserer med andre leverandører via elektronisk post.
De påpekte at ukentlige leverandørskifter ikke vil være noe stort problem, men det vil
innebære økte kostnader.

8.

Samtale med revisor

NTE blir revidert av Fylkesrevisjonen for Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Revisor hadde
lite å utsette på de rutiner og det arbeidet everket utfører. Han påpekte at NTE var spesielt
interessert i å ha gode rutiner for regnskapsføring. Generelt mente revisor at NTE kan aktivere
mer enn de gjør i dag.
Etter råd fra revisjonen har NTE endret fordelingsnøklene slik at det henføres en større andel
kostnader til Installasjon & Handel enn det har blitt gjort tidligere.
Når det gj'elder NVE rapporteringen anslo revisor tidsforbruket til tre dager på kontroll av
rapporten. Han påpekte at NVE rapporten blir nøye kontrollert opp mot finansregnskapet.
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NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK
Dato: 29.07.97

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Nordkyn Kraftlag AL

16.06. -17.06 1997

1) Innledning
Til stede:
- Per-Kåre Langås, elverksjef Nordkyn Kraftlag
- Randi Pedersen, førstekonsulent Nordkyn Kraftlag
- Rolv Bjelland, rådgiver, NVE
- Tore Langset, førstekonsulent, NVE
Nordkyn Kraftlag AL presenterte oversiktlige plandokumenter for:
- Strategiplan
- Kraftsystemplan
- Energiplan
- Enøkplan
Planene var utarbeidet i samarbeid med Salten Kraftsamband.

2) Oppsummering og konklusjon
Positivt:
- Fleksibel bruk av arbeidsstokken
- God utnyttelse av ressursene
- Høy effektivitet
- Lett å få oversikt over virksomheten
- Rasjonell bruk av ekstern spisskompetanse
- Veldokumentert anleggsregister
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Mangler:
- For lite kostnader fordelt til kraftomsetning
- Med utgangspunkt i 1995-rapporteringen har det vært svak avgrensning mellom
omsetningsvirksomhet og monopolvirksomhet
- Noe mangelfull regnskapsrapportering for 1995

3) Målsetning og organisering
Nordkyn Kraftlag Al ble opprettet i 1949.
Nordkyn Kraftlag er et andelslag med begrenset ansvar. Alle abonnenter er andelseiere.

Eierforholdet er forholdsvis:
60% Lebesby Kommune
40 % Gamvik Kommune

Representantskapet (11 stk.) velges av de to kommunene i forhold til folketallet.
Representantskapet velger styremedlemmer slik at 3 er fra Lebesby kommune og 2 er fra
Gamvik kommune. I tillegg har styret et medlem valgt av de ansatte.
Det ble avholdt 4 styremøter i 1995, og 26 saker ble behandlet.

NordkynKraftlag AL har følgende forretningside:
« Nordkyn Kraftlag AL skal være en konkurransedyktig leverandør av elektrisk kraft.
Ved effektivitet og konkurransedyktighet vil Nordkyn Kraftlag AL arbeide for å tilby
alle våre kunder som er etablert i og utenfor kommunene, en energi med høy kvalitet,
stor sikkerhet og til lavest mulig pris. Dette skal skje uten at everkets drift skal
forårsake ulykker, skade eller tap.»
Nordkyn Kraftlag AL har følgende hovedmålsetting:
« Målsettingen er at Nordkyn Kraftlag AL skal drives effektivt og bedriftsøkonomisk
lønnsomt, og sørge for god nok avkastning på investerte midler. Samtidig skal
leveringssikkerhet og leveringskvalitet av strømforsyningen ivaretas»
Totalforbruket for strøm inklusive nettap var i 1995 på 67,99 Gwh. Dette ble dekket opp på
følgende måte:
- 35 % kjøp fra døgnmarkedet
- 25 % konsesjonskraft
- 40 % egenproduksjon (26,94 Gwh)
I 1995 hadde Nordkyn Kraftlag 1865 abonnenter.
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Nordkyns forsyningsområder er sammenfallende med grensene til kommunene Lebesby og
Gamvik. Syv husstander uten veiforbindelse er ikke tilkoblet distribusjonsnettet, og disse har
fått tilskudd fra NVE som kompensasjon. Fem av husstandene forsynes via aggregater drevet
aveverket.
Visse linjestrekninger befinner seg i svært værutsatte strøk. Det polare klimaet gjør at det er
minimale råteskader på stolper. Salting og vindforhold representerer til tider et stort problem
på grunn av overslag.

Everksjef
Årsverk: l

Renhold
Årsverk: 1/3

Installinsp.
Årsverk: l

I-----iKraftstasjon
Årsverk: 1/2

I
Driftsingeniør.
Årsverk: l

I
Bokhold. kasserer
Årsverk: l.

I
Verksted
-Bygn. m. vedlikehold
- Overmontør
- Fagarbeider
- Montører

I

Abonnement
Årsverk. l

Årsverk: 5,5

Elverket hadde i 1995 har 11 årsverk. Den organisatoriske fordelingen av disse årsverkene er
angitt ovenfor.
I NVE rapporteringen til NVE for 1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:
fellesvirksomhet
kraftomsetning
produksjon
nettvirksomhet

3 årsverk
O årsverk
0,5 årsverk
7,25 årsverk
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øvrig
0,25 årsverk
sum NVE rapport 11,0 årsverk
Som det fremgår av oppstillingen over er det ikke rapportert noen årsverk på kraftomsetning i
1995. 11996 er det rapportert 0,1 årsverk på omsetning. NVE ber Nordkyn Kraftlag vurdere
om dette reflekterer de reele forholdene for ressursinnsatsen.

4) Økonomistyring ved elverket
Nordkyn Kraftlag AL nytter Admintec økonomi-Ikundeinformasjonssystem. Det økonomiske
anleggsregistret er en modul i Admintec.
Elverket nytter flerdimensjonal kontoplan iht anbefaling fra EnFO, med følgende 5
dimensjoner:
1. Art, 4 siffer (for finansregnskapet)
2. Ansvar, 2 siffer (organisatorisk, budsjettansvar hos overordnet)
3. Aktivitet, l siffer (drift og investering)
4. Virksomhet, 4 siffer
5. Prosjekt, 4 siffer for driftsprosjekter, 5 siffer for investeringsprosjekter

Monopoldelen skilles ut på grunnlag av virksomhetskoder.

B uds jettprosessen
Hoveddimensjonen i forbindelse med budsjetteringen er virksomhet.
Budsjettene utarbeides av elverksjef og styrebehandles i november.
0konomisk rapportering
Everket fremlegger halvårsrapporter for styret. I tillegg utarbeides rapporter etter behov.

Kontering og økonomi
Elverksjef og driftsingeniør anviser for utbetaling. I den grad driftsingeniør anviser blir bilaget
attestert av elverksjef. 0konomifunksjonene inkl. sekretær/sentralbord, lønnsavregning,
tradisjonelle økonomifunksjoner samt abonnementsavregning ivaretas med to årsverk. Disse
merkantile funksjonene synes å være svært effektivt drevet. Everket har en fleksibel
bemanningsutnyttelse ved at bl.a. installasjonsinspektøren ved arbeidstopper deltar i
abonnementsavregningen.

Anleggsbidrag
Anleggsbidrag nyttes for anlegg hvor anleggskostnadene ikke er dekket inn gjennom tariffene
i løpet av tre år. I praksis har det ikke blitt benyttet anleggsbidrag for noen tilknytninger i
1995.
Nordkyn Kraftlag benytter ikke tilknytningsavgifter.
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Tilbakeføring av meravkastning
Det er ikke tilbakeført meravkastning for 1994 og 1995. Nordkyn Kraftlag opplyser at det er
foretatt tilbakeføring av meravkastning i 1997 etter gjeldende regler. Dette har bidratt til at
overføringsprisen for husholdninger har blitt redusert fra 15,5 ørelkWh i 1996 til 13,0
ørelkWh i 1997.

Organisering av monopolfunksjonen
Nordkyn Kraftlag AL har hovedkontor og lagerbygning i Kjøllefjord, og en montørbase i
Mehamn.
Elverkets størrelse gjør at omsetningsfunksjonen ikke er organisatorisk adskilt. Det har vært
henført for lite kostnader vedrørende abonnementsavregningsystemer og lønnskostnader til
omsetningsdelen i 1995. Dette er noe bedret i 1996-rapporteringen.
Elverket har i for liten grad vært opptatt av å skille mellom omsetnings virksomhet og
monopol virksomhet.

5) Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
Selskapet praktiserer ikke internprising. Selskapet har som siktemål at mesteparten av
kostnadene føres direkte på virksomhetsområdene. Fra 1995 til 1996 har kostnader innenfor
fellesvirksomhet blitt redusert fra 2,3 til 1,3 mill. kroner.
Kostnadene innenfor fellesvirksomhet utgjorde 12,9% av totale driftskostnader i 1995. I 1996
var tallet sunket til 7,5%.

Inntekter og kostnadsfordeling skjer med utgangspunkt i inndelingen av virksomhetsområder:
-Kjøp og salg av energi (Virksomhetsområde O): Henføres i sin helhet omsetning
-Produksjon (Virksomhetsområde l): Henføres til produksjon
-Hovedfordeling, fordelingsnett og kundeservice (Virksomhet 3-6): Henføres monopol
-Fellesfunksjoner og hjelpefunksjoner (Virksomhet 7 og 8): Fordeles til monopol 95%
og produksjon etter fordelingsnøkkel. (i hovedsak produksjon 5% monopol 95%).
Disse funksjonene fordeles ikke på omsetning.
Felleskostnadene utgjorde kr. 2,269 mill i regnskapsrapporteringen for 1995.
Felles og hjelpefunksjoner omfatter følgende kostnader:
7000 administrasjon - felles
7110 styre og repr.skap
7200 økonomi - felles
7300 personalforvaltning
7610 sekretæriatJarkiv
7630 EDB
7700 teknisk fellesadm.
7710 teknisk plan
7720 teknisk drift

1.413
780.245
644.000
274.901
40.050
104.039
403.091
6.985
72.887
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7900 øvrig
222.568
8110 transport
294.443
8201 fellesverktøy
6.167
8202 montørverktøy
68.927
8305 driftssentral
4.617
8306 samband
72.730
8311 fjemnett
35.256
8331 FKlfeilretting
61.572
8333 FKlutvidelse, nyanlegg 3.118
8510 verksted/garasje
130.263
8610 hovedadm, Kjøllefjord 110.782
8700 felles tjenesteboliger
44.782
Sum
3.382.822
Dir.ført lønn inkl. ovenfor 1.043.766
Felles til fordeling
2.268.878

Felleskostnadene i 1995 er fordelt på følgende måte:
0%
- kraftomsetning
- kraftproduksjon
6,0%
- nettvirksomhet
94,0%
- øvrig
0%
sum

100%

Nærmere om fordelingen:
Som det fremgår over har kraftomsetningsvirksomheten ikke blitt tildelt felleskostnader i
1995. Nordkyn Kraftlag må revurdere fordelingen i det man tar hensyn til at kraftomsetningen
er et eget virksomhetsområde som skal bære sin reelle del av kostnadene.
EDB-utgiftene til kundeabonnement-systemet er i 1995 i sin helhet belastet direkte under
distribusjonsvirksomheten. Kundeservice (6.1) ble ført som nettkostnad.
Felleskostnader (virksomhetsområde 7) og hjelpefunksjoner (virksomhetsområde 8) fordeles
til monopol og forretningsmessig virksomhet iht en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøklen for
1995 er basert på erfaringsskjønn. I 1996 er fordelingen foretatt etter årsverk beregnet på
bakgrunn av timeregistrering.
Tap på kundefordringer er bokført med kr 413.000 i 1995. Alle tap er ført på
distribusjonsvirksomheten. Dette tapet skulle vært fordelt mellom kraftomsetning og
monopolvirksomhetene. I 1996 er tapene fordelt.
Øvrig virksomhet med 218.000 i driftskostnader omfatter i hovedsak veilys.

6) Balanseverdier
NVE har etter en vurdering godtatt en balanse (inkl fellesanlegg) for Nordkyn Kraftlag på
41,013 mill. kroner pr 01.01.96. Jfr brev av 06.06.97. Denne oppskrivningen representerer
mer en dobling av balanseverdiene.
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Aktiveringsprinsipper:
Driftsmidler over kroner 15.000 aktiveres. Utbedring av driftsmidler opp til 50% av verdien
kostnadsføres.
Anleggsbidrag/tilknytningsavgifter:
Det økonomiske anleggsregistret virket hensiktsmessig og passende detaljert forhold til
virksomhetens størrelse. Anleggsregistret føres i systemet Admintec.
Nordkyn Kraftlag AL har ikke hatt avgang av investeringer med bokført verdi i perioden hvor
det har vært NVE rapportering.
Nordkyn Kraftlag starter månedsvise avskrivninger fra det tidspunkt anleggene er driftsklare.
Fordelingsnøkkelen for fellesanleggene er fastsatt skjønnsmessig.
Fellesanleggene er i 1995 fordelt mellom kraftomsetning, kraftproduksjon og
monopolvirksomhet etter følgende nøkkel:
-Kraftomsetning
0%
-Kraftproduksjon
5,6%
-Monopolvirksomhet 94,4%
Som det fremgår av fordelingen over så belastes kraftomsetningen ikke med kostnader
vedrørende fellesanlegg. NVE ber Nordkyn Kraftlag påse at kraftomsetningen får sin andel av
felles driftsmidler, bl.a. med hensyn til verdi og avskrivninger av kontorbygg. Til en viss grad
er balanseverdiene fordelt til omsetnings virksomheten i 1996.

7) Leverandørhåndtering og faktura
Nordkyn Kraftlag leverer ikke energi til kunder utenfor eget konsesjonsområde.
Det er for tiden 1 fremmedleverandør som forsyner 1 kunde.
FFE utfører avregningen mot Nord Pool på vegne av Nordkyn Kraftlag.
Nordkyn Kraftlag har hatt liten fokus på leverandørhåndtering siden kraftlaget ikke leverer
strøm utenfor eget område, samt at det kun er 1 kunde som har kontrakt med ekstern
leverandør.
Nordkyn Kraftlag sender 3 akontoregninger og en årsavregning til sluttbrukerne. På
årsavregningen er fakturabeløpet splittet mellom overføring og kraft. Årsavregningen viser
også forbruk i avregningsperioden og enhetspris.

8) Regnskapsrapportering til NVE
Nordkyn Kraftlag opplyser at regnskapsrapporteringen til NVE medfører et tidsforbruk på ca.
2 ukeverk.
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9) Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi
Selskapet har teknisk anleggsregister i systemet LS-tap fra Hallingkonsult. Data om
høyspentanleggende er god. Lengden av lavspentnettet er målt manuelt med målehjul og synes
å være av god kvalitet. Kvalitetssikring av data på lavspentanleggene pågår.
Levert energi er beregnet basert på selvavlesninger pr. 31.12 hvert år. Nettapet i lavspentnettet
beregnes ved hjelp av LS-tap. Tapene i høyspentnettet beregnes som differansen mellom
innmating og uttak.

10) Effektivisering.
Nordkyn Kraftlag ble målt som 100% kostnadseffektive i 1995. Kontrollbesøket ga inntrykk
av at selskapet var svært effektivt drevet.
Arbeidsstokken var meget fleksibel og utførte arbeidsoppgaver der det til enhver tid var
behov. Montørstaben var dimensjonert slik at den dekket behovet for normalt
vedlikeholdsarbeid. Større arbeiderer, inkl. investeringer, ble satt bort til eksterne, bl.a.
Linjebygg i Molde (nettanlegg) og Kværner i Sørumsand (produksjonsanlegg).
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NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Ryfylke Energi DA
23.04 - 24.04.97

1) Innledning
Fonnålet med NVEs kontrollbesøk var å gjennomgå organisering og økonomistyring i
Ryfylke Energi DA for å kontrollere den regnskapsmessige og organisatoriske avgrensningen
mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet samt vurdere rutiner for leverandørhåndtering.
Til stede:
• Tor Storesund, adm. dir. Ryfylke Energi DA
• Knut Hansen, seksjonssjef drift
• Hans Gunnar Mæland, seksjonssjef marked
• Arnstein Sunde, økonomi- og personalsjef
• Olav Mæland, økonomikonsulent
• Ketil Grasto, rådgiver NVE
• Kristin Kolseth, førstekonsulent NVE
NVEs vurderinger fremkommer i sin helhet under kapittel 2 "Oppsummering og konklusjon".
øvrige kapitler inneholder ingen vurderinger eller subjektive uttalelser fra NVEs side, men er
kun ment å være refererende i forhold til de momenter som fremkom under møtet.

2) Oppsummering og konklusjon
Everket arbeider aktivt med å forbedre økonomistyringen. Dagens økonomistyring til en viss
grad tilpasset gårsdagens rammevilkår for nettvirksomheten. Et eksempel på dette er
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mangelfulle rapporteringsrutiner internt og ovenfor styre. Generelt virker økonomistyringen i
RE å ivareta skille mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet på en
tilfredstillende måte. RE må arbeide for å forbedre detaljeringsgraden i anleggsregisteret for i
større grad å kunne identifisere objektene også i økonomisk forstand.
Det bør arbeides for å etablere fordelingsnøkler for felleskostnadene som i større grad er
objektive og bygger på målbare og objektive størrelser.
Det er i tidligere år ikke beregnet innmatingstariff for innmating av lokal produksjon fra Tau
Mølle, Scana Stål og Fiskå Mølle. Dette må gjøres fra og med regnskapsåret 1996.

3) Målsetning og organisering
REs formål er å distribuere, selge og gi råd om bruk av energi. Det er en målsetting at
overføringsnettet skal utbygges slik at kunden tilbys strøm til gunstig pris, med god kvalitet og
service. Innenfor kraftomsetning ønsker RE å være konkurransedyktig både regionalt og
nasjonalt.
RE arbeider for å effektivisere virksomheten, og søker i denne sammenheng prosessorienterte
arbeidsmetoder.
RE er eid av kommunene Strand (57,1 %), Hjelmeland (22,4%) og Finnøy (20,5%).
Selskapets forsyningsområdet tilsvarer eierkommunen es område med ca 15000 innbyggere.
Selskapets øverste organ er representantskapet med 20 medlemmer. Styret består av 5
personer.hvorav 4 er politisk valgt og en representerer de ansatte.
RE har pr idag følgende organisering:
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Ryfylke Energi 1997
Representantskap
20 medlemmer

I
Styre
5 medlemmer

I
Adm. Dir
I

I
I

l

Driftsseksjon
Ansatte: 20

Markedsseksjon
Ansatte: 6

Økonomi- og peronal
Ansatte: 9

RE har pr. idag 34.5 årsverk.
Driftsseksjonen har ansvar for planlegging, utbygging og drift av nettet. I tillegg har seksjonen
ansvar for tilsyn samt måling og avregning.
Markedsseksjonen har ansvar for abonnementshåndtering av både nettkunder og kraftkunder.
Enøk-virksomheten er også organisert under markedsseksjonen.
Økonomi og personalseksjonen har ansvar for økonomi/regnskap, lager, innkjøp, verksted og
renhold.

4) Økonomistyring ved energiverket
RE nytter økonomisystem fra Infotron med integrert regnskap, lønnssystem,
kundeinformasjonssystem, lagersystem og anleggsregister. Budsjett utarbeides i Excel.
RE benytter i hovedsak EnFOs anbefalte kontoplan med følgende kontostreng:
• Art (4 siffer)
• Ansvar (2 siffer)
• Aktivitet (l siffer)
• Virksomhetsområde (4 siffer)
I tillegg nyttes prosjektkode der dette anses som hensiktsmessig.
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RE prØver å tilpasse kontoplanen til kravene i NVEs regnskapsrapportering.
Økonomisk rapportering
Everket har i liten grad tatt jevnlig økonomisk rapportering i bruk ved styringen av verket.
styret har heller ikke bedt om dette. Det rapporteres kvartalsvis resultat for virksomheten totalt
og fordelt på forretningsområder. Budsjettet for nettvirksomheten periodiseres ikke, slik at
oppfølging av budsjettavvik blir vanskelig. Inntektene fordeles på virksomhetsområdene
basert på fakturering. A v fakturaene fremgår det klart hvor mye av inntekten som skal
henføres til hvert av de to virksomhetsområdene. Inntekten er basert på fakturert akontobeløp,
og justeres mot innmatet kraftmengde halvårlig.
Kostnadsføring/aktivering
Beslutninger angående kostnadsføring/aktivering tas i planleggingsfasen. Nyinvesteringer
aktiveres fullt ut. Reinvesteringer der et anlegg byttes ut i sin helhet aktiveres. Ved
reinvesteringer der bare deler av et anlegg byttes ut, blir dette kostnadsført.
Investeringer som delvis har karakter av vedlikehold og delvis gir kapasitetsøkning aktiveres
delvis.
Det har i de senere år vært en tendens til økt grad av aktivering.
Anleggsbidrag

Det nyttes anleggsbidrag for alle tilknytninger. Husholdninger og vanlige næringskunder
belastes med kr 6000/5200,- for henholdsvis linjelkabel. Hyttekunder belastes med kr 10 500,Argumentet for å ta anleggsbidrag er at man da står friere ved tarifferingen.

5) Fordeling felleskostnader
Felleskostnadene oppstår i sin helhet i økonomi- og personalseksjonen. I 1997-budsjettet
utgjør disse 8 mill. av totale driftskostnader på 126 mill. Disse kostnadene belastes
henholdsvis drift- og marked etter følgende nøkler:
Styre og adm. dir:
Verkstedllager:
Resepsjon:
Regnskap/lønn:

50/50
100/0
60/40
70/30

Nøklene er utarbeidet på grunnlag av et objektivt skjønn.
Markedsseksjonen er ansvarlig for abonnementshåndtering. For 1997 belastes l årsverk av
markedsseksjonens stillinger driftsseksjonen. Dette er fordi driftsseksjonen også har behov for
disse tjenestene.
Tilsvarende utfører driftsseksjonen måling og avregning om også kraftomsetningen drar nytte
av. Markedsseksjonen belastes ikke for kostnader ved måling og avregning.
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6) Balanseverdier
Balanseverdien ble etablert 1.1.93 på basis av historisk kost. Dette ble gjennomgått av revisor.
Dagens bokført verdi bygger på dette.
Kostnader i forbindelse med felles driftsmidler i form av avkastning og avskrivninger er i sin
helhet belastet resultatenheten distribusjonsnett. Fra 1996 blir hver enkelt investering vurdert
og fordelt på tilhørende virksomhetsområde.
Detaljert anleggsregister foreligger for hovedfordelingsnettet. Anleggsregisteret inneholder
ingen spesifikasjon av de ulike komponenter i fordelingsnettet, alle investeringer foretatt i året
slås sammen til en investeringspost for 11 kv nett, trafo/nettstasjon og lavspentnett. Det er
derfor ingen mulighet for individuell oppfølging av investeringsobjekter i fordelingsnettet.
Det er ingen kobling mellom tekniske anleggsoversikter (Netbas) og det økonomiske
anleggsregisteret. I dette systemet er det for fordelingsnettet ikke mulig å identifisere og
handtere avgang av anleggsmidler.
Materiell som er fullt avskrevet blir ikke trukket ut av balansetallene eller i tall for akkumulert
avskrivning. Dette påvirker imidlertid ikke bokført verdi eller årets avskrivninger.
Resultatmessig har dette derfor ingen virkning.

7) Leverandørhåndtering
Det er pr idag 4 fremmedleverandører i området til RE som forsyner 8,1% av kundemassen.
Kundene er for en stor del større kunder som timesmåles.
Datautveksling mellom netteier og leverandør foregår pr. telefax, GS2 eller e-mail.
Ikke-timesmålte kunder måles ved selvavlesning. Ved fjernavlesning benyttes systemet
Normann. Dette systemet nyttes også for utarbeidelse av rapporter for avregning av
fremmedleverandører.
Ved anmelding til Nord Pool nyttes EDI.
RE har for tiden ca 40 kunder som har timesmåling over 500 000 GWh i eget område.
Selskapet anslår at dersom grensen for timesmåling blir redusert til 100 000 kWh vil ca 150
kunder i tillegg måtte timesmåles.
Ved prissetting av ubalanseoppgjøret, dvs. avvik mellom faktisk uttak og uttak beregnet etter
justert innmatingsprofil, benyttes en snittpris for året.
RE oppfatter det som et problem at kunder kan bli «hengende i lufta» ved bytte av leverandør.
RE mener derfor at det er nødvendig å definere hvem som har ansvaret for å informere om
kontraktopphør .
Leverandørandel for ikke timesmålte kunder justeres hvert kvartal.
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Saldooppgjør, dvs. periodevis oppgjør mellom leverandørene, foretas en gang i året.
Systemprofilen justeres årlig.

8) Regnskapsrapportering til NVE
Gjennomgang av regnskapsrapporteringen for 1995 avdekket at det ikke er beregnet
innmatningstariff for lokal produksjon.

9) Samtale med revisor
Kommunerevisjonen har ansvaret for revisjon av RE. Revisor har ikke hatt merknader til
regnskapet. Revisor bruker 1-2 dager på gjennomgang av rapporteringen til NVE. Dette gjøres
uavhengig av avslutningen av årsregnskapet. Revisor fokuserer på resultatregnskap og balanse
og konsistens i forhold til notene.
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NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Sandefjordregionen Energi AS

18.02. -19.02 1997
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1.

Innledning

Til stede:
- Adm. dir. Åge Solberg
- Økonomisjef Knut Henriksen
- Plansjef Jan Erik Holst
- Markedssjef Arvid Nodland
- Seksjonsleder Magnar Hårstad (over telefon)
- Seksjonsleder, avregning Johan Gran
- Revisjonssjef Morten Sagli
- Revisor Jan Magne Moland
- Rådgiver John Cock, NVE
- Førstekonsulent Knut Matre, NVE

2.

Oppsummering og konklusjon

2. 1 Effektiviseringsmål
I kapittel 3 påpekes at Sandefjord Energiverk kommer dårlig ut i NVEs effektivitetsmåling.
Dette betyr at NVE kommer til å stille strengere krav til Sandefjordregionen Energiverk enn
til bransjen generelt. En årlig effektivisering på bare 2 % vil ikke være tilstrekkelig til å
opprettholde nonnalavkastning på kapitalen.
2.2 Organisering av monopolfunksjonen
Skillet mellom monopol- og annen virksomhet i Sandefjordregionen Energiverk er ikke
rendyrke~ i organisasjonsfonnen. Eksempler på dette er blant annet entreprenørvirksomheten
som ligger under Sandefjordregionen Energiverks driftsavdeling. Et annet eksempel er
Sandefjordregionen Energiverks markedsavdeling. Denne avdelingen skal betjene nettkunder,
og gjøre de avregningsoppgaver som tilfaller netteier. I tillegg til å betjene sine nettkunder
betjener denne avdelingen også de kraftkundene som har Vestfold Kraft Energi som
kraftleverandør.
NVE gir ingen pålegg med hensyn på selskapets organisering, men vil likevel peke på en
uheldig virkning av Sandefjordregionen Energiverks organisasjonsmodell. I rapportens
kapittel 5 sier Sandefjordregionen Energiverk at det ikke er tilstrekkelig å fordele kostnader og
inntekter utfra virksomhetsdimensjonen i kontoplanen. Man går manuelt gjennom årets
regnskap for å identifisere flere kostnader som kan direkteføres. Dette gjør at føringen av disse
kostnadene er basert på skjønn, og føringene er i liten grad etterprøvbare.

2.3 Føring av kostnader og inntekter
I rapportens kapittel 4.2 sier Sandefjordregionen Energiverk at de har kostnader og inntekter i
samband med håndtering av Vestfold Kraft Energis kraftkunder. Både kostnadene og
inntektene føres iflg kapittel 4. 5 på monopolfunksjonen. Dette er egentlig konkurranseutsatt
virksomhet, og aktiviteten må følgelig føres under «annen virksomhet» i NVE-rapporteringen.
Hvis Sandefjord Energiverk (og/eller Andebu og Stokke) hadde fulgt en slik praksis i 1994 og
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1995, ville det ha resultert i en for stor inntektsramme, fordi monopolvirksomheten blir tillagt
for store kostnader. Dette har ikke skjedd, men Sandefjordregionen Energiverk må føre alle
inntekter og kostnader ved denne virksomheten under «annen virksomhet» i NVErapporteringen fra og med 1996-rapporten.

2.4 Leverandørhåndtering
Som det kommer frem i rapportens kapittel 4.2 utfører Sandefjordregionen Energiverks
markedsavdeling tjenester for Vestfold Kraft Energi AS (VKE). Sandefjordregionen
Energiverk er kundekontakt for de kundene som har VKE som kraftleverandør. I tillegg
utfører markedsavdelingen kraftavregning og fakturering av disse kundenes kraftforbruk. Det
går ikke frem av fakturaen hvem som er kraftleverandør. For å sikre likebehandling, er det
naturlig at andre kraftleverandører får det samme tilbudet som VKE.
Sandefjordregionen Energiverk bruker en flat tapsprofil i forbindelse med beregningsen av
justert innmatingsprofil. Tapsprofilen varierer altså ikke med belastningen i nettet. Dette fører
til at Sandefjordregionen Energiverk blir belastet med for lite tap når belastningen er høy og
for stort tap når belastningen er lav. Prisen for kraft er typisk høy i perioder med høy
belastning, og lav i perioder med liten belastning. Dette gjør at Sandefjordregionen Energiverk
kan ha en for lav tapskostnad i forhold til virkelige forhold.
I retningslinjene for måling og avregning av kraftomsetning står det i kapittel 3, 1. avsnitt at:
«Det times vise nettapet - som brukes ved beregning av justert innmatingsprofil skal beregnes på grunnlag av erfaringsdata. Ved beregning av nettapet skal en
benytte en tapsprofil som er karakteristisk for vedkommende nett.))
NVE ber Sandefjordregionen Energiverk retter seg etter ovennevnte bestemmelse, og benytter
en tapspr9fil som reflekterer belastningsforholdene i nettet. Overgang til ny beregningsmåte
bes dokumenteres i et brev til NVE innen 1. juni 1997.

3.

Målsetning og organisering

Sandefjordregionen Energiverk ble stiftet 1.1.96. Verket er en sammenslåing av de tre
everkene Andebu, Sandefjord og Stokke. Kontrollbesøket er i første rekke ment å kontrollere
Sandefjord Energiverks virksomhet. Det vil likevel være viktig å belyse hvordan den nye
organiseringen påvirker driften.
Sandefjord Energiverk ble stiftet som et kommunalt selskap i 1909. I 1968 ble everkene
Sandar og Sandefjord slått samen. Sandefjordregionen Energiverk er nå organisert som et
aksjeselskap. Selskapets 100 aksjer er fordelt slik:
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Eier
Sandefjord Kommune
Stokke Kommune
Andebu Kommune
Sum

Andel
75 %
18 %
7%
100%

Sandefjordregionen Energiverk har som visjon å være et av de ledende distribusjonsverkene i
Vestfold og skal ha fokus på eiernes krav og kundenes behov. For å nå denne visjonen skal
Sandefjordregionen Energiverk omsette og overføre energi og drive annen virksomhet i
forbindelse med dette. Det må her bemerkes at denne forretningsideen ble lansert da
Sandefjordregionen Energiverk fremdeles drev med energiomsetning. Etter at eierne vedtok å
opprette et eget kraftomsetningsselskap i Vestfold fra 1. januar 1997 ble kraftomsetningen
overført til dette selskapet slik at Sandefjordregionen Energiverk er blitt et rent
distribusjonsnettselskap. Vestfold Kraft Energi AS står for kraftomsetningen aveverkets
tidligere kraftkunder.
I samband med nytt reguleringsregime og organisering i AS vil Sandefjordregionen
Energiverk nå søke å oppnå størst mulig avkastning til sine eiere. I tidligere år har Sandefjord
Energiverks avkastning vært relativt lav. For å oppnå høy avkastning er det en uttalt
målsetning at Energiverket skal drives effektivt.
Sandefjordregionen Energiverk fokuserer på fem spesifikke prosjekter i 1997 for å oppnå
effektiv drift. Disse prosjektene er :
•
•
•
•
•

Vedlikeholdsrutiner
Prosjekteringsrutiner
Nettarkiv
Logistikk og materialadministrasjon
Toveiskommunikasjon

I langtidsbudsjettet tallfestes enkelte kostnadsreduksjoner. Antall ansatte skal reduseres.
Videre skal nettinvesteringene reduseres med 2 % årlig frem til år 2001. Det er en målsetning
om 2 % årlig reduksjon av driftskostnadene.
Forsyningsområdet tilsvarer eierkommunene.
Styret bestod i 1995 av 9 representanter hvor kommunestyret er representert med 7 politiske
representanter og de ansatte har 2 representanter. Det ble i 1995 avholdt 10 styremøter.
Sandefjord Energiverk AS hadde pr 31.12.95 følgende organisering:
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Sandefjord Energiverks Organisering 1995
t

Everksjef

t

Stab
3 årsverk

I
Økonomiavdelingen
9,67 årsverk

I
Markedsavdelingen
14 årsverk

t

Planavdelingen
9 årsverk

I
Driftsavdelingen
30 årsverk
(+ 4 lærlinger)

Dette gir tilsammen 62,6 årsverk.
Denne organisasjonen ble realisert sommeren 1995, og er også beholdt etter sammenslåingen i
1996. Eneste forskjell var at daglig leder ble administrerende direktør.
I rapporteringen til NVE har Sandefjord Energiverk oppgitt 62,75 årsverk.
I NVE rapporteringen til NVE for 1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:
fellesvirksomhet
6
årsverk
kraftomsetning
2
årsverk
produksjon
O
årsverk
nettvirksomhet
52,55 årsverk
øvrig
3,2 årsverk
sum NVE rapport
62,75 årsverk
I de tre verkene som ble slått sammen til Sandefjordregionen Energiverk var summen av
ansatte 99. Per februar 1997 er antall årsverk i Sandefjordregionen Energiverk 88.
I 1997 ble det dannet to selskaper i Vestfold som skulle ta seg av kraftomsetningen i Vestfold.
De to selskapene var Vestfold Kraftomsetning AS (V O) og Vestfold Kraft Energi AS (VKE).
VO var eid av de fleste everkene i Vestfold. To aveverkene i Vestfold var ikke med på denne
ordningen. VO skulle drive kraftomsetning til alle såkalte tariffkunder, altså
husholdningskunder med H4-tariff, som hadde tilhørt eierne.
VKE var eid av Vestfold Kraft DA(VK DA). VK DA hadde frem til 1. januar 1997 to
divisjoner, kraft og nett. Kraftdivisjonen som også inneholdt kraftproduksjonen ble fra 1.
januar 1997 omdannet til et eget aksjeselskap, heleid av VK DA.
Det nye selskapet VKE skulle stå for kraftomsetning til såkalte kontraktskunder i Vestfold.
Med kontraktskunder menes kunder som ikke har H4-tariff. VKE er i tillegg en
kraftprodusent, og produserer et volum som tilsvarer 50% av forbruket i Vestfold. VO skulle
kjøpe VKEs produksjon.
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Nettselskapet som eier regionalnettet i Vestfold ligger igjen i VK DA. VK DA kjøpte
everkenes aksjer i VO og fusjonerte senere selskapene VO og VKE, som nå er et selskap.
VKE står dermed for all kraftomsetning til de tidligere kraftkundene til Sandefjordregionen
Energi verk.
I driftsavdeling ligger det tre seksjoner som vist under:

Driftsavdelingen
Driftssjef

Driftsområ de 1

Driftsområ de 2

Fellesfunksjoner

Nettområdet er delt inn i to driftsområder. De ansatte i driftsområdene driver vedlikehold i
sine respektive områder. De ansatte i fellesfunksjonsseksjonen forestår nettdrift og koblinger i
nettet. I tillegg driver seksjonen energiverkets samband og transport.
Sandefjordregionen Energiverks driver også entreprenørvirksomhet. Driftssjefen er ansvarlig
for entreprenørvirksomheten. Entreprenørarbeidet utføres av montørene i de to nettområdene.
Sandefjord Energiverk oppnår en lav effektivitet i NVEs effektivitetsmåling. NVEs nøkkeltall
for Sandefjord Energiverk viser derimot ingen ekstremverdier.

4.

Økonomistyring ved elverket

Sandefjordregionen Energiverk bruker økonomisystem og økonomisk anleggsregister fra
Infotron. Regnskapsføringen i Sandefjordregionen Energiverk er orientert etter kostnadssted,
der kostnadsstedene utgjøres av avdelingene skissert i figuren i kapittel 3. I 1995 brukte
Sandefjord Energiverk økonomisystemet AT-Øko.
Kontoplanen er illustrert i figuren under (x-ene angir antall siffer):
Kostnadssted
xx
Angir kostnadssted
(avdeling)

Virksomhet
xxxx
Etter EnFOs
virksomhetsplan

Aktivitet
x
2 - Drift
7 - Reinvestering
8 - Investering

Prosjekt
xxxxxx
Unikt prosjektnummer

Kostnader anvises aveverksjef eller avdelingssjefer. Kostnader attesteres av seksjonssjefer.
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4.1 Økonomisk rapportering
Hver måned lages en uperiodisert rapport om påløpte kostnader. Rapporten blir diskutert og
kommentert i ledermøte bestående av avdelingssjefer og everksjef. Påløpte kostnader holdes
opp mot budsjettet.
Hvert kvartal lages en periodisert rapport som presenteres for styret. På grunnlag av denne
rapporten avgjøres blant annet om overføringstariffene skal endres, hvis mer- eller
mindreavkastningen har blitt betydelig i løpet av året. Likviditeten oppgis også i
kvartalsrapportene til styret.

4.2 Regnskapsregistrering av inntekter
De fleste inntekter er direkte ført, siden Sandefjordregionen Energiverk splitter tariffene i en
kraftdel og en overføringsdel. Inntektene fordeles ved hjelp av virksomhetsdimensjonen i
kontoplanen.
Inntekter fra entreprenørvirksomheten føres under «annen virksomhet» i rapporteringen til
NVE.
Nettvirksomheten i Sandefjordregionen Energiverk gjør kraftavregningen for de av kundene i
forsyningsområdet som Vestfold Energi AS forsyner. Dette godtgjøres aven stykkpris for
hver å få avregnet kunder med H4-tariff, og en noe høyere stykkpris for å få avregnet alle
andre kundetyper. Disse inntektene føres på monopolvirksomheten. Inntektene vil utgjøre
anslagsvis 2,5 millioner kroner. Prisene er kommet frem gjennom forhandlinger og er
dokumentert i en avtale som underskrives av partene i mars 1997.

4.3 Anleggsbidrag
Den praksis som ble benyttet i Sandefjord energiverk når det gjelder tilknytningsavgifter og
anleggsbidrag er blitt videreført i Sandefjordregionen Energiverk inntil det kommer nye
retningslinjer fra NVE på dette området. Den nåværende ordning er slik at alle nye boenheter
og næringslivsabonnenter betaler en tilknytningsavgift på kr 1145. Beløpet blir aveverket
benevnt som «minste anleggsbidrag», men er nok å oppfatte som en tilknytningsavgift. For
fritidsboliger er beløpet kr 6500.
Ved bruk av anleggsbidrag blir anbefalingene fra EnFO fulgt.
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4.4 Overføringsvirksomheten
Overføringsvirksomheten i forsyningsområdet til Sandefjordregionen Energiverk AS har hatt
følgende utvikling i volumtall (for 1993-95, kun tall for Sandefjord Energiverk):
[alle tall i GWh]
1993
1994
1995
1996*)
Totalt innmatet i nettet
527
549
542
809
Tap i nettet
28
30
38
26
Overført til sluttbruker
521
501
512
771
Prioritert uttak
304
452
H4/F/S- Tariff
314
312
T- tariffer
173
190
191
276
Utkoblbart
16
17
17
43
521
Sum solgt sluttbrukere
501
512
771
*) Tallene for 1996 innbefatter også forsyning til områdene Andebu og Stokke

4.5 Organisering av monopolfunksjonen
Etter at Sandefjordregionen Energiverk skilte ut omsetningen står everket igjen som et rent
distribusjonsverk. Distribusjonsverket utfører likevel oppgaver som ligger utenfor
monopolkontrollen. Disse virksomhetene er i stor grad konsentrert i seksjonen for
fellesfunksjoner under driftsavdelingen. Kostnader og inntekter knyttet til denne virksomheten
blir skilt ut ved hjelp av virksomhetsdimensjonen i kontoplanen. Markedsavdelingen som
avregner nettkundene, avregner også kraftkunder på vegne av Vestfoldkraft AS . Alle inntekter
og kostnader ved dette føres til monopolvirksomheten. Se forøvrig kapittel 4.2.

5.

Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising

Inntekter føres direkte.
Lønnen til montørene i driftsavdelingen fordeles mellom monopol og annen virksomhet ved
hjelp av timelister.
Driftsjefens lønnskostnader fordeles mellom monopol og annen virksomhet etter forholdet
mellom fordelt montørlønn på disse to foretningsområdene .
Ved årets slutt gjennomgås andre indirekte kostnader for å kunne skille indirekte henførbare
og ikke henførbare kostnader. På enkelte av de typiske fellesvirksomhetsområdene skilles
poster ut dersom det viser seg at disse kostnadenelinntektene referer seg til et bestemt
forretningsområde. Det er med andre ord lagt til grunn en mer detaljert fordeling av
kostnaderlinntekter på de typiske fellesvirksomhetsområder enn å kun bruke en generell
fordelingsnøkkel for hele virksomhetsområdet.
Henførbare indirekte kostnader defineres som kostnader som skal fordeles mellom 2 av de 3
forretningsområdene og fordeles etter forholdet lønn/årsverk eller etter omsetning.
Indirekte ikke henførbare kostnader føres på området «felles virksomhet». Kostnader fra dette
området fordeles til de andre resultatområdene etter «dobbeltnøkkelen». Dvs. at man lager en
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.nøkkel basert på kostnadsstedets andel av hhv. ansatte og omsetning. Fordelingen av ansatte
og omsetningen vekter nøkkelen med 50 % hver.
Kommunen faktureres direkte for påløpte kostnader ved drift av gatelys.
Sandefjordregionen Energiverk leverer ikke egen avregningsoppgave til Nord Pool. Dette
utføres av Vestfold Krafts regionalnett. Vestfold Krafts regionalnett forestår også
saldooppgjøret mellom leverandørene i Sandefjordregionen Energiverks område (se kapittel
7). For denne tjenesten utføres vederlagsfritt. Dette er ikke dokumentert i en egen avtale.

6.

Balanseverdier

Sandefjord energiverk opprettet ny balanse for nettvirksomheten pr 01.01.93. Denne fremkom
ved at det ble beregnet gjennomsnittspriser for de ulike nettkomponentene i everket som ble
multiplisert med de fysiske anleggene everket har bygget i de siste 30 årene. Everket har god
oversikt over den fysiske tilgang og avgang tilbake i tid, slik at de på dette punkt ikke har vært
nødvendig å bruke skjønnsmessige vurderinger.
Da det nye Sandefordregionen Energiverk ble opprettet 01.01.96 ble balanseverdiene til de tre
everkene pr 31.12.95 slått sammen til en samlet balanse. I forbindelse med sammensluttningen ble bygningsmassen i de tre everkene overført de respektive kommunene og tatt ut
av balansene før disse ble slått sammen. Bygningsmassen som ble overført de tre
eierkommunene og kontantbeløpet som ble overført til Sandefjord kommune ble bokført som
disponering av årsoverskudd 1995 og inngår således ikke som utgående balanse for de tre
everkene per 31.12.95.
Det anleggsregisteret som har vært benyttet frem til i dag har ikke vært tilfredsstillende med
henblikk på sammenkoblingen mellom de tekniske og økonomiske tallstøreisene. Everket har
imidlertid nå kjøpt inn Tek-øk som blir tatt i bruk umiddelbart.

7.

Leverandørhåndtering og faktura

Det er per februar 1997 10 leverandører i området til Sandefjordregionen Energiverk . 16
kunder i nettområdet forsynes av andre leverandører enn Vestfold Kraft Energi.
Sandefjordregionen Energiverk har for tiden 377 kunder som har timesmåling, hvorav 98 har
et årsforbruk høyere enn 500 000 kWh. Alle anlegg med et årsforbruk høyere enn 500 000
kWh er timesmålt. Selskapet anslår at dersom grensen for timesmåling blir redusert til 100
000 kWh vil ca l 000 kunder i tillegg måtte timesmåles.
Sandefjordregionen Energiverk bruker et Kundeinformasjonssytem (KIS) fra Infotron.
Sandefjordregionen Energiverk kommuniserer med andre leverandører via enten X.400-mail
eller i noen få tilfeller, telefaks. Dette gjør at tilpasning til EDIEL-kommunikasjon vil komme
greit på plass, når det blir implementert i KIS-et.
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Sandefjordregionen Energiverk bruker et innsamlingssystem fra Enermet til timesmålte
punkter. Timesverdiene samles inn over telenettet. For å spare tid ved innsamling av
timeverdier ringes målerne opp to ganger i uken.
Sandefjordregionen Energiverk legger en flat tapsprofil til grunn ved beregning av den justerte
innmatingsprofilen.
Den justerte innmatingsprofilen beregnes i et regneark utenfor KIS. Sandefjordregionen
Energiverk sier at KIS ikke takler beregning av justert innmatingsprofil. Hvis ikke dette
kommer på plass før 1997, vil Sandefjordregionen Energiverk ha store problemer med å takle
ukentlige leverandørskifter også for profilkunder. Infotron har uttalt at deres KIS skal kunne
håndtere leverandørskifter hver uke.
Den prosentvise fordelingen av den justerte innmatingsprofilen mellom leverandørene
oppdateres hvert kvartal. Dette betyr at kunder som ikke timesmåles kan skifte leverandør ved
kvartalsskiftene.
Sandefjordregionen Energiverk ferdigstillte saldooppgjøret for 1996 i løpet av januar 1997.
Sandefjordregionen Energiverk rapporterer ikke måleverdier direkte til Nord Pool, men sender
dataene til VKE, som sender disse videre til Nord Pool. Måledata fra Sandefjordregionen
Energiverk til VKE sendes via X.400, men bruker PVE-filformatet.
Sandefjordregionen Energiverk utfører årlig måleravlesning av samtlige målere i november.
Avlesningen foretas aveverkets personell, og har høy kvalitet. i Stokke og Andebu avleses
kundene til nyttår ved selvavlesning. Dette vil også bli innført i Sandefjord.

8.

Regnskapsrapportering til NVE

Ved etableringen av regnskapsrapporteringen til NVE i 1993, ble det brukt mye tid på å fylle
. ut rapporten. Nå er det derimot etablert et regneark i Excel som fyller ut rapporten.
For å fordele inntekter og kostnader mellom de forskjellige resultatområder benyttes
virksomhets dimensjonen i kontoplanen. Felleskostnadene fordeles etter «dobbeltnØkkelen»
(se kapittel 5).

9.

Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi

Selskaper beregner linjelengde for både høyspent og lavspent linjer ut fra tilvekst og avgang
hvert år. Tilvekst baserer seg på antall meter uttatt fra materiallager, avgang ut fra fysisk
nedtatt.
Antall abonnenter er beregnet ut fra aktive abonnenter i kundeinformasjonssystemet per 31.12
Levert energi er beregnet basert på måleravlesninger hvert år i november og periodiserte
verdier frem til 31 .12 basert på tall for innmålt energi på trafostasjoner fratrukket nettap og
.allerede avregnede månedskunder.
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10.

Samtale med revisor

Sandefjordregionen Energiverk blir revidert aven distriktsrevisjon som omfatter den tidligere
kommunerevisjonen i de tre kommunene energiverket omfatter. For dette selskapet stillte
revisjonssjef Morten Sagli og revisor Jan Magne Moland. De fortalte at de hadde vært aktivt
med ved omlegging til nytt regnskapssystem i det tidligere Sandefjord Energiverk og hadde en
tett oppfølging det første året også med hensyn til rappoerteringen til NVE. Ved omleggingen
ble den nye balansen vurdert til å ligge innen for akseptable rammer. De hadde heller ikke noe
å innvende mot de rutiner og det arbeidet som energiverket utfører.
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NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Stavanger Energi AS

03.04 - 04.04 1997

1) Innledning

Til stede:
Fra Stavanger Energi:
. ' Eimund Nygaard, adm.dir
• Nils Lid, finanssjef
• Grethe Høiland, teknisk direktør
• Gro Barka, økonomikonsulent
• Anne Selbæk, økonomikonsulent
• Dag Engelsvoll, økonomisjef
• Asbjørn Høivik, markedsdirektør
• Ivar Fiskaa, målesjef
Revisor: Asbjørn Skjærpe og Leiv Træet, Deloitte & Touche
Fra NVE:
• Magnus Køber, førstekonsulent
• Kristin Kolseth, førstekonsulent

2) Oppsummering og konklusjon
Økonomistyringen ved SE virker å ivareta skille mellom konkurranseutsatt virksomhet og
monopolvirksomhet. SE har ifølge vår oppfatning gode rapporteringsrutiner som gjør det
mulig å følge opp avvik på et tidlig stadium.
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Stavanger har innført etterskuddsfakturering 6 ganger i året basert på selvavlesning hos kunde
og bruk av scanner hos everket. Dette gir kunden bedre mulighet til å følge opp forbruket sitt
og sammenligne med tidligere år. Prosjektet omfatter foreløpig 25 000 abonnenter.
Måling og avregningsfunksjonen fungerer godt, og det er gitt mulighet til å skifte leverandør
hver måned med 14 dagers varsel.

3) Målsetning og organisering
Stavanger Energi har følgende formål:

• Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet
•
•
•
•

Sikre rasjonell energiforsyning
Kundeorientert, konkurransedyktig og en attraktiv samarbeidspartner
Miljøvennlige energiløsninger
Delta i næringsutvikling

Følgende delmål er definert for nettvirksomheten:
• Høy kundetilfredshet (defineres og måles)
• Kostnadene skal alltid være blant de 5 laveste i landet
• Avkastning minimum lik NVEs normrente innen 3 år
• Det skal ikke være arbeidsuhell/ulykker som medfører sykefravær
Nye satsningsornråder:
• Markedssamarbeid
• Elektriske biler
• Føre gass til Sør-Rogaland
• ElTeie Rogaland
• Alternative energiformer
Stavanger Energi ble etablert i 1909 som et interkommunalt selskap, og går over til
aksjeselskap 22.4.1997. Aksjene eies av kommunene Stavanger (89,96%), Randaberg
(7,17%), Rennesøy (2,41 %) og Kvitsøy (0,46%).
Stavanger Energi har følgende organisasjonsmodell:

t.'ar1<edssarred (7)
Jcint venlu'e(49.2%)

Teknisk ~delirg (113)

t..'er1ææavdelirg (45)

Ø<auri.1inans (7)

Per.u1aI (3)

AåTiristrasjcn (14.5)

t-t.1S(1)
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Selskapets forsyningsområde tilsvarer eierkommunenes område.
Styret i Stavanger Energi er politisk oppnevnt og består av fem representanter fra Stavanger
kommune, 3 fra øvrige eierkommuner og 2 fra de ansatte. På grunn av at selskapet har over
200 ansatte har de også en bedriftsforsamling.
Stavanger Energi hadde pr 31.12.1996 totalt 201,5 årsverk. Den organisatoriske fordelingen
av disse årsverkene er angitt ovenfor.
Søknad om konsesjon vedrørende overgang til aksjeselskap ligger for tiden til behandling i
NVE.
Stavanger Energi har angitt segmentinformasjon om monopolvirksomheten i årsregnskapet.
Denne er ikke fordelt på nettnivå. SE har kun en kunde på regionalnettet og har derfor valgt å
se resultatenhetene regionalnett og distribusjonsnett under ett.
SE oppnår en effektivitet i NVEs effektivitetsmåling på 100%.
SE antyder at bemanningen tilknyttet monopolvirksomheten kan effektiviseres med 2 årsverk.

4) Økonomistyring ved energiverket
SE nytter Ecolink økonomisystem, Logilink lager- og innkjøpssystem samt Vita Lønn.
Anleggsregnskap er integrert i Ecolink. Leverandør er Axo. I tillegg nyttes Albatross
kundeinformasjonssystem fra Infosynergi AS.
SE har utarbeidet egen økonomihåndbok.
Finansregnskapet føres etter norsk standard.
Energiverket nytter kontoplan i henhold EnFOs anbefaling.
Kontostrengen består av:
• Konto
• Ansvar: Hver budsjetteringsansvarlig har eget nummer.
• Aktivitet: Angir om kostnaden har oppstått som følge av investering/reinvestering eller
driftskostnad.
• Virksomhetsområde: Angir hvor i bedriften kostnaden har oppstått.
• Objekt: Gir mer detaljert informasjon om hvor kostnaden har oppstått.

Buds jettprosessen
Budsjettprosessen starter i august/september og er desentralisert slik at den enkelte
budsjettansvarlige utarbeider et budsjettforslag som så siden godkjennes av avdelingsledelsen
før det sendes til økonomiseksjonen for videre behandling. Energisalget budsjetteres i
markedssamarbeidet og SE får sin andel i henhold til eierandel i samarbeidet. Nettinntektene
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budsjetteres av teknisk avdeling med administrasjonens forslag til avkastningssats.

Økonomisk rapportering
Det utarbeides månedlige rapporter om kostnaderlinntekt og budsjettavvik. Rapportene
utformes per kostnadssted. Det utarbeides i tillegg kvartalsrapporter hvor det også rapporteres
på virksomhetsområde. Inntektene estimeres i forhold til målt forbruk. Videre omfatter
kvartalsrapporter også årsprognoser basert på gjeldende og forrige kvartalsrapport.
Oversikter over mer-log mindreavkastning utarbeides i kvartalsrapporten. Tariffene justeres
ikke i løpet av året. Det utarbeides i tillegg en egen finansrapport med risikoanalyse. Til styret
utarbeides kvartalsrapport med kommentarer og analyse av resultat til hvert
virksomhetsområde.
Anleggsbidrag
Det benyttes anleggsbidrag etter EnFOs anbefalinger.
Organisering av monopolfunksjonen
Monopolvirksomheten omfatter teknisk avdeling (med unntak av seksjon for veilys) samt
seksjon for måling, tilsyn og ca. 80 % av kundebehandling i markedsavdelingen.
Det benyttes en matriseorganisasjon hvor prosjektgruppene settes sammen basert på
forsyningsområde og funksjon.
Graveentreprenørvirksomhet, diverse el entreprenørvirksomhet på lavspentnett ved ombygging
til 400 volt settes bort.
Arbeid for andre prises i henhold til markedspriser.

5) Fordeling av inntekter og kostnader
SE endret prinsipp for fordeling av felleskostnader i 1995 da noen av kostnadstypene ble
omdefinert fra indirekte ikke henførbare til indirekte henførbare kostnader. På samme tid ble
fordelingsnøkkelen oppdatert. Totale nettkostnader var 105 millioner (eksklusive nettap og
overføringskostnader i overliggende nett), hvorav 71,7 var direkte henførbare, 19,2 indirekte
henførbare og 14,3 mill var indirekte ikke henførbare.
Fordelingsnøklene for indirekte henførbare kostnader er basert på bl.a. timelister, årsverk og
bruk av anleggsmiddelet.
Fordelingsnøklene for indirekte ikke henførbare kostnader er beregnet på bakgrunn av direkte
henførbare lønnskostnader.
Fordeling av tap på kundefordringer mellom nett og omsetning er basert på faktiske tap på
nett og kraftkontrakter.
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6) Balanseverdier
Alle investeringer foretatt i året på fordelingsnettet slås sammen til en investeringspost pr
spenningsnivå. Hovedfordelingsanlegget spesifiseres etter forbindelse og pr transformatorstasjoner, mekanisk og byggingsmessig. Det er derfor ingen mulighet for individuell
oppfølging av investeringsobjekter i fordelingsnettet. Det er ingen automatisk kobling mellom
tekniske anleggsoversikter og det økonomiske anleggsregisteret. Materiell som er fullt
avskrevet blir automatisk trukket ut av balansetallene ved at akkumulert avskrivning og
historisk kostpris tas ut av anleggsregisteret.
Prinsipper for kostnadsføring/aktivering følger EnFOs standard.
Fellesanlegg fordeles etter samme nøkler som felleskostnader.

7) Leverandørhåndtering og faktura
SE bruker Albatross leverandørhåndteringsmodul, samt Handel-MA i en testperiode. SE
håndterer avregningfunksjonen for hele markedssamarbeidet i Sør-Rogaland. Det gis
anledning tilleverandørskifte hver måned, med 14 dagers varsel.
Det er pr april 18 fremmedleverandører i området til SE som forsyner 8,7% av levert energi i
nettet. Saldooppgjør foretas en gang i året. Det påpekes at enkelte kundegrupper har et ustabilt
forbruk (f.eks. boliger tilknyttet større bedrifter som kun benyttes i perioder) noe som
vanskeliggjør en riktig beregning av markedsandeler.
SE har for tiden ca 336 målepunkter som har timesmåling over 500 000 GWh i eget område.
Selskapet anslår at dersom grensen for timesmåling blir redusert til 100 000 kWh vil ca 1000
nye målepunkter måtte timesmåles.
SE har ikke opprettet EDIEL kommunikasjon. Mener det er et problem at det brukes mange
forskjellige kommunikasjonsformater (excel, faks, gs2). Videre er mange andre netteiere som
fremdeles ikke håndterer leverandørskifter på en tilfredsstillende måte. Dette er et stort
problem for omsetningsselskaper som er aktive i andre nettområder.
Det er igangsatt et prosjekt hvor 25000 abonnenter vil motta en faktura 6 ganger i året,
etterskuddsvis hvor det betales for faktisk volum. Systemet er basert på selvavlesning.

8) Regnskapsrapportering til NVE
SE opplyser at regnskapsrapporteringen til NVE medfører et tidsforbruk på 2 ukeverk.
Utfylling av endel noter er svært tidkrevende da det ikke er mulig å generere informasjonen
direkte fra KIS-systemet. Dermed må mye av arbeidet gjøres manuelt. Detaljeringsnivået
ansees også som høyere enn strengt tatt nødvendig. Høyere detaljeringsgrad enn det everket
selv opererer med kan medføre dårligere kvalitet på innrapporteringen.
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9) Beregning av linjelengde
Selskapet nytter Nettbas. Kabler og linjer registreres i et digitalt/manuelt kartverk ..

10) Samtale med revisor
Det har ikke vært spesielle merknader i revisors beretning til årsmeldingen.
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RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Sunnhordland Kraftlag AS
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1.

Innledning

Til stede:
Fra Sunnhordland Kraftlag:
• Kristoffer Valland, Økonomisjef
• Magne Heimvik, Seksjonsleder for overføringsseksjonen
• Kirsten Hansen, Økonomikonsulent
• Svein Mæland, Avdelingsingeniør driftssentralen
• Frank E. Helland, revisor (Coopers & Lybrand)

Fra NVE:
• Ketil Grasto, rådgiver
• Knut Matre, førstekonsulent

2.

Oppsummering og konklusjon

Generelt virker økonomistyringen til Sunnhordland Kraftlag å ivareta kravet til
regnskapsmessig skille på en tilfredsstillende måte. Etter NVEs oppfatning er det imidlertid
potensialer for forbedringer i økonomistyringen.
SKLs organisering gjør at kostnadene ved monopolaktiviteten ikke er samlet innenfor en
organisasjonsenhet. Dette vises blant annet ved at det forekommer kjøp og salg av tjenester
mellom de organisasjonsenhetene. Videre fordeles en betydelig kostnads masse ved hjelp av
ulike fordelingsnøkler, der disse delvis er utarbeidet på grunnlag av skjønn. Enkelte av
fordelingsnøklene er dermed lite dokumenterbare og etterprøvbare i form av objektive
fordelingskriterier. Sunnhordland Kraftlag vil i 1997 gjennomgå fordelingsnøklene på nytt
med tanke på forbedringer.
Etter NVEs oppfatning bør Sunnhordland Kraftlag arbeide for at monopolvirksomhetens
kostnader i større grad direkteføres. Videre bør kjøp eller salg av tjenester internt i større grad
dokumenteres gjennom skriftlige avtaler.
Gjennomgåelse av regnskapsrapporteringen for 1995 avdekket en feilføring som vil ha
konsekvenser for inntektsrammen. NVE vil komme tilbake til dette i et eget brev.
Av historiske grunner eier produksjonsseksjonen apparatanlegg for utgående ledninger ved
Blåfalli kraftstasjon. Regionalnettet betaler leie for bruken av disse anleggene, siden de
egentlig går inn under regionalnettet. Leiesatsene er basert på Statnetts leiesatser; disse
leiesatsene har vist seg å gi en gjennomsnittlig avkastning høyere enn den NVE tillater. NVE
ber Sunnhordland Kraftlag om å gjennomgå leiesatsene på nytt, slik at avkastningen blir på
linje med den øvrige nettvirksomheten.
Som nevnt i kapittel 3 Styrer Sunnhordland Kraftlag koblinger også i underliggende
distribusjonsnett. Sunnhordland Kraftlag tar ikke betaling for disse tjenestene, men de blir
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dekket gjennom overføringstariffer. NVE anser det som uheldig at kostnadene for koblinger i
distribusjonsnettene tilsynelatende faller på regional nettet. Det er derfor ønskelig at
Distribusjonsnettene betaler for disse tjenestene direkte og ikke gjennom overføringstariffen. I
motsatt fall vil disse kostnadene fremstå som upåvirkbare (kostnader ved overliggende nett)
for distribusjonsnettene.

3.

Målsetning og organisering

Sunnhordland Kraftlag er en betydelig produsent og netteier. Normal årsproduksjon er 1316
GWh. Sunnhordland Kraftlag hadde i 1996 en omsetning på ca 475 mill. kr. Denne
omsetningen fordeler seg slik mellom resultatområdene:
• Overføring:
• Produksjon:

135,01 Mill. kr.
341,33 Mill. kr.

Videre eier selskapet 400 km regionalnett og eier også en rekke sentralnettsanlegg.
Sunnhordland Kraftlag leverer kraft nedtransformert på 22 kv samleskinne. Sunnhordland
Kraftlag er eid av lokale distribusjonsverk og kommuner. I tillegg eier BKK en andel på
22,4% av aksjene.
Sunnhordland Kraftlag er et aksjeselskap med 3307 a 1000 kr aksjer.
Fordelingen av aksjer er vist i tabellen under.
Eier
Karmsund Kraftlag
BKK
Stord Kommune
Fitjar Kraftlag
Tysnes Kraftlag
Fjellberg Kraftlag
Skånevik og Ølen Kraftlag
Finnås Kraftlag

Andel
40,5
22,4
13,1
3,4
5,0
3,0
2,6
10,0

I 1995 hadde Sunnhordland Kraftlag følgende organisasjon:
SKL 1996

Adm. Dir
Stab
1 årsverk

Økonomiseksjonen
6 årsverk

Overføringsseksjonen
29,5 årsverk

Dette utgjør 78,5 årsverk.

Produksjonssseksjonen
33 årsverk

Markedsseksjonen
9 årsverk
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Styret har 11 medlemmer. 7 representanter valgt av eierne, 3 representanter fra de ansatte og
en representant valgt av Hordaland Fylke. Hordaland har en representant som følge av SKLs
overtagelse av fylkets andel i produksjonsanleggene i Sima.
Sunnhordland Kraftlag har som mål å oppnå maksimal avkastning gjennom nettdriften.
Kraftlaget samarbeider med Energidata for å kartlegge effektiviseringspotensialer. I denne
sammenhengen vil kraftlaget revidere sitt budsjett for inneværende år, med tanke på
besparelser.
Sunnhordland Kraftlag budsjett gir med inntektsrammen 5,9 % avkastning på regionalnettet
og 10 % avkastning på sentralnettet i 1997. Sunnhordland Kraftlag her en målsetning om å
øke avkastningen gjennom å redusere kostnadene.
Mulige kostnadsreduksjoner vil tallfestes etter nærmere analyser gjort i samarbeidd med
Energidata.
Sunnhordland Kraftlag kommer dårlig ut i sammenligninger i NM i nett. Også nøkkeltall fra
NVE viser at SKLs kostnader ligger høyt i forhold til andre verk.
En av flere forklaringer på de høye kostnadene ligger etter SKLs oppfatning i at Sunnhordland
Kraftlag har bygd opp og driver en gruppe sentral som styrer koblinger helt ned til mange av
de omkringliggende distribusjonsnettene (som også er eiere). Kostnadene for denne styringen
utover eget nettnivå blir likevel henført regionalnettet til Sunnhordland Kraftlag. De
omkringliggende distribusjonsnettene kan sies å betale for disse tjenestene gjennom høyere
regionalnettstariffer.

4.

Økonomistyring

Økonomistyringen i Sunnhordland Kraftlag skjer sentralt og ivaretas av Økonomiseksjonen.
Kontoplan er bygget på EnFOs anbefaling. Inndelingen i virksomhetsområder og eventuelt
definert prosjekt avgjør generelt om kostnaden er monopol- eller konkurranserelatert.

4.1

Økonomisk rapportering

Rapport til styret og ledergruppe leveres hver måned. Man henter ut råbalanse fra ES4, og
bearbeider denne i Excel. Denne rapporten er ikke delt opp på virksomhetsområde. Den gir
likevel et godt bilde av kostnadsutviklingen pr kostnadsart for selskapet som helhet.
Inntektene og kostnader til kraft er periodisert i disse rapportene. Rapporten til ledergruppen
er noe mer detaljert en rapporten til styret. Den månedlige rapporteringen til ledergruppen
fokuserer på kostnadsarter for selskapet. Det er dermed noe mindre fokus på
virksomhetsområdene i rapporteringen. Sunnhordland Kraftlag mente dette i stor grad skyldes
det nåværende økonomisystemet, som etter eget utsagn har en del svakheter.
Rapporteringen følger den samme strukturen som budsjettet, og avvik rapporteres, spesielt
innenfor prosjekter. Ledergruppen behandler og tar stilling til eventuelle tiltak ved store avvik.
Det rapporteres også månedlig til budsjettansvarlige. Sunnhordland Kraftlag operer med 17
budsjettansvarlige.

Vedlegg 12
Sunnhordaland Kraftlag, Side 5

Sunnhordland Kraftlag presenterer et offentlige halvårsregnskap.
Styret avholder ca 10 ordinære styremøter i året.
Ledergruppen avholder ukentlige møter. Ledergruppen består av 4 seksjonssjefer, adm. dir, og
en fra stab.

4.2 Budsjett
Budsjettprosessen skjer «bottom-up». Dette betyr at det budsjetteres på avdelingsnivå og
deretter på seksjonsnivå. Budsjettet bygger i stor grad på fjorårets budsjett og prognose for
regnskapet. Budsjett settes opp hos budsjettansvarlig, og behandles sentralt.
Budsjettprosessen skjer ved ca 2-3 iterasjoner. I 1997 vil man utføre en ekstraordinær
revidering av budsjettet.
1998 vurderes det å bruke O-base-budsjettering. O-base-budsjettereing går ut på at man går
nøye igjennom bedriftens prosesser og rangerer disse på tre nivåer:

1. Må
2. Bør
3. Ønskelig
En slik gjennomgang vil kunne identifisere store effektiviseringspotensialer.
Regnskapssystemet fungerer etter eget utsagn noe tungvint også i budsjetteringsøyemed.
Budsjettet som godkjennes av styret er detaljert ned på virksomhetsområde og art.

4.3 Aktivering/kostnadsføring
Aktiveringlkostnadsføring skal skje etter god regnskapsskikk. Ved nyinvesteringer er det klare
retningslinjer for hva som skal aktiveres og hva som skal kostnadsføres.
Ved reinvesteringer/vedlikehold er grensene mer uklare, men regnskapsføringen følger
budsjetteringen.

4.4 Regnskapsregistrering av inntekter
Sunnhordland Kraftlag opererer med atskilte fakturaer for overføring og kraft. Henføringen av
inntektene på virksomhetsområder oppfattes dermed som uproblematiske.

4.5 Anleggsbidrag
Sunnhordland Kraftlag opererer ikke med anleggsbidrag eller andre engangsavgifter.
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4.6 Organisering av monopolfunksjonen
Overføringsseksjonen er organisert i fire avdelinger samt staber for edb og planlegging.
Overtøringssek~onen

Seksjonssjef

EDB

Planlegging

Av historiske grunner eier produksjonsseksjonen apparatanlegg for utgående ledninger ved
Blåfalli kraftstasjon. Regionalnettet betaler leie for bruken av disse anleggene, siden de
egentlig går inn under regionalnettet. Leiesatsene er basert på Statnetts leiesatser; disse
leiesatsene har vist seg å gi en gjennomsnittlig avkastning høyere enn den NVE tillater. For å
unngå at netteier betaler leie samtidig som man får avkastning for anleggsverdiene, er det
viktig at anleggsverdiene virkelig henføres produksjonen. SKLs anleggsregister deler ikke
objekter direkte på virksomhetsområdet (se kapittel 6.1). Utgående apparatanlegg for
ledninger vil typisk bli kategorisert som «transformatorstasjon», som i utgangspunktet blir
henført overføringsavdelingen. Henføringen til produksjon føres derfor manuelt.
Under overføringsseksjonen ligger også telematikkavdelingen. Denne avdelingen utfører også
tjenester for produksjonsseksjonen. Kostnader og inntekter fra telematikk fordeles utfra en
fordelingsnøkkel basert på vekte de stasjonsenheter. Fordelingen skal på sikt skje etter
signalmengde.
Nettseksjonens edb-stab drifter hele selskapets edb-systemer. Kostnadsmessig ligger edb
fremdeles under direktørens stab, og fordeles derfor etter samme nøkkel. Dette vil endres i
løpet av 1997, når telematikk og edb slås sammen til en felles støtteavdeling som
organisatorisk ligger under nett.

5.

Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising

Den interne kontoplanen definerer fire elementer i kontostrengen:
•
•
•
•

Kostnadssted
Anleggsdel
Ansvar
Prosjekt

Innenfor kostnadssted gjelder følgende virksomhetsområder:
O. Kjøp og salg av energi
1. Produksjon
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2. Sentralnett
3. Regionalnett
7. Administrasjon / felles
Mellom kostnadsstedene forekommer det kjøp og salg av tjenester. Grunnlaget for
internprisingen er selvkost, eksklusive avkastning. Ved salg av tjenester eksternt tilkommer et
fortjenestepåslag. Internprisingen er ikke dokumentert i egne avtaler, men er dokumentert
sentralt.
Samtlige kostnader i virksomhetsområde 7 (administrasjon/felles) fordeles ved hjelp av
nøkler.
Også en q.el av kostnadene i de andre virksomhetsområdene fordeles ved hjelp av nØkler.
Dette blant annet driftssentral, transportmidler Stord og telematikkavdelingen.

5. 1 Innmatingstariff
Matre:
Matre regnes som et urent punkt. Effekten fordeles mellom sentralnettet og regionalnettet. På
denne måten reduseres innmatingstariffen i begge nettene. Produksjonen møter de samme
tariffene i sentralnettet som i regionalnettet.
Eikelandsosen:
Mates rett inn i regionalnettet. Samme tariff som i Matre.

6.

Balanseverdier

Åpningsbalanse: Dagens anleggsregister ble etablert i 1992. Registeret ble etablert på
grunnlag' av historisk kost, fratrukket bedriftsøkonomiske avskrivninger frem til
etableringstidspunktet. Dette lot seg gjøre fordi investeringene var dokumentert, også etter
kommunale regnskapsprinsi pper.
Anleggsregisteret har ikke blitt kvalitetssikret i ettertid, men linjelengden i det økonomiske og
det tekniske (Netbas) registeret stemmer overens. Sunnhordland Kraftlag føler selv at de
kunne vært tjent med en noe større detaljeringsgrad på eldre investeringer i det økonomiske
anleggsregisteret.

A nleggsregis ter
Anleggsregisteret er en integrert del av økonomisystemet, og avskrivninger overføres direkte
fra anleggsregisteret til resultatregnskapet. Anleggsregisteret skiller ikke på resultatområder,
men deler bla mellom transformator, og produksjonsanlegg. En transformator som ligger
under produksjonsanlegg, må derfor skilles ut manuelt.

6. 1
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7.

Regnskapsrapportering til NVE

Bruker omtrent 14 intensive dager på å fylle ut rapporteringen til NVE og SSB. Sunnhordland
Kraftlag mener at rapporteringen i større grad burde følge Norsk Standard.
Det kritiseres også at detaljeringsgraden i noen av balansevedleggene er for omfattende.
Note 5 overfører ikke mindreavkastningen til aktivasiden automatisk for sum selskap. Dette er
fordi man fremdeles må kunne avstemme forskjeller mellom finansregnskapet og
rapporteringen til NVE.
Note 12.3 «uttak fra sentralnettet» volumet er ikke ført opp. Det skal rettes opp i
rapporteringen for 1996.
I rapporteringen til NVE føres et beløp på 2, 3 mill kr. i post 440 «annet varekjøp». Beløpet er
i sin helhet trukket ut i avstemmingskollonen. Beløpet tilskrives betalt feltleie der sentralnettet
betaler regionalnettet. Beløpet skulle vært ført som kjøp av overføringstjenester. Dette gjør at
Sunnhordland Kraftlag har fått en for høy inntektsramme. Grunnen til at det ikke er ført er at
det kan virke unaturlig å føre «kjøp av overføringstjenester» på sentralnettet.

8.

Beregning av linjelengde og levert energi

Linjelengde er spesifisert i teknisk anleggsregister, og justert for tilvekst og avgang.
Langtidsbudsjett legger til grunn en økning i forbruket på 1,7 %. Bruker forøvrig forrige års
forbruk som utgangspunkt.
Virkelig levert energi er basert på målinger.

9.

Samtale med revisor

Revisor er ny for året 1996, og har tidligere ingen erfaring med energiverk. Revisor bekrefter
at det benyttes skjønn ved vurdering av aktivering! kostnadsføring ved reinvesteringer
respektive vedlikehold.
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NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Troms Kraftforsyning
05.05 - 06.05.97
1) Innledning
Formålet med NVEs kontrollbesøk var å gjennomgå organisering og økonomistyring i Troms
Kraftforsyning for å kontrollere den regnskapsmessige og organisatoriske avgrensningen
mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet samt vurdere rutiner for leverandørhåndtering.
Til stede:

•
•
•
•
•
•
•
•

Eivind Steinholt, divisjonssjef nett, Troms Kraftforsyning
Kåre AAsland, ass. dir.lleder fellesfunksjon
Guri Anne Nilsen, økonomikonsulent
Stig Asle Hanssen, leder avd. kundeservice
Arvid °Åsmo, leder avd. nettdrift
Bjørn Kristiansen, økonomikonsulent
Ketil Grasto, rådgiver NVE
Kristin Kolseth, førstekonsulent NVE

NVEs vurderinger fremkommer i sin helhet under kapittel 2 "Oppsummering og konklusjon".
Øvrige kapitler inneholder ingen vurderinger eller subjektive uttalelser fra NVEs side, men er
kun ment å være refererende i forhold til de momenter som fremkom under møtet.

2) Oppsummering og konklusjon
Troms Kraftforsyning synes å ha økonomisystemer/rutiner og økonomisk kompetanse som
ivaretar energilovens krav til regnskapsmessig skille mellom monopol og konkurranseutsatt
virksomhet på en tilfredsstillende måte. Ved organisering av selskapet har Troms
Kraftforsyning lagt vekt på å utnytte selskapets totale ressurser best mulig. En del
monopolfunksjoner er derfor organisert i henholdsvis Divisjon Marked og Divisjon
Produksjon. Dette betyr at divisjonaliseringen ikke skiller klart mellom monopol og annen
virksomhet. Imidlertid er virksomhetsområdedefinisjonen i kontostrengdefinisjonen entydig,
og selve organiseringen synes derfor ikke problematisk med hensyn på regnskapsmessig
skille. Troms Kraftforsyning bør arbeide for at organiseringen muliggjør større grad av
direkteføring av kostnader.
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Troms Kraftforsyning bør arbeide for å få anleggsregister og kundeinformasjonssystem som
en fullt integrert del av økonomisystemet. Troms Kraftforsyning ønsker å forbedre
anleggsregisteret slik at dette er enklere å bruke.

3) Målsetning og organisering
Troms Kraftforsyning har som mål å oppnå en forretningsmessig avkastning samtidig som
samfunnets interesser ivaretas.
Troms Kraftforsyning er eid av Tromsø kommune (40%) og Troms fylkeskommune (60%).
Selskapets forsyningsområdet har ca. 100 000 innbyggere og 60 000 abonnenter.
Selskapets øverste organ er representantskapet som velges av eierne. Styret består av 7
personer hvorav 5 er politisk valgt og 2 representerer de ansatte (1 med fulle rettigheter).
Troms Kraftforsyning har pr i dag følgende organisering:
Troms Kraftforsyning 1997
Representantskap

Styre
7 medlemmer

Adm. Dir
Felles
Ansatte:45

FoU
Ansatte: 1

Personal
Ansatte:3

-

I

Produksjon
Ansatte:35

I

Marked
Ansatte:27

Nett
Ansatte:264
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Troms Kraftforsyning har pr i dag 364 årsverk (369 ansatte).
Divisjon Nett har ansvar for planlegging, montasje og drift av nettet. I tillegg har divisjonen
ansvar for tilsyn samt måling, avregning og kundeservice. Divisjon Nett omfatter også 5
sonekontor med samme organisering.
Divisjon Marked har ansvar for energisalg til sluttbrukere og krafthandel. I tillegg er
driftsentralen og informasjonsvirksomheten organisert under Divisjonen Marked.
Divisjon Produksjon har ansvar for kraftproduksjonen. I tillegg er transformatorstasjonene
tilknyttet prod. div. Bakgrunnen for dette er ifølge Troms Kraftforsyning at organiseringen gir
en bedre samlet ressursutnyttelse.
Fellesfunksjonen har ansvar for EDB, materialadministrasjon, økonomi og bilparken.
Personal er organisert som egen funksjon under adm. dir.

4) Økonomistyring ved energiverket
TK nytter økonomisystemet Ecolink fra AXO med integrert lønnssystem og
lagerstyringssystem. Anleggsregister er etablert i Excel. Kundeinformasjonssystemet
Albatross nyttes men er ikke integrert med Ecolink.
Troms Kraftforsyning benytter EnFOs anbefalte kontoplan med følgende kontostreng:
• Art
• Ansvar - basert på person
• Aktivitet
• Virksomhetsområde
• Prosjektregnskap - kostnaden registreres på konto for prosjekt og overføres deretter til
internregnskapet.
Økonomisk rapportering
Everket har månedlig regnskapsavslutning, og rapporterer til både ledelse og styre resultat for
virksomheten totalt og fordelt på virksomhetsområder. Budsjettet er periodiserer på
månedsbasis, og rapporteringen fokusere på avvik i forhold til budsjetter. Inntektene fordeles
på virksomhetsområdene ved fakturering, og de ulike priselementene bestemmer fordelingen.
A vregningsperioden går fra 1.1 - I.l.
Kostnadsføring/aktivering
Beslutninger angående kostnadsføring/aktivering tas i planleggingsfasen. Nyinvesteringer
aktiveres fullt ut. Reinvesteringer der et anlegg byttes ut i sin helhet aktiveres. Ved
rehabiliteringer der bare deler av et anlegg byttes ut, blir dette kostnadsført.
Troms Kraftforsyning legger vekt på å følge EnFOs retningslinjer for kostnadsføring og
aktivering.
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Anleggsbidrag
Det nyttes anleggsbidrag i henhold til EnFOs anbefalinger.

5) Fordeling felleskostnader
Felleskostnadene oppstår i sin helhet i seksjon felles. De samlede felleskostnadene utgjør ca.
40 mill. kroner. Ca. halvparten er henførbare, og fordeles etter objektive aktivitetskriterier
som materialuttak, direkteført lønn og bilkostnader.
Nettdivisjonen er ansvarlig for abonnementshåndtering. Markedsdivisjonen belastes sin andel
av kostnadene gjennom internfakturering.
Internfakturering benyttes også ved belastning av nettdivisjonen for kostnader knyttet til
transformatorstasjoner i produkjonsdivisjonen . Videre internfaktureres også kostnader ved
driftssentralen, nettdivisjonen, da driftsentralen er plassert under markedsdivisjonen.
Nettdivisjonen utfører måling og avregning.

6) Balanseverdier
Troms Kraftforsyning fikk godkjent søknad om oppskrivning av balanseverdien i
distribusjonsnettet pr. 1.1.95.
Detaljert anleggsregister foreligger for hovedfordelingsnettet. Anleggsregisteret inneholder
ingen spesifikasjon av de ulike komponenter i fordelingsnettet, alle investeringer foretatt i året
slås sammen til en investeringspost for nettstasjon, høyspent og lavspentnett i fordelingsnettet.
Det er derfor ingen mulighet for individuell oppfølging av investeringsobjekter i
distribusjonssnettet. Det er ingen kobling mellom tekniske anleggsoversikter (Netbas) og det
økonomiske anleggsregisteret. I dette systemet er det for fordelingsnettet ikke mulig å
identifisere og handtere avgang av konkrete anleggsobjekter.
Materiell som er fullt avskrevet blir ikke trukket ut av balansetallene eller i tall for akkumulert
avskrivning. Dette påvirker imidlertid ikke bokført verdi eller årets avskrivninger.
Resultatmessig har dette derfor ingen virkning.

7) Leverandørhåndtering
Troms Kraftforsyning har etablert skriftlige rutiner for håndtering av leverandørskifter. Det
kreves bekreftelse på leverandørskifte fra både ny leverandør og kunde.
Det er pr i dag 17 fremmedleverandører i området til Troms Kraftforsyning som forsyner en
liten andel av kundemassen.
Troms Kraftforsyning har 109 kunder utenfor eget område.
Datautveksling mellom netteier og leverandør foregår på GS2-format, PVE, EDIEL og L&G
TIM-filer.
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Ikke-timesmålte kunder måles ved selvavlesning og manuell avlesning foretatt av Troms
Kraftforsyning.
Selskapet anslår at dersom grensen for timesmåling blir redusert til 100 000 kWh vil ca. 1300
kunder i tillegg måtte timesmåles. Investeringskostnad pr. målepunkt er ca kr 10 000,-.
Saldooppgjør, dvs. periodevis oppgjør mellom leverandørene, foretas en gang i året.

9) Samtale med revisor
Revisor bemerket omlegging fra tidligere praksis med kostnadsføring av alle utgifter i
distribusjonsnettet til større grad av aktivering.
Revisor legger vekt på å kontrollere viktige forhold vedrørende NVE-rapporteringen i den
løpende revideringen av selskapet. Revisor tar ikke aktivt del i selve utarbeidelsen av
rapporteringen, men kontrollerer resultatet.
Revisor ser det som hensiktsmessig at anleggsregisteret blir etablert som en fullt ut integrert
del av økonomisystemet.
Revisor hadde ingen bemerkninger til de fordelingsnøkler som benyttes for felleskostnader.
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NVE
NORGES VASSDRAGS·
OG ENERGIVERK

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Vest Agder Energiverk
13.05 -14.04 1997
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1.

Innledning

Til stede:
Fra Vest-Agder Energiverk:
• Olav Fikke, adm. dir.
• Erik Boysen, divisjonssjef, nett
• Pernille Kring Gulowsen, siviløkonom, nett
• Finn R. Johansen, finans og regnskapssjef
• Lars Eddy Lee, sjefsing. Nettdivisjonen
• Bjarne Høiby, avregningsleder
• Geir Haaland, statsautorisert revisor fra Coopers & Lybrand
Fra NVE:
• Knut Matre, førstekonsulent
• Svein Ivar Haugom, førstekonsulent

Vest-Agder Energiverk (V AE) ble etablert som et fylkeskommunalt verk i 1920. Vest-Agder
Energiverk er et integrert verk med både produksjon, omsetning, regional- og
distribusjonsnett. Selskapet eies av 15 kommuner i Vest-Agder.
Selskapet har ca 450 ansatte fordelt på 400 årsverk. VAEbetjener ca 55 000 kunder i et
forsyningsområde på 6 925 kvadratkilometer.
Vest-Agder Energiverk hadde i 1995 en omsetning på omkring 800 millioner kr og et resultat
etter skatt på 182 millioner kroner. V AE er eier av 12 kraftstasjoner og hadde i 1995 en
produksjon, i egne og deleide verk, på 2835 GWh. Den totale kraftomsetningen var i 1995 på
4 040 GWh.

2.

Oppsummering og konklusjon

Vest-Agder Energiverk synes å ha en økonomistyring som i tilstrekkelig grad ivaretar
regnskapsmessig skille. Selskapet har en relativt høy grad av direkteføring og en utstrakt bruk
av timelister. Organiseringen av selskapet synes også å være tilpasset skille mellom
monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet, selv om noen sentrale funksjoner blir
utført av andre divisjoner enn Nettdivisjonen.
V AE har en god dokumentasjon av rutiner vedrørende budsjettering og regnskapsføring. Dette
er en konsekvens aven sterke fokusering på prosesser i bedriften. Representanter for selskapet
utrykte en vilje til endring og var innstilt på en tilpasning til et reguleringsregime med
inntektsrammer.
V AE har tidligere hatt problemer med periodisering av solgt energi da avlesningsåret var ulikt
regnskapsåret. Dette er nå løst ved avlesningsåret følger regnskapsåret.
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3.

Målsetning og organisering

Selskapet fikk i 1994 en nyorganisering. Nettvirksomheten ble organisert som en egen
divisjon og det ble opprettet en egen avdeling for televirksomheten.
Administrerende direktør

Kontor for kvalitet og
opplæring
Kontor for informasjon og
samfunnskontakt
Kontor for sikkerhet

I

I

I

Fellesadminis Eiendomstrativ stab
seksjonen

Energidivisjonen

I

I

I

Nettdivisjonen

Telematikkavdelingen

VAE- veilys

V AE vurderer i dag en omorganisering og ser på alternative organisasjonsformer som f.eks.
AS eller konsern, men ledelsen i selskapet ønsker ikke en oppsplitting til to uavhengige
selskaper p.g.a. ønske om faglig utveksling og utnyttelse av stordriftsfordeler.
3.1 Nettvirksomhetens mål
Overordnede målsettinger for V AE er å sørge for en effektiv og sikker forsyning av
"ledningsbunden energi i sitt forsyningsområde". Kvaliteten på produktet skal være i henhold
til en leveringsgaranti. Denne garantien bygger på sentralt fastsatte normer for
leveringskvalitet og tilleggskrav fastsatt av V AE.
Driften av nettet skal drives så effektivt, og med en slik kvalitet, at VAEhar mulighet til å
velge høyeste tillatt avkastning på investert kapital.
Følgende delmål har blitt utarbeidet på bakgrunn av de overordnede målsettingene:
KOSTNADER

•
•

reduksjon av driftskostnadene på 20% over 5 år.
et lavt reinvesteringsnivå i perioden 1997-2001

PRODUKTET

•

Leveranse i henhold tilleveringsgarantien

•

O ulykker

•
•

3 sykefravær
bruk av overtid når det reduserer tap
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4.

Økonomistyring

v AE ble i 1996 ISO-sertifisert (NS-EN ISO 900 l-standard). Dette innebar en grundig
dokumentasjon av rutiner og ansvarsforhold i bedriften og utarbeidelse aven økonomi- og
administrasjonshåndbok. Denne håndboken inneholder en detaljert beskrivelse av prosedyrer
knyttet til budsjett, regnskap, rapportering, investeringer og forsikringer m.m.
Vest-Agder Energiverk har benyttet IFE-systemer fra Infotron siden 1988. Økonomisystemet
inneholder moduler for:
• Regnskap
• Anleggsregister
• Budsjett
• Lønns- og personalsystem
• Timefordeling
• Innkjøp, lagerstyring og fakturering
• Rapportering
Kundeinformasjons-systemet (KIS) er ikke en integrert i regnskapssystemet og kundedata
legges manuelt inn i regnskapssystemet.
4.1.1

Kontoplan

V AEs kontoplan følger i hovedtrekk EnFos godkjente kontoplan og inneholder 5 delbegreper.
Arts-begrepet følger Norsk Standard 4102. Det regnskapsmessige ansvaret følger
budsjettansvarlig (delbegrep 2.).
l.

2.
Ansvar
Art
4 siffer*
2 siffer
xxxx*)
xxx
*) 3-5 siffer i balansen

3.
Aktivitet - skille DV og inv.
l siffer
X

4.
5.
Virksomhetsområde Anleggsdel
3 siffer
2 eller 5 siffer
xxx
xx (+ xxx)

Delbegrep 4. "Virksomhetsområde" har følgende inndeling:
O Kraftkjøp / salg
1 Produksjon
2 Overføring
3 Fordeling
5 Kundeservice Nett
6 Kundeservice energi
7 Administrasjon
8 Hjelpefunksjoner
9 Annen virksomhet (inkl. veilys)
Kontoplanen er tilpasset organisasjonskarter med henblikk på ansvar og type virksomhet.
Det skal i utgangspunktet bare være en person som har hovedansvaret for budsjettet per
virksomhetsområde. Under hvert virksomhetsområde ligger det flere med budsjettansvar.
Budsjettansvarlig angir kontonummer ved bestilling og anviser alle fakturaer. Det er etablerte
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rutinebeskrivelser for hvordan kontostrengen skal brukes for å sikre en god oversikt og
kontroll over kostnaden ved de forskjellige virksomhetsområdene.

4.2 Økonomisk rapportering
De budsjettansvarlige (ca 80) presenterer månedlige rapporter til sin divisjonssjef.
Budsjettansvarlig er definert som en person med ansvar for en eller flere konti.
En periodisert rapport over resultatet blir fremlagt for styret hvert kvartal.

4.3 Budsjett
Budsjettprosessen kan deles inn i følgende delprosesser:
1. Kvartal: Målprosess
2. Kvartal: Grovbudsjett / fellesfunksjoner (presenteres for kundene dvs de andre
divisjonene)
3. Kvartal: Detaljert budsjett (Divisjonen)
4. Kvartal: Godkjenning
Vest-Agder Energiverk budsjetterer med utgangspunkt i forventet aktivitetsnivå. Gitt
aktivitetsnivået setter hver budsjettansvarlig (kontorleder) opp et delbudsjett. Rapporter som
sammenstiller budsjett med regnskap blir gitt til hvert kontor hver måned.

4.4 Regnskapsregistrering av inntekter
Fakturadato blir brukt som hovedkriteriet for periodisering. Akonto og internfordeling av
inntekt etter nøkler blir periodisert hvert kvartal. Inntekten splittes på forskjellige konti for
energi salg og salg av overføringstjenester hvert kvartal.
Ikke-avregnet inntekt føres på konto for akonto-inntekt, som utlignes (motposteres) ved
produksjon av selve avregningen
Posteringbilag for energisalg og salg av overføringstjenester produseres i hovedsak av KIS (og
litt i Handel MA). Posteringsbilaget føres manuelt inn i regnskapssystemet.

4.5 Anleggsbidrag
Frem til 1994 ble ikke anleggsbidrag spesifisert i anleggsregisteret. Fra 1994 er alle
investeringer bruttoført.
Prinsipp for anleggs bidrag:
Anleggstilskudd Anleggskost- (60% til 40 % av kapitalisert inntekt)

=

•
•

60% for husholdning og industri
40% for hytter og fritidshus
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4.6 Organisering av monopolfunksjonen
Nettdivisjonen blir delt inn i 4 seksjoner og en stab fra 01.10.97.
Divisjonssjef
Nett
Stab

I
Distribusjonsnett

Regionalnett

I
•
•
•

ProsjektJkart
Tilsyn/måling
2 distrikter

•
•
•

I

I

Bygging
/montasje

Materialadrninistras jon

Overføringslinjer
Transfonnatorstasjoner
Operativ drift

V AE mener at slik organisering av nettdivisjonen skaper klare resultatområder og
ansvarslinjer samtidig som det tilrettelegges for både brede- og spisskompetanse.

5.

Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising

Omkring 84% av kostnadene forbundet med nettdriften er direkteført og 62 % av disse
kostnade er direkteført på riktig nettnivå. Ca 16 % av nettkostnadene er fordelt.
Kundeavregning utføres av Energidivisjonen og kostnadene fordeles mellom Nettdivisjonen
og Energidivisjonen etter en fordelingsnøkkel (ca 40% Nettdiv./ca 60% Energidiv.). Denne
fordelingsnøkkelen blir etablert i budsjettprosessen etter forhandlinger mellom divisjonene og
bygger på erfaringstall. Fordeling av tap på kundefordringer har tidligere vært fordelt 50/50 på
nett og omsetning. I 1996 ble det fordelt 46% på nett på grunnlag av reelle tap.
Nettavregningen mot Nord Pool utføres også av Energidivisjonen etter avtale med
Nettdivisjonen. Salg/markedsavdelingen i Energidivisjonen kjøper nettapet til spotpris som
igjen blir videresolgt til Nettdivisjonen uten påslag.
Husleie blir belastet de enkelte divisjonene etter arealbruk. Velferdsbygg fordeles iht egne
nøkler. Kostnader fra Eiendomsseksjonen fordeles både etter arealbruk (adm,
bygg/forvaltning), og etter timelister på prosjekter. Omkring 300 personer ved VAEskriver
timelister.
Intemfaktureringen på grunnlag av nøkler blir periodiseres hvert kvartal. Timelister gjøres opp
hver måned.
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6.

Balanseverdier

I følge revisor ble åpningsbalansen for Vest-Agder Energiverk etablert ved at anleggsmengden
ble multiplisert med nypriser og nedjustert med industriindeksen til igangsetteises året for
anleggene. Totale anleggsbidrag er ikke trukket fra investeringer før 1994; investeringene ble i
stedet nettoført. Vest-Ager Energiverk sin åpningsbalanse er godkjent av NVE.

6.1

A nleggsregis ter
Anleggsregistret er integrert i regnskapssystemet fra Infotron. Ved årsoppgjøret går
regnskapsavdelingen gjennom alt som er bokført som fornyelse og nyinvestering for å rette
eventuelle feil vedrørende aktivering.
Budsjettansvarlig for de forskjellige investeringene får en liste over sine bokførte
investeringer for å bekrefte at disse er riktige. Listene blir deretter sendt til
regnskapsavdelingen og eventuelle korrigeringer blir gjort.
Alle anleggsmidlene i registeret er delt opp i anleggsgrupper. Det er lagt inn opplysninger om
avskrivningstiden for hver anleggs gruppe , som følger EnFOs anbefalinger, samt balansekonto
for anleggs gruppen og for avskrivninger, og resultatkonto for avskrivninger.
På lavspent er det ingen detaljert oversikt over nettet.

6.2 Aktivering/Kostnadsføring
Vest-Agder Energiverk følger skattelovens definisjon vedrørende aktivering og
kostnadsføring. Dette medfører en høy grad av aktivering.

7.

Leverandørhåndtering

Vest-Agder Energiverk benytter Kunde informasjonssystemet (KIS) Albatross, som blir
levert av Infosynergi. Albatross brukes for alle Vest-Agder Energiverks kunder, både
nettkunder og kraftkunder. KISet kan splitte mellom kraft og nettleie.
I Vest-Agder Energiverks forsyningsområde opererer 19 kraftleverandører. 18 av
leverandørene leverte per 01.01.97 totalt 28 GWh, noe som utgjør 2 % av totalleveransene.
Leverandørhåndteringen ivaretas i stor grad utenfor Albatross. Saldooppgjøret løses i et eget
regneark.
Vest-Agder Energiverk godtar leverandørskifter første mandag hver måned.
Antallet husholdninger som skiftet leverandør ved 2. kvartal i 1997 økte betydelig i forhold til
tidligere. Den 7. april var det 75 husholdninger som skiftet leverandør.
Alle kunder over 500 GWh er timesmålt. Dette utgjør mellom 150-200 målepunkter.
Timesinnsamlingfra de siste av disse målepunktene ble etablert i løpet av høsten 1994? VestAgder Energiverk er forberedt på timesmåling av alle kunder over 200 000 kWh (160 A) ca
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600 kunder, ved at slikt måleutstyr allerede er installert. Det eneste som mangler er å opprette
kommunikasjon med disse målerene.
Håndteringen av leverandørene i Vest-Agder Energiverks nettområde foregår i stor grad
utenfor KIS. Blant annet ligger en oversikt over hvilke leverandører som forsyner hvilke
kunder i et regneark utenfor KIS. Vest-Agder Energiverk vil i løpet av høsten implementere
en modul i Albatross, som i større grad vil kunne automatisere leverandørhåndteringa.
Måleverdier til avregningssentralen for regulerkraft sendes via telefaks fra energidivisjonen.
Måleverdier til de forskjellige leverandørene sendes fra målerkontoret som er organisert under
nettdivisjonen. Også disse forsendelsene går i hovedsak via telefaks. Vest-Agder Energiverk
håper å implementere EDIEL når det foreligger en modul til KIS som takler dette automatisk.
Kunder som ikke timesmåles avleses en gang i året ved selvavlesning. Husholdningskunder
avleses ved nyttår. Hytter leses av om sommeren.

8.

Regnskapsrapportering til NVE

VAE mener at rapporteringen til NVE går greit, men den er tidkrevende. Selskapet anslår
tidsforbruket til ca et månedsverk. Den tekniske rapporteringen er alikevel det som skaper
mest problemer da man er avhengig av mange systemer får å skaffe den informasjonene man
trenger. Siden V AE rapporterer til mange parter hadde det vært en fordel at nedbrytningen av
detaljer er på samme nivå.
VAEhar hatt problemer med periodisering av solgt energi, fordi man tidligere har hatt
avlesning i oktober, senere november, og til sist i desember. Dette har gjort at Vest-Agder
Energiverk i prinsippet hadde en avregningsperiode på 13,5 måneder i 1996.
V AE forslo at rapporteringen til NVE bør utarbeides i samarbeid med KIS leverandører slik at
e-verkene i større grad kan ta ut forhåndsdefinerte rapporter.

9.

Samtale med revisor

Selskapets revisor Coopers & Lybrand som har arbeidet med VAEsiden overgangen fra
kommunale regnskapsprinsipper i 1989. Coopers & Lybrand har vært selskapets valgte revisor
fra 1991. Generelt har revisor ingen større merknader.
Geir Håland sier at revisor vanligvis stiller en vesentlighetsgrense for å reagere på et regnskap.
I NVE rapporteringen reageres det derimot på mindre avvik da revisor ikke trekker noen
selvstendig konklusjon på rapporten som helhet. Når det gjelder tidsbruk på NVE
rapporteringen anslår revisor det til å være en uke.
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NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

RAPPORT
Kontrollhandlinger overfor energiverk
Gjennomgåelse av Voss og Omland Energiverk AS

06.02. - 07.02 1997

1) Innledning
Til stede:
- adm. Jon Kildahl, Voss og Omland Energiverk AS
- energi- og marknadssjef Rune Nesheim, Voss og Omland Energiverk AS
- driftssjef Harald Tvedten, Voss og Omland Energiverk AS
- administrasjonssjef Reinhard Torvund, Voss og Omland Energiverk AS
- økonomIcontroller Jarle Lund, Voss og Omland Energiverk AS
- rådgiver Rolv Bjelland, NVE
- førstekonsulent, Sigrid Opedal, NVE

2) Oppsummering og konklusjon
Voss og Omland Energiverk, VOE, kunne vise frem god dokumentasjon på de forhold som
ble tatt opp under kontrollbesøket. NVE finner det meget positivt at selskapet arbeider med
effektiviseringsanalyser, og at det har konkrete mål for kostnadsreduksjoner.
Det økonomiske anleggsregisteret ved VOE føres ved hjelp av excel regneark med 20
grupper. NVE mener dette anleggsregisteret bør forbedres og ser positivt på at VOE for tiden
vurderer mer avanserte systemer for økonomiske anleggsregistrering.
Everket bør videreføre arbeidet med en mer reell fordeling av felleskostnadene slik man er i
ferd med.
Større fokus bør rettes på sonderingen mellom de forskjellige rollene VOE har som netteier
og som kraftselger ved kontakt mot kundene.
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3) Målsetning og organisering
Voss og Omland Energiverk AS ble opprettet 01.01.92.
Pr idag er energiverket eid av følgende kommuner:
Voss kommune
65,6%
Vaksdal Kommune 21 %
Ulvik Herad
6,7%
6,7%
Granvin Herad
Sum
100%
Frem til 01.01.96 var også Aurland Kommune medeier av energiverket.
Det er angitt i aksjonæravtalen at eierne ikke har rett til å ta ut utbytte, men det er avtalefestet
at VOE skal dekke veglyset i eierkommunene.
VOE har følgende forretningside:
«VOE skal med samfunnsmessig ansvar og på sunne økonomiske vilkår drive
produksjon, transport og omsetning av elektrisk energi, for å gje kundane i området
tryggleik for dekkjing av deira energibehov. I tilknytning til dette kan VOE tilby andre

tilgrensande produkt og tenester»
Konsesjonskraft 40% og egenproduksjon kraft 40% gir grunnlag for lav pris. VOE har som
prinsipp å ikke tilby energi til kunder utenfor eget området.
VOE's forsyningsområder er sammenfallende med grensene til eierkommunene. Visse
områder har spredt bosetting hvor det er vanskelig å komme til for energiverket, og drift og
vedlikehold er vanskelig og tungvint. I disse områdene er det stor fraflytting, og det er for det
meste fritidsboliger som gjenstår. Energiverket påpeker at enkelte områder kan betjenes mer
rasjonelt av tilgrensende energiverk. (F.eks. Osterøy Energi). Til nå har energiverket ikke søkt
om fritak for leveringsplikt.
VOE har mange alternative innmatningspunkter.
Styret har 12 representanter hvor ordførerne i de 4 eierkommunene er representert og de
ansatte har 4 representanter. Det avholdes ca 6-7 styremøter i året.
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Elverket hadde pr 31.12.95 (inkl Aurland) følgende organisering:
Adm Dir.
Årsverk: l

verneleder
Årsverk: l

I
Energi og marked seksjonen
Årsverk: 16,8

I
Dri ftsseksj onen
Årsverk: 64,6

I
Adm. Seksjonen
Årsverk: 7, l

Elverket hadde pr 31.12. 1995 totalt 90,5 årsverk. Den organisatoriske fordelingen av disse
årsverkene er angitt ovenfor.
I NVE rapporteringen til NVE for 1995 er det angitt følgende funksjonelle årsverksfordeling:
fellesvirksomhet
0,00 årsverk
kraftomsetning
1,55 årsverk
produksjon
4,12 årsverk
nettvirksomhet
82,63 årsverk
2,20 årsverk
øvrig
sum NVE rapport 90,50 årsverk
Ca. 10 årsverk ble utskilt ved fisjonen av Aurland ved årsskiftet 95/96.

4) Økonomistyring ved elverket
VOE nytter IFE økonomi- og lagersystem fra Infotron. Lønnssystemet er fra Huildt &
Lillevik og arkivsystemet er fra Panorama. Abonnementsystemet er IFE. Anleggsregisteret blir
ført ved hjelp av Excel regneark.
Elverket nytter flerdimensjonal kontoplan iht anbefaling fra EnFo, med følgende 6
dimensjoner:
1. Art 4 siffer (for finansregnskapet)
2. Ansvar, 3 siffer (organisatorisk, budsjettansvar hos overordnet)
3. Aktivitet, 1 siffer (drift og investering)
4. Virksomhet og objekt, 4 siffer
5. Anleggsdel, 2 siffer (for produksjon)
6. Prosjekt, 3 siffer (for investeringer)
Monopoldelen skilles ut på grunnlag av virksomhetskoder.
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B uds jettprosessen
Styret i VOE har siden 1995 satt som målsetting at driftskostnader skal reduseres med 2,5 %
pr. år. Ansvarlige i seksjonene har ansvaret for å sette opp budsjetter. Overordnet ansvar ligger
hos adm. direktør. Investerings- og driftsbudsjettene drøftes i drifts møtene, hvor ledergruppen
og sonesjefene er tilstede. Budsjettet skal så fremlegges for AMU og fremlegges og godtas av
styret.
Økonomisk rapportering
Det utarbeides månedlige rapporter om kostnader og budsjettavvik. Månedsrapportene
innbefatter et anslag på mer-/mindreavkastning og en forenklet periodisering. Ved styremøter
legges mest oppdaterte månedsrapport frem med årsprognose. I tillegg fremlegges det en mer
fullstendig halvårsrapport for styret og media.

Kontering og økonomi
A vrop fra lager påføres kostnadsstreng, hvor den som avroper er ansvarlig for kostnaden.
Øvrige kjøp er knyttet til budsjettansvar. Administrasjonsseksjonen er ansvarlig for riktig
kontering og attestajon, og har i tillegg ansvar for all remittering.
Regnskapsregistrering av inntekter
For alle akontoregninger fordeles overføring og energi manuelt, for årsavregningen utføres
dette maskinelt.
Anleggsbidrag
VOE benytter ENFO' s standardsanbefaling (EnFO publ. nr 32,94). I 1995 var det anslagsvis
10-20 abonnenter som betalte anleggsbidrag. VOE nytter ikke tilknytningsavgift.

Organisering av monopolfunksjonen
VOE har sonekontorer i Vaksdal og Ulvik og montørbase i Granvin. Funksjonsdeling er ikke
fullt ut sarnrnenfallende med organisasjonsdelingen. Nettfunksjonen håndterer
monopolaktiviteter. Energi og markedsseksjonen håndterer monopolfunksjonene
nettavregning og el-tilsyn i tillegg til konkurranseutsatte funksjoner. Begrunnelsen for å ha
monopolfunksjoner i Energi og markedsavdelingen er at man ønsker å samle kunderettet
virksomhet i markedsavdelingen.
Nettseksjonen yter lagertjenester i svært begrenset omfang til Energi og markedsseksjonen.
Energi og Markedsseksjonen yter tjenester vedrørende nettavregning og tilsyn til
nettseksjonen.

5) Fordeling av inntekter og kostnader - Internprising
Selskapet har ikke systemer for internprising.
Inntekter og kostnadsfordeling skjer med utgangspunkt i inndelingen av virksomhetsområder:
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-Kjøp og salg av energi (Virksomhetsområde O): Henføres i sin helhet omsetning
-Produksjon (Virksomhetsområde 1): Henføres til produksjon
-Hovedfordeling, fordelingsnett og kundeservice (Virksomhet 3-6): Henføres monopol
-Fellesfunksjoner og hjelpefunksjoner (Virksomhet 7 og 8): Fordeles til monopol og
konkurransevirksomhet.
Felleskostnadene utgjorde kr. 10,776 mill i regnskapsrapporteringen for 1995.
Felles og hjelpefunksjoner omfatter følgende kostnader:
70 felles
71 hovedadministrasjon
72 økonomiÆDB
73 personal
74 informasjonIPR
75 sykelønn
76 kontorfunksjoner, EDB
77 teknisk stab
80 hjelpefunk. bygg
81 transport
82 samband
84 lager
86 adm bygninger
88 velferdsbygninger
Sum

4,017 mill
0,476 mill
0,552 mill
0,127 mill
0,016 mill
0,224 mill
1,455 mill
mill
0,342 mill
1,019 mill
0,192 mill
0,652 mill
1,715 mill
0,065 mill
10776

Felleskostnadene er fordelt på følgende måte:
- kraftomsetning
18.1, %
- kraftproduksjon
10,5%
- nettvirksomhet
70,8%
- øvrig
0,6%
sum
100%
Nærmere om fordelingen:
Teknisk fellesadministrasjon (virksomhetsområde 77, 4,095 mill i 1995» består av materiell
og lønn. Materiellandelen henføres til nett. Lønnsandelen henføres til produksjon og nett i
henhold til lønnsandel for virksomhetsområdet.
EDB-utgiftene til kundeabonnement-systemet bokføres som fellesutgifter (7.6). Kundeservice
(6.1) blir i dag ført som nettkostnad. Selskapet vil for neste år fordele kostnaden mellom
omsetning og nett.
Felleskostnader (virksomhetsområde 7) og hjelpefunksjoner (virksomhetsområde 8) fordeles
til monopol og forretningsmessig virksomhet iht en fordelingsnøkkel. Denne
fordelingsnøkkelen er beregnet med lik vekt på omsetning og lønnskostnader ved hvert
virksomhetsområde. VOE vil vurdere å tillegge lønnskostnader større vekt enn omsetning ved
denne fordelingen ut fra en vurdering av at dette vil reflektere et mer reelt bilde av
ressursbruken.
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Tap på kundefordringer er bokført med kr 136.933 i 1995. Dette er fordelt med kr. 135.163
på omsetning og kr 1.770 på overføringsvirksomhet. Dette er neppe reelt, men fra 1996 er
dette fordelt med reelle tall.

6) Balanseverdier
NVE har etter en vurdering godtatt en balanse (inkl fellesanlegg) for VOE på 278 mill pr
01.01.93. Jfr brev av 05.09.95.
Det er foretatt en kontroll at økningen av balansen for årene 93, 94 og 95 er i henhold til
avskrivninger og investeringer for disse årene. Det er videre foretatt en kontroll av at UB 93
er i samsvar med IB 94 og UB 94 samsvarer med IB 95. Som et resultat av dette er det
kontrollert at en godkjent balanse på kr. 278 mill pr 01.01.93 er konsistent med UB (inkl
fellesanlegg) 31.12.95 på kr. 282 mill.
Når det gjelder aktivering og kostnadsføring nyttes retningslinjene i EnFO's øknomihåndbok
(jfr 11,2). VOE aktiverte kr. 15 mill, dvs. 23% av samlede driftskostnader (kr. 65 mill) i 1995
VOE opplyser at anleggsbidrag ikke er aktivert hverken i tidligere årsregnskap eller i NVErapportering.
VOE nytter et excel regneark som anleggsregister. Regnearket har vært nyttet noen år.
Anleggsregisteret inneholder bare 20 grupper. Det er ingen mulighet for individuell
oppfølging av investeringsobjekter utover disse 20 gruppene. De er ingen kobling mellom
manuelle tekniske anleggsoversikter og det økonomiske anleggsregisteret.
Dette medfører at det er problematisk å identifisere og fordele de regnskapsmessige
avskrivningene. Revisjonsmessig ansees det for vanskelig å følge opp at et så omfattende
regneark.
VOE har nedsatt et arbeid for å få utarbeidet et bedre teknisk og økonomisk anleggsregister
for framtiden.
VOE har ikke hatt avgang av investeringer med bokført verdi i perioden hvor det har vært
NVE rapportering.
VOE har hittil ikke praktisert startsavskrivninger, men vil for framtiden benytte dette med 1/2
avskrivning første år
Alle fellesanlegg for monopoldelen til VOE er fordelte. (Ingen direkteførte) Innenfor
monopolvirksomheten har det vært fallende utvikling i fellesanleggenes andel av
nettanleggene:
1993 22,4%
1994 20,7%
1995 19,6%
Fordelingsnøkkelen for fellesanleggene er direkte lønn Fordelingen av ansatte på
virksomhetsområdene påvirke derfor tallene over.
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Nettanlegg (eksl fellesanlegg) har i samme periode hatt følgende utvikling 1993: kr. 225 mill ,
1994: kr. 229 mill og kr. 231 mill i 1995

7) Leverandørhåndtering og faktura
VOE har som prinsipp å ikke levere energi til kunder utenfor VOEs konsesjonsområde.
Det er for tiden 4 fremmedleverandører som forsyner 3 kunder. I 1996 utgjorde leveransene
fra fremmedleverandørene 4,9% (14,6 Gwh) av levert energi. Dette ser ut til å bli lavere i
1997. Enkelte av disse uttakene er timesrnålte. VOE hadde ved utgangen av 1996 ca 70
kunder som var timesrnålte. Selskapet anslår at dersom grensen for timesrnåling blir redusert
til 100 000 kwh vil ca 200 kunder timesrnåles.
BKK utfører avregningen mot Nord Pool på vegne av VOE.
Når en sluttbruker har gitt en skriftlig meddeise om leverandørskifte, sender VOE en telefaks
til BKK om ny leverandør og målerdata. Ny leverandør får opplysninger om navn på
sluttbruker, anleggsnummer og målerdata.
For de timesmålte sluttbrukerne sender VOE timesverdiene ukentlig til BKK og leverandør.
Også for de profilavregnede sluttbrukerne sender VOE ukentlig målerdata til BKK og den
enkelte leverandør.
VOE beregner justerte innmatningsprofilen ved hjel av systemet Normann basert på ukentlige
data om beregnet timesvis utveksling mot tilgrensende nett, timesvis innmatning fra lokal
produksjon og data fra timesmålte sluttbrukere. I løpet av året vil alle utvekslingspunkter mot
BKK bli limesmålt.
Tapsprofilen beregnes som 8% av totalt forbruk ut fra erfaringsmessig grunnlag.
VOE sender 4 akontoregninger og en årsavregning til sluttbrukerne. På årsavregningen er
fakturabeløpet splittet mellom overføring og kraft. Årsavregningen viser også forbruk i
avregningsperioden og enhetspris.

8) Regnskapsrapportering til NVE
VOE opplyser at regnskapsrapporteringen til NVE medfører et tidsforbruk på 3 ukeverk.

9) Beregning av linjelengde, antall abonnenter og levert energi
Selskapet har en manuell oversikt over høyspentlinjene. Lavspentnettet er til dels dårlig
registret. Opplysninger om linjer er i tillegg registrert i D-BASE, men dette blir ikke
oppdatert.
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En prosjektgruppe er nedsatte for å utarbeide et nytt registreringssystem.
Antall abonnenter er beregnet ut i fra prinsippet om at ett abonnement er lik et målerpunkt. I
rapporteringen til NVE er antall abonnenter tatt ut i fra kunde-informasjon-systemet, der ett
abonnement er lik ett målemummer og ett anlegg. Faktura er direkte koblet opp mot
abonnement, måler etc.
Levert energi er beregnet basert på måleravlesninger hvert år i siste del av desember.

10) Nøkkeltallsanalyse for everket.
VDE oppnår en effektivitetsprosent på under 70% i NVEs effektivitetsberegninger.
Everket arbeider for tiden med effektiviseringsanalyser av virksomheten.
VOE har høye forholdstall for kapitalllinjemeter og kapitalJ levert mengde energi både i
forhold til landsgjennomsnittet og sammenlignbare verk. Dette indikerer at kapitalverdien til
everket er høy sett i forhold til andre everk.
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