
Etter framleggelsen av rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 har det kommet noen 

spørsmål fra de politiske partiene. Dette er notat nr 1 med svar på spørsmål om enkelte tiltak. 

 

Spørsmål og svar: 

1. Hvor stort er kantinearealet? 

SVAR: Kantinearealet er 217 kvm + 90 kvm serveringsområde. Kantinen er dimensjonert for 140 

samtidige brukere (Svar innhentet fra Sandnes eiendomsselskap KF). 

2. Hva koster det å drifte ny kantine? Utenom de 600.000,- ekstra 

SVAR: Svar kommer i senere notat 

3. Hva er kantinekostnad pr. ansatt? 

SVAR: Svar kommer i senere notat 

 

4. Hva utgjør den manglende KPI-kompensasjonen på hvert fagområde? 

 SVAR: For Sandnes kommune utgjør en beregnet prisvekst på 2 prosent kr 16,4 millioner, fordelt på 

tjenesteområdene i tabellen under. 

Tjenesteområde Prisjustering 2 % 

Kultur og byutvikling 1 040 

Levekår 5 816 

Oppvekst barn og unge 1 465 

Oppvekst skole 1 631 

Organisasjon 789 

Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter 1 952 

Teknisk 3 617 

Økonomi 123 

Totalsum 16 434 

 

5. Hvor stort areal er tenkt dimensjonering for fremtidig sentrumsskole? Hvor mange kvadrat 

utgjør bygget? 

SVAR: Det er for tiden ikke noe konkret arbeid med noen ny sentrumsskole. Etter vedtak i bystyret 

under behandlingen av ØP 2017 -2020 – (B-sak 134/16 – 12.12.16) er prosjektet med ny 

sentrumsskole i denne omgang ikke lenger noe tema. Samarbeidet mellom oppvekst skole og SEKF 

er nå konsentrert om mulighetene for å øke kapasiteten på eksisterende sentrumsskoler.  

I B- sak 95/18 – Skolebehovsplan 2019 -2022 skriver rådmannen: 

Tidligere skolebehovsplaner har pekt på behovet for økt kapasitet i området fra Ganddal i sør til 

Stangeland i nord. I dag finnes det ikke tomter til skoleformål i dette området utenfor dagens 

skoletomter. Kapasitetsøkning må derfor komme gjennom utvidelse av eksisterende skoler.    

Manglende tomteareal henger sammen med erkjennelsen av at området Skogsbakken - avsatt til 

offentlig formål - ikke er egnet til skoleformål. 



I Økonomiplanen 2017 -2020 (B-sak 134/16 – 12.12.2016) foreslo rådmannen et nytt skoleanlegg på 

barnetrinnet. Skoleanlegget skulle ligge sentrumsnært. Det var beregnet at dette skulle være en B21-

skole med plass til 588 elever.  Bystyret vedtok at det ikke skulle bygges en ny sentrumsskole, men at 

midlene skulle brukes i bydelene der det var behov for økt kapasitet. 

I arbeidet med kommuneplanen har oppvekst skole spilt inn overfor Sandnes tomteselskap at det 

bør skaffes tomt til skoleformål i sentrum.  

Netto skolebygg: 4916 – Brutto skolebygg med faktor 1,4 = 6 883 m2 – fordelt på 2 etasjer = 3 441 

m2 grunnflate. Fordelt på 3 etasjer 2 294 m2. 

En B14 skole trenger 3499 m2 netto – brutto 4899 m2 – fordelt på 2 etasjer 2450 m2 fordelt på 3 

etasjer 1633 m2. 

Alle bygg er med gymsal. 

 

6. Hvilke sentrumsskoler har størst vedlikeholdsetterslep? 

SVAR: Oversikt fra Sandnes eiendomsselskap KF viser følgende vedlikeholdsetterslep på 

sentrumsskoler: 

Lura skole kr 43,1 millioner  

Trones Nord og Sør kr 35 millioner 

Stangeland kr 20 millioner 

Sandved kr 16,7 millioner 

Det bemerkes at alle skolene ikke har nok rom og en romutforming som er tilpasset dagens standard 

og disse kostnader er ikke medtatt i det hele tatt i kostnadsbildet over. Det er kun nødvendige 

oppgraderinger og lukking av manglende vedlikehold over tid som er beskrevet.  

  

7. Hvor mange færre klasser blir det pga pkt s2? 

SVAR: Endring med 1 klasse på barnetrinnet utløser en finansiering som tilsvarer om lag 120 prosent 

av en lærerstilling på årsbasis. En endring med 1 klasse på ungdomstrinnet utløser en finansiering 

som tilsvarer om lag 204 prosent av en lærerstilling på årsbasis. Det betyr at en ekstra klasse på 

barnetrinnet koster om lag kr 900 000, en ekstra klasse på ungdomstrinnet koster om lag kr 1,5 

millioner.  

På grunn av stor usikkerhet knyttet til økning i antall klasser per skole bygger vi prognosen for 

elevtallsvekst utover perioden på forventet befolkningsvekst og kronebeløpet per elev på kr 49 691, 

ikke klasser. Tiltak reberegnes ved nytt skoleår når faktisk antall elever og klasser er tilgjengelig. 

Forskjellen mellom prognosen og reberegningen er korrigeringen (S2). 

 

8. L3: Helsedirektoratet har anbefalinger fra velferdsteknologiprogrammet. Hvilke av de 

tiltakene er ikke implementert i Sandnes, og hva er forventet gevinst ved å ta i bruk disse? 

SVAR: Eksempler på velferdsteknologi som ikke er tatt i bruk per i dag i Sandnes: 



 Elektronisk medisineringsstøtte. Dette skal nå anskaffes sammen med 22 kommuner i 

Rogaland, og skal implementeres våren 2019. 

 Digitale tilsyn (fallsensor, bevegelsessensor, dørsensor og sengesensor). Kommunen har 

avtale på dette med Telenor, og forventer å implementere dette høsten 2019. 

 GPS. Her har kommunen også avtale med Telenor, og planlegger oppstart våren 2019. 

Sandnes kommune forventer å kunne ta ut gevinster både når det gjelder kvalitet, spart tid og 

unngåtte kostnader. Det utarbeides denne høsten gevinstrealiseringsplaner på ovennevnte 

teknologi. Det er derfor vanskelig å si noe om størrelse på beløp foreløpig. I noen tilfeller kan 

kommunen spare penger på å innføre velferdsteknologi. Og i flere tilfeller kan teknologien medføre 

at kommunen klarer å håndtere veksten i antall brukere, uten å måtte øke kostnadene. 

I tillegg gjenstår det arbeid på organiseringen rundt denne typen teknologi. Punkter som må avklares 

kan være: Hvem tildeler, hva skal være vilkår for tjenestene, hvem rykker ut når alarmen går, 

kompetanseheving blant brukere og ansatte og lignende. 

  

9. L25: er denne stillingen det som defineres som koordinerende enhet? 

SVAR: Det er et stigende antall elektroniske meldinger mellom kommunen og Stavanger 

Universitetssjukehus og fastleger. Meldingsflyten krever overvåkning hele døgnet alle ukens dager. 

Dette ansvaret er tillagt personalet i Hanamyrveien. De påser at meldinger ikke blir liggende 

ubehandlet og at systemene fungerer. Ellers vises det til beskrivelsen av tiltaket.  

Stillingen ligger ikke i koordinerende enhet, som er kontaktpunkt for henvendelser om habilitering 

og rehabilitering. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til 

brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter og de har ikke 

døgnbemanning. 

 

10. L26: har kommunen tall på hvor mange som er utskrivningsklare i gruppen PH og TSB per 

nå? 

SVAR: Kommunen har i all hovedsak klart å gi tilbud til utskrivningsklare pasienter fra psykiatrisk 

klinikk på Stavanger universitetssjukehus. Der det kreves omfattende tilbud som høy 

bemanningsfaktor, spesialtilpasset bolig eller sykehjemsplass i skjermet avdeling tar det tid å 

etablere egnet tilbud. Det kan ta flere måneder å etablere kommunalt tilbud i noen tilfeller. Det er 

noe uklart ennå hvordan sykehuset vil praktisere/vurdere når en pasient er utskrivningsklar og gi 

kommunene tidlig nok varsel om dette. Erfaring fra somatikken viser at pasienter blir meldt 

utskrivningsklar tidligere enn før.  Fra de alderspsykiatriske avdelingene har 7 pasienter vært meldt 

utskrivningsklare med 87 liggedøgn hittil i år. Det er derfor nødvendig med avsetning for å ta høyde 

for konsekvenser av betalingsplikten. 

 

11. Hvor mye vil det koste å bygge et krematorie? 

SVAR: Sandnes eiendomsselskap KF har kontaktet Tromsø kommune, som bygget krematorium i 

2016, for å få informasjon om kostnadsestimat for å bygge krematorium. 

Sannesund krematorium ble bygget i 2016 med en kostnad på kr 87 millioner inkl. mva 



Hvis en skal bruke erfaringsprisen må det i alle fall legges inn byggekostindeksregulering. Fra 

september 2016 til september 2018 vil bygg i alt boligblokk gi økning på 6,1%. 

Bygget er satt opp på egen tomt som var regulert til kirkegård, dvs. at det ikke ligger inne kostnader 

til tomteerverv eller regulering. 

Bygget er på 1700 KVM 

Krematorium inkl. livssynsnøytralt seremonirom. 

 

12. Hvor mange familier / barn får økonomisk sosialhjelp, og hvor mye vil det være behov for 

å styrke rammen for sosialhjelp med, dersom en velger å ta barnetrygden ut av 

inntektsgrunnlaget for sosialhjelpsmottakere? 

SVAR: I perioden 01.08.2018 til 31.10.2018 har 905 personer med forsørgeransvar mottatt 

sosialhjelp. Disse familiene har 310 barn mellom 0-5 år, de har 318 barn mellom 6-10 år og de har 

320 barn mellom 11-17 år, totalt 948 barn. Barnetrygden blir i dag lagt til grunn når vi beregner 

inntekt, og utgjør kr 970 per barn, per måned.  

Vi kan da beregne at barnetrygden utgjør kr 306 520 per måned og i løpet av 12 måneder utgjør 

dette 3 678 240. Når en i tillegg tar høyde for at noen enslige forsørgere har utvidet barnetrygd 

(barnetrygd for et barn mer) og noen deler barnetrygden mellom mor og far, blir anslåtte kostnader 

kr 3,8 millioner. Det anslås dermed at det vil være behov for å styrke rammen til sosialhjelp med kr 

3,8 millioner dersom en velger å ta barnetrygden ut av inntektsgrunnlaget. 

 

13. Hvor mange kraftledninger har vi i Sandnes og hva vil eiendomsskatt på disse gi? 

SVAR: Svar kommer i senere notat 

 

 

 


