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Protokoll fra møtet 18. april 2008 
 
 

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 
 

18. APRIL 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3., RÅDHUSET 
 

 

SAKLISTE 
 
14/08  200800168 Årsregnskap og årsmelding 2007 for Sandnes kommune 
 
15/08  200800168 Årsregnskap og årsmelding 2007 for kommunale foretak 
 
16/08  200800103 Budsjett for kontroll og tilsyn 2008 
 
17/08  200800243 Oversikt over skatteinngangen 
 
18/08  200800005 Status prosjekter og kontroller pr. april  2008 
 
 

EVENTUELT 
 
Økonomisjef møter i sak 14 og 15/08. 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 97 65 90 eller mobiltlf. 988 06 776. 

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må 
gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til 
medlemmer/varamedlemmer. 

Sandnes, 11. april 2008 
 
Kenneth Austrått 
Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen 
 Sekretariatet 
 



PROTOKOLL 
 
 
Utvalg: 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

Møtenr.: 
4 

Møtedato: 
18. april 2008 

Utvalgssaksnr.: 
14/08  - 18/08  

Innkalt: 
Kenneth Austrått 
Leif O. Larsen 
Bjørg Elin H. Storli 
Ellen Brunes 
Karen Margrethe Mjelde 

Forfall: 
Ingen 
 

Andre: 
Økonomidirektør Torunn S. Nilsen, Sandnes kommune 
Budsjettsjef Hilde Vikan, Sandnes kommune 
Regnsnkapssjef Odd Fosså, Sandnes kommune 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Sekretariatsleder Wencke S. Olsen, RKS 
 
 
 
Bjørg H. Storli forlot møtet etter behandling av sak 16/08. 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
Protokollen fra møte 14. mars 2008 ble godkjent uten merknader.  
 
 
14/08  Årsregnskap og årsmelding 2007 for Sandnes kommune 
 
Økonomidirektør Torunn S. Nilsen orienterte i samarbeid med  budsjettsjef Hilde Vikan 
og regnskapssjef Odd Fosså. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tilrår at bystyret godkjenner regnskap og årsmelding 
2007 for Sandnes kommune. 

 
 
15/08  Årsregnskap og årsmelding 2007 for kommunale foretak 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget tilrår at bystyret vedtar årsmelding og regnskap 2007 for de 
kommunale foretakene i Sandnes: 
 Sandnes Parkering KF 
 Sandnes Havn KF 
 Sandnes Kulturhus KF 

 
 
 
 
 
 
 



16/08  Budsjett for kontroll og tilsyn 2008 
 
Kontrollutvalget foreslo at forslag til vedtak blir pkt. 1, samt nytt forslag til pkt. 2: 
 
Det vises i tillegg til kontrollutvalgets regnskapsrapport for 1. tertial 2008 som legges 
fram på utvalgets møte i mai. 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalgets ber bystyret vedta kontrollutvalgets budsjettforsalg for 2008 – 

med en ramme på kr. 2.395.000. 

2. Det vises i tillegg til kontrollutvalgets regnskapsrapport for 1. tertial 2008 som 
legges fram på utvalgets møte i mai. 

 
 
17/08  Oversikt over skatteinngangen 
 
Kontrollutvalget ønsker at månedlig skatteinngang legges fram som en månedlig 
orienteringssak. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikt over skatteinngangen for februar og mars 
2008 til orientering. 

 
 
18/08  Status prosjekter og kontroller pr. april  2008 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikten pr. april 2008 til orientering. 

 
 
 
EVENTUELT 
Karen Margrethe Mjelde tok opp innsyn i de kommunale beredskapsplanene. 
Sekretariatet inviterer beredskapsansvarlig til å orientere på møtet i mai. 
 
 
 
Underskrifter 
 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med 
det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
 Sekretær for kontrollutvalget 
 
 



ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
  
 Arkivsak 

Arkivkode 
: 200800168 
: E: 210   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 

 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

18.04.2008 
 

14/08 
 

 
REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2007 FOR SANDNES KOMMUNE  
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal i hht. Kommunelovens § 77 4. ledd, og kontrollutvalgsforskriftens § 
7 uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. 
Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før 
formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  
 
Etter kontrollutvalgsforskriftens § 8 skal også kontrollutvalget påse at revisors 
merknader i forhold til regnskapet blir fulgt opp. 
 
 
Saksutredning: 
Sandnes kommunes årsmelding og regnskap 
Som det går frem av årsberetningen er regnskapet for 2007gjort opp med et samlet 
regnskapsmessig mindreforbruk på i alt 72,3 mill. kr. inkl. de kommunale foretakene. Ser 
en bort fra mindreforbruket knyttet til foretakene, er årsresultatet et mindreforbruk på 
67,6 mill. kr. Ifølge rådmannens saksutredning til bystyret skyldes overskuddet først og 
fremst lav arbeidsledighet i regionen og høy sysselsettingsvekst, noe som har ført til god 
skattevekst for kommunen. I tillegg er det positivt premieavvik på pensjon knyttet til 
metode for føring av pensjonsutgifter.  
 
Rådmannens saksutredning til bystyret/formannskapet m.m. ligger ved. Det vises til 
denne samt til orientering i møtet v/rådmann og økonomisjef. 
 
Revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat -  merknader fra revisjonen 
Kontrollutvalgsekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til 
bystyret fra Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg. 
 
Det er gjort følgende presisering i revisjonsberetningen for 2007: 
”Det vises til note 10 i årsregnskap hvor det framkommer et underskudd på 3,6 mill. på 
renovasjon. Ihht forurensningslovens § 34 skal dette dekkes inn med gebyrinntekter og 
kommunenes frie overskudd styrkes tilsvarende.   
 
Utover dette vises det til årsoppgjørsnotat til bystyret. Årsoppgjørsnotatet oppsummerer 
årsoppgjøret og revisjonen gjennom året. Notatet danner grunnlag for en evt. oppfølging 
fra kontrollutvalget i hht. § 8, som nevnt innledningsvis. Revisor uttaler at en ser på 
presiseringen i revisjonsberetningen som løpende oppfølging og forbedring av normal 
drift, og at kontrollutvalget derfor etter revisors skjønn ikke trenger å følge opp denne 
presiseringen.  
Framlagte revisjonsberetninger samt årsoppgjørsnotat tilsier at kontrollutvalget tilrår at 
bystyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2007 for Sandnes kommune.  
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Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tilrår at bystyret godkjenner regnskap og årsmelding 
2007 for Sandnes kommune. 

 
 

 
 
SANDNES, 10.04.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekretariatsleder 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Saksutredning til bystyret  
Revisjonsberetning 
Revisors årsoppgjørsnotat til bystyret 
Revisors årsoppgjørsnotat til rådmannen  
Sandnes kommunes årsmelding for 2007 
Sandnes kommunes årsregnskap for 2007     

Sendes kontrollutvalget direkte fra 
Sandnes kommune⎬
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SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN    
 Arkivsak 

Arkivkode 
: 200802195 
:  

 Saksbeh. : Hilde Vikan  
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Bystyret 
 

06.05.2008 
06.05.2008 
27.05.2008 

 
 
 
 

 
 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR SANDNES KOMMUNE 2007 
 
 
1. INNLEDNING 
 
Rådmannen legger med dette frem årsregnskap og årsrapport 2007 til behandling i 
admini-strasjonsutvalget, formannskapet og bystyret. Som en del av rapporteringen for 
året 2007 legges også resultatvurderinger fram for hovedutvalgene. Rapporteringen til 
hovedutvalgene (resultatvurdering) gjenspeiler i hovedsak den enkelte resultatenhet. 
Årsrapporteringen er følgelig innrettet mot de to politiske målgruppene slik: 
 
• Årsrapporten har administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret som 

målgruppe. Dokumentet tar utgangspunkt i kommunens hovedmål og gir en balansert 
resultatvurdering av hva som er oppnådd i forhold til disse.  

• Resultatvurderinger har hovedutvalgene som målgruppe. Dokumentene har således 
mer detaljert fokus på tjenestene.  

 
Årsrapport og årsregnskap for Sandnes kommune 2007 følger vedlagt som egne hefter. 
Detaljerte regnskapstall følger som utrykt vedlegg og kan mottas ved henvendelse til 
regnskapssjefen.  
 
De kommunale foretakene avlegger selvstendige årsberetninger og regnskap til bystyret 
parallelt. For mer inngående informasjon vises til foretakenes egne årsmeldinger. 
 
 
2. ØKONOMISK RESULTAT 
 
Sandnes kommune avlegger årsregnskap med et samlet mindreforbruk på kr 72,3 
millioner inkludert de kommunale foretakene. Isolert for bykassen avlegges regnskapet 
med et mindreforbruk på kr 67,6 millioner. Lav arbeidsledighet i regionen og høy 
sysselsettingsvekst har bidratt til god skatteinngang for Sandnes. Andre forhold som har 
medvirket til godt regnskapsresultat, er et positivt premieavvik på pensjon på kr 33 
millioner. Dette har sammenheng med metoden som benyttes ved føring av 
pensjonskostnader.  
 
  Tall i tusen kroner 

  
Regnskap 

2006 
Regnskap 2007 

Regnskapsmessig resultat bykassen -96 840 -67 583
    
Sandnes Havn KF -1 943 -3 477
Sandnes Parkering KF -1 159 -1 002
Sandnes Kulturhus KF -248 -287
Sandnes Eiendomsselskap KF -1 255  
    

Regnskapsmessig resultat konsern -101 445 -72 349
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Resultatenhetene og stabene har et samlet mindreforbruk på kr 6,3 millioner. 
Resultatenhetene eksklusiv administrative tjenester, rådmannens staber og fellesutgifter 
har et samlet merforbruk på kr 6,8 millioner. Økonomisk oversikt for alle 
resultatenhetene følger vedlagt, se vedlegg 1A og 1B.  
 
    Tall i tusen kroner 
  Regnskap 

2006 
Regnskap 

2007 
Årsbudsj
ett 2007 

Avvik budsjett 

Oppvekst 620 284 668 914 669 182 -268 
Levekår 525 545 588 196 583 907 4 289 
Kultur og byutvikling 126 656 147 420 144 667 2 753 
Administrative 
tjenester 126 045 77 910 81 449 -3 539 
Rådmannen og 
fellesutgifter 159 598 174 952 184 524 -9 572 

Sum 
1 558

128
1 657 392

1 663 
729 

-6 337 

 
 
3. DISPONERING AV MINDREFORBRUK BYKASSEN 
 
Rådmannen foreslår følgende disponering av overskuddet: 
 
  Tall i tusen kroner 
NR SAK  BELØP  

1 Avsetning til reservefond, jfr økonomireglement § 2.1.6                 3 508 

2 Overføring av mer-/mindreforbruk resultatenhetene, jfr 
økonomireglement §§ 2.5.6 og 2.5.7 

               9 487 

3 Avsetning til vedlikehold/oppgradering av toaletter på 
skolene 

             10 000 

4 Avsetning til vertskommunefunksjoner                1 000 

5 Avsetning til fremtidige pensjonskostnader              43 588 

  SUM              67 583 

 
Disponeringen av overskudd i kommunale foretak skjer i egne saker til bystyret. 
 
3.1 Reservefond og overføring av mer/mindreforbruk hos resultatenhetene 
 
I henhold til økonomireglementet §§ 2.1.5 og 2.1.6, samt §§ 2.5.6 og 2.5.7 vedtar 
bystyret avsetning til reservefond og overføring av mer-/mindreforbruk i 
resultatenhetene i sak om årsregnskapet. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 
 
Avsetningen til reservefond og overføring av mer-/mindreforbruk hos resultatenhetene er 
spesifisert i vedlegg 1A og 1B. Rådmannen tilrår at økonomireglementets regler 
vedrørende overføring av mer/mindreforbruk mellom budsjettår følges - med noen få 
unntak som det er nærmere redegjort for i vedlegg 1C.  
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3.2 Avsetning til vedlikehold/oppgradering av toaletter på skolene 
 
Det er igangsatt et prosjekt som heter ”Trivelige skoler uten hærverk”. Formålet er å 
bedre forholdene på skolene og sørge for nulltoleranse med hensyn til hærverk. Det skal 
arbeides både med byggtekniske tiltak og holdningsskapende tiltak. 
Vedlikeholdsetterslepet er stort i kommunen, og mange bygninger bærer preg av slitasje 
og hærverk. Det er behov for betydelig oppgradering på flere bygg for å tilpasse 
lokalitetene i henhold til dagens krav til standard.  
 
Kritikkverdige toalettforhold ble tatt opp av elevene på Barn og Unges bystyre i 2007, og 
det har vært mange negative presseoppslag vedrørende dette. Vi har i dag en situasjon 
hvor mange elever ikke tør/vil gå på toalettet i løpet av skoledagen på grunn av lite 
trivelige lokaliteter. Det er foretatt en foreløpig kartlegging av toalettforholdene ved 
skolene som viser at utgiftene til oppgradering utgjør i størrelsesorden kr 10 millioner.  
 
Rådmannen tilrår på bakgrunn av dette at det avsettes kr 10 millioner av årsoverskuddet 
til oppgradering av toalettforholdene i skolene. Det vil bli lagt frem en egen sak 
vedrørende prosjektet ”Trivelige skoler uten hærverk”. 
 
3.3 Avsetning til vertskapsfunksjoner 
 
Kombinasjonen av Europeisk kulturhovedstad, regional utbygging og sentrumsplanen 
gjør at flere legger merke til Sandnes, og en ser derfor økning i antall forespørsler om 
kommunale vertskapsfunksjoner. Det forventes også en økning i besøk av 
fagdelegasjoner til byen. Det kan nevnes at det nasjonale storbynettverket av 
byantikvarer nettopp avsluttet sitt to dagers årsseminar og til høsten planlegges en 
større konferanse i regi av den norske kirke.  
 
Rollen som vertskommune er viktig for Sandnes, både for å skape arenaer for 
relasjonsbygging, men også i å bygge varige nettverk. Samtidig gir en mer aktiv og 
målrettet innsats som vertskommune for kulturprosjekter, delegasjoner, konferanser og 
arrangementer kommunen anledning til å markedsføre Sandnes og vise sin påskjønnelse 
og stolthet over byen og aktivitetene. Det er positivt at Sandnes posisjonerer seg i 
regionen, også som vert.  
 
Å påta seg rollen som vertskap medfører et økt behov for midler til å gjennomføre 
mottakelser i regi av ordføreren, gi gaver/oppmerksomhet, yte bidrag til annonsering og 
brosjyrer, samt den praktiske gjennomføringen.  
  
Rådmannen tilrår at det avsettes kr 1 million til å dekke økte utgifter til representasjon- 
og vertskapfunksjoner. Bruken av avsetningen disponeres i fellesskap av ordføreren og 
rådmannen. Rapportering om bruken av midlene gis i forbindelse med perioderapporter.  
 
3.4 Avsetning til fremtidige pensjonskostnader 
 
En av årsakene som har medvirket til godt regnskapsresultat i 2007, er et positivt 
premieavvik på pensjon på kr 33 millioner. Reglene for føring av pensjonskostnader ble 
endret fra regnskapsåret 2002. Tidligere ble faktisk pensjonspremie utgiftsført i 
regnskapet, mens det etter de nye reglene skal beregnes en netto pensjonskostnad ut 
fra en beregning av hva som er normalpremie over tid. En netto pensjonskostnad er i 
større grad basert på mer stabile forutsetninger om lønnsvekst, avkastning på 
pensjonsmidler med mer enn størrelsen på årets premie. Argumentet er basert på at 
man da vil få et jevnere nivå på det som må regnskapsføres i utgifter til pensjon.  
 
De nye reglene innebærer at det vil være forskjell mellom den betalte pensjonspremien 
og netto pensjonskostnad som skal vises som en utgift i regnskapet. Denne forskjellen 
kalles premieavvik og dette avviket skal håndteres slik at det kun er netto 
pensjonskostnad som belaster resultatet, mens premieavviket står oppført som en 
kortsiktig gjeld/ kortsiktig fordring i balansen.  
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Det finnes to alternative behandlingsmåter for premieavviket som står oppført i balansen. 
Det ene er å direkte resultatføre avviket året etter av det er oppstått. Den andre 
metoden er å føre 1/15 av premieavviket fra år 1 til utgift i år 2 osv. Sandnes har i likhet 
med mange andre kommuner valgt å nedskrive beløpet med 1/15 hvert år. Akkumulerte 
fremtidige utgifter er ved utgangen av 2007 på kr 120 millioner. På grunn av beløpets 
størrelse, tilrår rådmannen derfor at det avsettes kr 43,6 millioner til fremtidige 
pensjonskostnader.  
 

Tall i tusen kroner 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007* Sum 
Årets premieavvik inkl 
arbeidsgiveravgift 

-20 870 -32 753 -12 630 -14 426-27 937 -33 290 -141 906 

Amortisering 2002  1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 6 955 
Amortisering 2003   2 184 2 184 2 184 2 184 8 736 
Amortisering 2004    842 842 842 2 526 
Amortisering 2005     962 962 1 924 
Amortisering 2006      1 867 1 867 

Sum påvirkning regnskap 
-20 
870

-31 
362 -9 055

-10 
009

-22 
558 

-26 
044-119 898 

*Korrigert for innlemming av Sandnes Eiendomsselskap KF 
 
 
4. INVESTERINGENE 
 
De totale investeringsutgiftene ble 18,5 prosent lavere enn justert budsjett i 2007. 
Hovedårsaken til lavere forbruk i forhold til justert budsjett er at store 
barnehageprosjekter er blitt redefinert i løpet av året og kommer til utførelse i 2008. 
Eksempler på dette er Sandnes sykehus og Brueland barnehage, samt barnehage i 
Smeaheia som er forlatt og erstattet av blant annet ny modulbarnehage på 
Sandvedhaugen. Ubrukte midler vil komme til anvendelse i oppføringen av barnhagene i 
2008. Tilsvarende var det forutsatt at de siste psykiatriboligene (12 boenheter) skulle 
gjennomføres i 2007, men resultatet er justert ferdigstillelse innen oktober 2009.  
 
Prosjektene dette gjelder utvikles i henhold til rutinen for kommunale byggesaker, og 
kommer til gjennomføring i samsvar med vedtak i saker om byggeprogram og 
kostnadsoverslag. Selve prosjektstyring (fremdrift, innhold og økonomi) skjer med 
grunnlag i sakene. For kommunens finansstyring og likviditet, er konsekvensen at 
behovet for nye låneopptak i 2008 kan skyves noe utover i året. Ubrukte lånemidler fra 
2007 benyttes først.  
 
Investeringsregnskapet avlegges i balanse, og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 146 
millioner er avsatt til fremtidig finansiering av de pågående prosjektene.  
 
 
5. ANDRE FORHOLD  
 
I plan for psykisk helsearbeid 2007-2010, delplan II, kapittel 4.1.1 (Bsak 79/06), 
beskrives hvordan man vil utvikle et helhetlig tiltakskjede for personer med 
rusavhengighet og alvorlig psykisk lidelse. Kartlegging av rusverntjenester i Sandnes 
kommune bekrefter stort behov i denne brukergruppen (Bsak 92/05). Dette handler om 
personer som ikke nyttiggjør seg, eller faller ut av eksisterende tilbud. Flere har vansker 
med å ”navigere” mellom de ulike behandlingstiltak og instanser, og har lett for å bli 
kasteballer mellom psykiatri og rusvern. For å lykkes i å hjelpe denne brukergruppen er 
bolig med tilpasset oppfølging et av de viktigste tiltakene. 
 
I sak om fordeling av ubrukte midler (UTS 15/06) i utvalg for helse og sosialtjenester ble 
det vedtatt å bruke ubrukte midler på kr 2.050.000 fra 2005 til å delfinansiere en 
boligløsning for 3-4 personer med alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusproblem. 
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Kommunens økonomireglement krever imidlertid vedtak i bystyret for denne type 
omdisponeringer. Fylkesmannen er informert om forslaget til omdisponering.  
 
Rådmannen foreslår at delfinansieringen av boligen budsjettjusteres fra bundne fond til 
investeringsbudsjettet. Budsjetteknisk må dette utføres ved bruk av fond i 
driftsregnskapet, og deretter økt overføring fra drift til investering. 
 
 
6. AVSLUTNING 
 
Lav arbeidsledighet i regionen og høy sysselsettingsvekst har bidratt til god 
skatteinngang for Sandnes også i 2007. Det stramme arbeidsmarkedet har imidlertid ført 
til store utfordringer. Antall utlyste stillinger har blitt doblet de siste to årene uten at 
antall søkere har gått opp. Dette gjelder spesielt barnehagesektoren og tekniske 
områder, men også innenfor omsorgssektoren er det kritisk å få tilstrekkelig bemanning i 
helger som følge av liten tilgang på personell. Presset i økonomien ser ut til å fortsette 
også i 2008 i vår region, og rådmannen er bekymret for utviklingen. Det er derfor 
nødvendig å skape et økonomisk handlingsrom, slik at kommunen kan få en mer robust 
økonomi. I gjeldende økonomiplan legges det frem et svært lavt netto driftsresultat fra 
2009, og veksten både innenfor drift og investering må begrenses – selv om brukernes 
behov på flere områder skulle tilsi en styrking av våre tjenester.  
 
Rådmannens forslag til avsetninger er basert på at tiltakene ikke har årlige 
driftskonsekvenser.  
 
Saken legges frem for behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret 
som fatter endelig vedtak. 
 
Rådmannen tilrår følgende 

VEDTAK: 
 
1. Bystyret godkjenner den fremlagte årsrapport 2007 for Sandnes kommune. 
 
2. Bystyret godkjenner det fremlagte årsregnskap 2007 for Sandnes kommune. 
 
3. Avsetning til reservefond på kr 3,5 millioner jfr. økonomireglementes § 2.1.6 

godkjennes. 
 
4. Mer-/mindreforbruk i resultatenhetene i 2007 på kr 9,5 millioner overføres til 2008 i 

henhold til vedlegg 1A og 1B. 
 
5. Bystyret godkjenner avsetning til vedlikehold og oppgradering av toaletter i skolene 

på kr 10 millioner. 
 
6. Bystyret godkjenner at det avsettes kr 1 million til vertskommunekostnader.  
 
7. Bystyret godkjenner avsetning på kr 43,6 millioner til fremtidige 

pensjonskostnader.   
 
8. Bystyret godkjenner omdisponering av ubrukte psykiatrimidler (bundne fond) på 

totalt kr 2.050.000 til delfinansiering av boligløsning for brukere med alvorlig 
psykisk lidelse og alvorlig rusproblem.  

 
Art Ansvar Tjeneste Prosjektnr Prosjektnavn Beløp 

1950 9000 2410   Bruk av bundne fond -2 050 000 
1570 9000 8800   Økt overføring fra drift til inv. 2 050 000 
3970 9000 8800 9000199 Økt overføring fra drift til inv. -2 050 000 
3285 3402 2650 4413299 Boligsosial handlingsplan 2 050 000 
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RÅDMANNEN I SANDNES, den 2. april 2007 
 
 
 
Tore Sirnes 
rådmann 

        Torunn S. Nilsen 
        økonomisjef 

 
 
 
Vedlegg nr 1  : Økonomisk oversikt inkludert overføring av mer-/mindreforbruk  
Vedlegg nr 2  : Finansrapport 
 
Vedlegg (eget hefte) : Årsrapport for Sandnes kommune 2007 
Vedlegg (eget hefte) : Årsregnskapet for Sandnes kommunekasse 2007 
Utrykt vedlegg : Hefte med detaljerte regnskapstall 
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OVERFØRING AV MER-/MINDREFORBRUK I RESULTATENHETENE 
 
 
I henhold til økonomireglementet § 2.1.5 vedtar bystyret overføring av 
mindre/merforbruk i resultatenhetene i sak om årsregnskapet. Nedenfor gjengis 
hovedpunkter fra reglementet. 
 
I § 2.1.6 angis prioritering av et ikke-disponert regnskapsresultat:  
Det skal først avsettes 10% av årets mindreforbruk for kommunen (bykassen) til 
oppbygging av kommunens felles reservefond. Deretter kan resultatenhetene overføre 
det resterende mindreforbruket til disposisjonsfond innenfor en gitt ramme i henhold til § 
2.5.6. 
 
I § 2.5.6 heter det ”Resultatenheten kan få overført et regnskapsmessig mindreforbruk i 
forhold til netto budsjettramme på inntil kr 500.000 mellom budsjettår forutsatt at 
vilkårene beskrevet over er oppfylt. Dernest betinger det at oppgaver er løst på en 
rimelig god måte i forhold til forutsetninger nedfelt i vedkommendes interne kontrakt.” 
 
Ved et regnskapsmessig merforbruk angir § 2.5.7 rammene for håndtering. 
Resultatenheter med merforbruk må påregne en inndragning i etterfølgende år, 
tilsvarende merforbruket, men med en øvre ramme på kr 500.000. Eventuelle unntak 
kan gjøres og dette må foreslås av rådmannen til bystyret i sak om årsregnskapet. 
 
Vedlegg 1A og 1B viser økonomisk resultat for alle resultatenheter. Tabellene inneholder 
følgende kolonner: 
 

1. Regnskap 2007 
2. Årsbudsjett 2007 
3. Avvik i kroner 
4. Avsetning til felles reservefond i henhold til § 2.1.6 punkt a. 
5. Overføring av mer-/eller mindreforbruk i henhold til § 2.1.6 punkt b, § 2.5.6 og           

§ 2.5.7. 
 

Rådmannen foreslår enkelte unntak for praktisering av § 2.5.7, og dette er vurdert ut i 
fra årsak i 2007 samt konsekvenser for tjenestetilbudet i 2008. Dette er nærmere 
begrunnet i vedlegg 1C. 

VEDLEGG 1 
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VEDLEGG 1A 

ØKONOMISK OVERSIKT 2007 INKL OVERFØRING AV MER-/MINDREFORBRUK

1 2 3 4 5
Regnskap Årsbudsjett Avvik Reservefond Overføring

2007 2007 2007 10% avsetning mer/mindreforbr.
Kommune felles/rådm/eiendom
Kommune felles og prosjekter 38 066 54 286 -16 220 -1 622 -500
Rådmannen 38 429 37 293 1 136 0 500
Eiendom 98 457 92 945 5 512 0 0
Delsum 174 952 184 524 -9 572 -1 622 0
Service og administrasjon
Service og adm, felles 1 194 1 892 -698 -70 -500
Byggdrift 1 591 2 310 -719 -72 -500
Servicekontoret 4 821 5 465 -644 -41 -373
Sandnes matservice 9 529 10 246 -717 -72 -500
Dokumentsenter 4 591 4 783 -192 -1 -6
Delsum 21 726 24 696 -2 970 -255 -1 879
Organisasjon
Personal inkl. forhandlinger 9 658 9 493 165 0 165
HMS 4 764 5 289 -525 -53 -473
Kompetansetjenester 3 436 3 581 -145 -15 -131
IKT 13 563 13 587 -24 -2 -22
Delsum 31 421 31 950 -529 -69 -460
Økonomi
Budsjett og analyse, anskaffelser 7 125 7 541 -416 -42 -374
Skatt 8 070 7 694 376 0 376
Regnskap/lønn 9 569 9 568 1 0 0
Delsum 24 764 24 803 -39 -42 2
Oppvekst skolene
Skoler felles 25 324 25 333 -9 -1 -8
Skoler 468 621 466 174 2 447 -241 90
Delsum 493 945 491 507 2 438 -242 82
Oppvekst barn og unge  
Oppvekst barn og unge felles -88 879 -88 879 0 0 0
Helsestasjonstjenesten 20 988 21 513 -525 -53 -473
Fritid 14 713 14 803 -90 -9 -81
Barnevern 68 415 67 913 502 0 0
Avlastning 18 679 19 268 -589 -59 -500
PP-tjenesten 10 035 10 035 0 0 0
Styrket barnehage 13 868 13 868 0 0 0
Barnehager 117 150 119 154 -2 004 -222 -1 972
Delsum 174 969 177 675 -2 706 -342 -3 026
Levekår
levekår felles -25 154 -22 119 -3 035 -304 -500
Sandnes læringssenter 32 813 33 348 -535 -54 -482
Sosiale tjenester 48 164 49 972 -1 808 -181 -500
Legevakt 10 365 10 856 -491 -49 -442
Psykisk helse 30 773 31 750 -977 -98 -500
Fysio-Ergoterapi 23 026 22 728 298 0 0
Omsorgsditrikt N inkl. byhagen 138 078 134 981 3 097 0 0
Omsorgsdistrikt S 99 541 97 178 2 363 0 0
Omsorgsdistrikt Ø 83 755 81 347 2 408 0 0
Omsorgsdistrikt V 86 295 83 427 2 868 0 0
Kvål 9 722 10 485 -763 -76 -500
Vågsgjerd 12 325 12 831 -506 -51 -455
Mottakskontor for flyktninger 2 212 1 697 515 0 0
Kommunelege/legetjenester 26 641 25 967 674 0 0
Samordningstjenesten 9 640 9 459 181 -5 -44
Delsum 588 196 583 907 4 289 -817 -3 423
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 930 895 35 0 0
Kultur 38 693 39 063 -370 -37 -333
Bibliotek 12 303 12 342 -39 -4 -35
Kulturskole 14 571 14 892 -321 -32 -289
Park og idrett 32 729 31 612 1 117 0 35
Landbruk 2 230 2 388 -158 -16 -142
Kommunalteknikk 28 871 26 564 2 307 -23 -208
Byplan 15 472 15 540 -68 -7 -61
Byggesak 1 266 1 016 250 0 250
Utbygging 355 355 0 0 0
Bulega drift 0 0 0 0 0
Delsum 147 420 144 667 2 753 -119 -783

Sum resultatenheter drift 1 657 393 1 663 729 -6 336 -3 508 -9 487
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VEDLEGG 1B 

SKOLENE

Regnskap Årsbudsjett Avvik Reservefond Overføring
2007 2007 2007 10% avsetning mer/mindreforbr.

  2305 Aspervika - skole 17 853 18 111 -258 -26 -232
  2306 Austrått - skole 14 839 14 838 1 0 1
  2307 Bogafjell- skole 20 452 19 297 1 155 0 250
  2308 Figgjo - skole 11 497 11 486 11 0 11
  2309 Hana og vatne skoler 20 486 20 086 400 0 200
  2310 Riskafjorden skoler 19 443 19 444 -1 0 0
  2311 Høle - skole 9 718 9 837 -119 -12 -107
  2312 Høyland - skole 26 581 26 227 354 0 354
  2313 Iglemyr - skole 15 587 15 698 -111 -11 -100
  2314 Kyrkjevollen - skole 17 601 17 417 184 0 184
  2316 Riska - skole 19 120 19 138 -18 -2 -16
  2317 Sviland - skole 6 587 6 674 -87 -9 -78
  2319 Øygard - skole 21 159 20 906 253 0 253
  2321 Sørbø skole 9 811 9 987 -176 -18 -158
  2330 Ganddal - skole 18 038 16 702 1 336 0 0
  2331 Giske - skole 25 145 25 402 -257 -26 -231
  2332 Lura - skole 20 034 19 733 301 0 301
  2333 Lurahammeren skole 17 589 17 762 -173 -17 -156
  2335 Altona 6 390 6 851 -461 -46 -415
  2336 Porsholen - skole 15 446 15 580 -134 -13 -121
  2337 Sandved og malmheim sko 27 924 27 267 657 0 500
  2338 Skeiene - skole 26 237 26 216 21 0 21
  2340 Soma - stangeland skole 25 215 25 364 -149 -15 -134
  2341 Trones - skole 35 234 35 704 -470 -47 -423
  2344 Smeaheia skole 10 283 10 096 187 0 187
  2345 Buggeland skole 10 352 10 351 1 0 0
Delsum skole 468 621 466 174 2 447 -241 90

BARNEHAGENE

Regnskap Årsbudsjett Avvik Reservefond Overføring
2007 2007 2007 10% avsetning mer/mindreforbr.

  2401 Asperholen - barnehage 5 779 5 861 -82 -8 -74
  2402 Austrått - barnehage 6 179 5 991 188 0
  2403 Brueland - barnehage 5 633 5 741 -108 -11 -97
  2404 Ganddal - barnehage 5 979 5 962 17 0 17
  2405 Gisketjønn - barnehage 2 0 2 0 0
  2406 Gravarslia - barnehage 6 422 6 416 6 0 6
  2408 Hommersåk - barnehage 5 608 5 626 -18 -2 -16
  2409 Høle - barnehage 3 974 3 974 0 0 0
  2411 Jønningheia - barnehage 6 615 6 739 -124 -12 -112
  2412 Myklaberget - barnehage 5 659 5 677 -18 -2 -16
  2413 Porsholen - barnehage 5 398 5 559 -161 -16 -145
  2414 Riska - barnehage 4 623 4 785 -162 -16 -146
  2415 Rissebærstraen - barneh 5 453 5 534 -81 -8 -73
  2416 Trones barnehage 4 138 4 366 -228 -23 -205
  2417 Sandved - barnehage 5 180 5 360 -180 -18 -162
  2418 Stangeland - barnehage 5 111 5 296 -185 -19 -167
  2419 Varatun barnehage 7 679 8 130 -451 -45 -406
  2420 Vatne - barnehage 2 994 2 994 0 0 0
  2421 Stangelandsforen - barn 5 337 5 452 -115 -12 -104
  2422 Figgjo - barnehage 6 121 6 327 -206 -21 -185
  2423 Smeaheia barnehage 7 725 7 823 -98 -10 -88
  2424 Øygard barnehage 5 541 5 541 0 0 0
Delsum Oppvekst barn og unge 117 150 119 154 -2 004 -222 -1 972
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VEDLEGG 1C 

OVERFØRING AV MER- / MINDREFORBRUK - UNNTAK FRA HOVEDREGEL
Tall i tusen kroner

Resultatenhet
Avvik 2007 Begrunnelse for unntak 

Overføring til 
2008

Bogafjell skole 1 188 Bogafjell skole har over flere år hatt et aktivitetsnivå høyere enn gitt budsjettramme har tilsagt. 
Skolen fikk ettergitt etterslepet for regnskapsåret 2006, men hadde en nedgang i budsjettrammen 
på grunn av nedgang i elevtallet (overgang til Buggeland skole). Det har vært feil i budsjettet i 
forbindelse med håndtering av elever med store og omfattende hjelpebehov våren 2007, men 
dette utgjør en forholdsvis liten del av budsjettoverskridelsen. Etter som problematikken rundt 
Bogafjell skole ser ut til å vedvare, på tross av korrigerende tiltak og skifte i ledelsen, mener 
rådmannen at det er nødvendig med en grundig gjennomgang av skolens aktivitetsnivå, 
vurdering av mulige effektiviseringstiltak og en evaluering av om finansieringsmodellen fanger 
opp 1-10. skolens spesielle utfordringer på en rett måte. Rådmannen tilrår at skolen må dekke inn 
kr 250.000 av merforbruket i 2008.

250

Hana og Vatne skoler 400 Hana skole har hatt betydelige utfordringer med tilpasning av driften i nye lokaler, og mange 
saker har blitt håndtert innenfor budsjettrammen. Ettersom det kom ny ledelse ved skolen først på 
høsten 2007, har det tatt tid å sette i gang tiltak som medførte at driften kom i økonomisk 
balanse. Rådmannen anbefaler at skolen må dekke inn halvparten av merforbruket i 2008, dvs kr 
200.000.

200

Øygard skole 253 Øygard ungdomsskole har hatt et høyt forbruk på overtid sammenlignet med andre 
ungdomsskoler. Det kan tyde på en dyr vikarordning, men dette er sannsynligvis et resultat av at 
skolen må bruke egne lærere som vikarer fordi eksterne vikarer ikke kan framskaffes. Dette er 
imidlertid en situasjon som rapporteres fra alle skolene i Sandnes. Øygard har et høyere 
sykefravær enn gjennomsnittet for skolene i Sandnes, men ikke så mye høyere at det i seg selv 
kvalifiserer til spesiell vurdering. Øygard ligger for øvrig lavest av ungdomsskolene (med unntak 
av Høle) når det gjelder gjennomsnittlig ”klassefinansiering”. Dette skyldes at Øygard har lavest 
antall elever pr klasse. Rådmannen anbefaler at søknad fra skolen om fritak ikke imøtekommes, 
og at Øygard ungdomsskole først og fremst analyserer sykefraværsproblematikken, vurderer 
vikarordningen og mulige tiltak for å redusere fraværet.

253

Ganddal skole 1 336 Da ny rektor ved Ganddal skole tiltrådte stillingen i august 2006, var det ansatt for mange ved 
skolen i forhold til gitt budsjettramme. Dette var umulig å korrigere for ved utgangen av skoleåret i 
juli 2007, uten oppsigelser. En vesentlig del av merforbruket ble derfor opparbeidet våren 2007. 
Skolen gjennomførte mange og omfattende innsparingstiltak fra høsten 2007. For å kunne 
opprettholde et forsvarlig nivå på undervisningen i 2008, mener rådmannen at skolen ikke har 
handlingsrom for å gjennomføre flere innsparingstiltak. Rådmannen anbefaler derfor at Ganddal 
skole slipper å ta med seg merforbruk på kr 500.000 inn i nytt budsjettår. 

0

Austrått barnehage 188 Austrått barnehage fikk ny styrer i august 2007, og merforbruket skyldes forhold tidligere på året. 
Ny styrer satte iverk tiltak på høsten 2007 som reduserte merforbruket, men det var umulig å 
dekke inn alt. Rådmannen tilrår at barnehagen slipper å ta med seg merforbruk til 2008. 

0

Barnevern 502 Det ble tilsatt to stillinger som familieveiledere i løpet av året i barnevern, og dette er 
hovedårsaken til merforbruket. Disse stillingene jobber med forebyggende tiltak og fordrer å 
hjelpe barn/foreldre hjemme, for å unngå tunge kostnadskrevende plasseringer utenfor hjemmet. I 
tillegg følger oppgaver som å følge ekstra opp i fosterhjem, for å unngå flytting til mer 
kostnadskrevende tiltak. På lang sikt skal dette medføre lavere kostnader på tiltak utenfor 
hjemmet, men lønnskostnadene for disse stillingene medførte merforbruk i 2007. Rådmannen 
anbefaler at barnevern slipper å ta med seg merforbruk, da dette kan få uønskede effekter.

0

Omsorgsdistriktene 10 736 Omsorgsdistriktene har hatt betydelige utfordringer i forbindelse med budsjettrammene i 2007. 
Merforbruket skyldes generelt stramme budsjetter på vikarområdet, og utfordringen er i hovedsak 
ferievikarer. Vikarbudsjettene har ikke blitt regulert i henhold til lønnsjusteringer på flere år og 
pensjon blir ikke budsjettert på vikarer. Det er også merutgifter som følge av ekstra avlønning ved 
vakter utenom oppsatt turnus. Dette skyldes at det er en vanskeligere rekrutteringssituasjon, og 
derfor må mange vakter enten forskyves eller pålegges. Rådmannen anbefaler at merforbruk 
innenfor omsorgsdistriktene ikke overføres til 2008, da det ikke er realistisk at enhetene vil greie å 
dekke inn dette. Enhetene vil ha de samme utfordringene i 2008 i forhold til 
rekrutteringssituasjonen, og vikarbudsjettene er kun styrket med kr 1 million for alle fire samlet.

0

Fysio- og 
ergoterapitjenesten

298 Fysio- og ergoterapitjenesten har meldt til dels samme utfordringer som omsorgsdistriktene i 
forbindelse med sykehjemsenheten på Riskatun som åpnet i mai 2007. Enheten har meldt at 
bemanningen til nattevakter er for lav. Videre ser det ut som at korttidsplasser gir større kostnader 
enn ordinære langtidsplasser. Det blir av og til noen dager at senger står tomme, og dette 
medfører dager uten inntekt. Videre er medisin- og utstyrskostnadene høye på grunn av stadig 
nye pasienter med nye behov. Det har også vært pasienter som har krevd ekstra ressurser utover 
det enheten har hatt budsjett for. Rådmannen anbefaler at merforbruk innenfor fysio- og 
ergoterapitjenester ikke overføres til 2008, da det ikke er realistisk at enheten vil greie å dekke inn 
dette. 

0
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Tall i tusen kroner
Resultatenhet

Avvik 2007 Begrunnelse for unntak 
Overføring til 

2008
Mottakskontoret for 
flyktninger

515 Mottakskontoret for flyktninger har merforbruk som skyldes at tilpasning til budsjettrammen ved 
nedtrappingen av mottak av flyktninger har vært vanskeligere enn forventet. Avvikling av 
tjenestetilbud innenfor andre resultatenheter vil ta lengre tid, da flere stillinger er opprettet som 
faste. Nedtrappingen er budsjettert innenfor flyktningkontoret, men skal fordeles på ulike 
resultatenheter som har hatt tilbud for denne gruppen. Kommunen mottar integreringstilskudd 
over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag de bosetter. 
Tilskuddet regnskapsføres under sentrale inntekter, og ikke hos flyktningkontoret. Tilskuddet viser 
at det er mottatt kr 530.000 i merinntekter i forhold til budsjett, som er tilsvarende 
flyktningkontorets merforbruk. Rådmannen anbefaler at merforbruket til mottakskontoret for 
flyktninger ikke overføres til 2008. Ettersom det er merinntekter innenfor integreringstilskuddet, vil 
dette være urimelig. Det er for øvrig forutsatt ytterligere nedtrapping av mottak av flyktninger i 
2008 som utgjør vel kr 3 millioner i redusert budsjettramme i 2008. 

0

Kommunelege-/ 
legetjenester

674 Kommuneoverlege/legetjenester har et merforbruk som skyldes i hovedsak at fastlønnstilskuddet 
til legene og tolketjenesten har kostet mer enn forventet. Fastlønnstilskuddet er et fastsatt statlig 
tilskudd pr innbygger, og det endres årlig pr 1. juli. Sandnes har sterk vekst i innbyggertall, og det 
har medført større kostnader enn beregnet til fastlegeordningen. Rådmannen anbefaler at 
merforbruk innenfor legetjenestene ikke overføres til 2008, da det ikke er realistisk at enheten vil 
greie å dekke inn dette. 

0

Samordningstjenesten 181 Samordningstjenesten fremstår med et merforbruk på kr 181.000. Dette er imidlertid ikke korrekt, 
da det er feilført kr 230.106 i inntekter på servicekontoret som gjelder samordningstjenesten. 
Samordningstjenesten har dermed et reelt mindreforbruk på kr 49.000. Rådmannen anbefaler at 
det korrigeres for dette forholdet, slik at samordningsenheten kan avsette kr 44.000 på disp fond. 
(Kr 5.000 til reservefond).

-44

Park og idrett 1 117 Park og idrett har søkt om å slippe å ta med seg merforbruk som er relatert til drift av svømme- 
og idrettshaller. Dette utgjør kr 1.082.000. Enheten overtok driften av svømme- og idrettshallene 
fra 1. januar 2007. Det har knyttet seg stor usikkerhet til om budsjettmidlene som fulgte med, var 
tilstrekkelig til å drifte alle hallene. Park- og idrett har gjort mange grep for å holde tilbake 
forbruket, men har likevel endt opp med et merforbruk. Denne saken har vært svært kompleks, 
og det vil være urealistisk at enheten skal finne inndekning av merforbruk vedrørende dette i 
2008. Det kreves imidlertid en full gjennomgang av alle svømme- og idrettshallene slik at både 
rutiner og budsjett er rimelige i 2008. Rådmannen anbefaler derfor at park og idrett ikke skal ta 
med seg inndekning av merforbruk til 2008 som gjelder svømme- og idrettshallene. Merforbruk på 
øvrige tjenester innenfor park og idrett utgjør kr 35.000, og dette bør dekkes inn ihht 
økonomireglement.

35

Kultur -370 Kultur har et samlet mindreforbruk på totalt kr 370.000. Enheten har søkt om at merforbruk på 
tilskudd til andre trossamfunn holdes utenfor, og dette utgjør kr 148.000. Mange resultatenheter 
har tjenester som er av en slik art at de i liten grad kan påvirkes kostnadsmessig. Så lenge kultur 
har mindreforbruk totalt sett, vil ikke rådmannen anbefale at enkelt-tjenester skal holdes utenfor. 
Avvik måles på resultatenhetsnivå – ikke tjenestenivå. 

-333

Kommunalteknikk 2 307 Innenfor kommunalteknikk har renovasjonstjenesten et merforbruk på kr 2.537.560, mens øvrige 
tjenester har et mindreforbruk på kr 230.710. Selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon skal 
balanseres mot selvkostfond, men renovasjonstjenesten har ikke fond som kan dekke 
underskuddet. Dette er følgelig dekket midlertidig over bykassen. Det henvises for øvrig til egen 
note i heftet "Årsregnskap 2007" som viser oversikt over selvkostfondene. 

-208

Servicekontoret -644 Servicekontoret fremstår med kr 644.000 i mindreforbruk. Som nevnt ovenfor under levekår, er 
det feilført kr 230.000 i inntekter som gjelder samordningsenheten. Korrigert for dette forholdet, er 
servicekontorets mindreforbruk kr 414.000. Etter avsetning til reserveford på kr 41.000, kan 
enheten avsette kr 373.000 på disp. fond.

-373

Dokumentsenteret -192 Dokumentsenteret fremstår med et mindreforbruk på kr 192.000. Det er feilført kr 185.000 som 
gjelder hovedsakelig inntekter til trykkeriet. Dokumentsenteret har dermed et reelt mindreforbruk 
forbruk på kr 7.000. Rådmannen tilrår at dette korrigeres slik at etter avsetning til reservefond, 
kan enheten avsette kr 6.000 på disp. fond. 

-6

Eiendom 5 512 Eiendomsenheten har søkt om fritak om inndekning av merforbruk. Eiendom har hatt store 
ekstrautgifter i forbindelse med hærverk, legionella, husleie og flytting med mer i 2007. Det er et 
stort vedlikeholdsetterslep og standarden på mange av kommunens bygninger er lav. Dette 
medfører at stadig mer av planlagt vedlikehold forskyves på bekostning av hastesaker. 
Rådmannen tilrår at eiendom ikke må dekke inn merforbruk i 2008.

0

SUM 24 001 -226
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RAPPORT OM FINANSFORVALTNING      
Gjelder for perioden  01.01.07 – 31.12.07 
 
 
Likviditet 
Innestående på kasse, bank, postgiro viser følgende utvikling (i hele 1000 kr). 
 
 31.12.2007 2006 2005 2004 2003 
Kasse, bank 739.204 572.849 432.998 313.582 280.078 
      
Likviditetssituasjonen er meget tilfredsstillende. Innestående beløp i bank svinger imidlertid 
betydelig i løpet av en måned og en periode. I kasse, bank inngår blant annet bundne 
skattetrekksmidler og bankinnskudd på særvilkår. For november, desember utgjør 
skattetrekksmidler kr 58,7 millioner og innskudd plassert på særvilkår i bank kr 150 mill. 
Per 31.12 har innskuddene på særvilkår følgende rente og løpetid:  
 

6,09% kr 50.000.000 20.12.07 - 20.01.08 
6,16% kr 50.000.000 20.12.07 - 27.03.08 
5,88% kr 50.000.000 29.11.07 - 29.02.08 

 
Renten på folio/skattetrekk har variert mellom 3,75% og 5,49% i perioden. Gjennomsnittlig 
har renten vært 4,56%. Pengemarkedsrenten NIBOR 1-måned har i samme periode 
gjennomsnittlig vært 4,79%.  
 
Innlån 
Langsiktig gjeld (i hele 1000 kr) 
 

 31.12.2007 2006 2005 2004 2003 
Langsiktig gjeld 1.665.815 1.412.180 1.267.159 1.230.123 1.060.268 
      
I detalj har det skjedd følgende endringer i løpet av de siste årene. 
 
 31.12.2007 2006 2005 
Langsiktig gjeld 1/1 1.412.180.712 1.267.158.964 1.230.122.755 
Avdrag lån -91.366.161 -70.513.252 -71.698.791 
Låneopptak +345.000.000 +215.535.000 +108.735.000 
Langsiktig gjeld  1.665.814.551 1.412.180.712 1.267.158.964 
    
Av låneopptaket på kr 345 millioner gjelder kr 55 millioner startlån (midler som skal 
videreutlånes) fra Husbanken. 
 
Kommunen har 4 kortsiktige lån i Kommunekreditt og 3 kortsiktig lån i Kommunalbanken 
per 31.08 -2007. Lånene har følgende rente og løpetid:  

   Låneperiode 
5,63% kr 195.000.000 16.11-07 - 18.02-08 
5,92% kr 200.000.000 19.12-07 - 19.06-08 
5,65% kr 150.000.000 22.11-07 - 22.02-08 
5,84% kr 222.000.000 10.12-07 - 11.03.08 
6,03% kr 200.000.000 17.12.07 - 17.03.08 
5,80% kr 125.000.000 21.12-07 - 21.04.08 
5,94% kr 244.000.000 27.12-07 - 21.05.08 

 kr 1.336.000.000  
 
Kommunen har følgende lån i Husbanken per 31.12.07. Lånene har følgende rente: 
 

4,80% kr. 228.549.194 
3,80% kr. 18.967.656 

 kr. 247.516.850 

VEDLEGG 2 
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Kommunens pt lån i Kommunalbanken og Kommunekreditt på kr 20.473.540, kr 
28.802.400 og 19.000.000 har per 31.12.07 en rentebelastning på henholdsvis 6,00% og 
5,65%. Lån i Sandnes Sparebank kr 14.021.761 som ble tatt opp i forbindelse med 
anskaffelsen av Riskatun, har en rente på 5,88%. 
 
Utlån 
Videreutlån av startlån opptatt i Husbanken viser følgende utvikling (i hele 1000 kr).  
 

 31.12.2007 2006 2005 2004 2003 
Utlån 202.156 165.833 152.927 129.625 106.197 
      
Utlån er redusert med en block avsetning (tapsavsetning) på kr 5 millioner per 31.12.07.  
 
I 2007 er det videreutlånt kr 75,8 millioner i husbankmidler. Det er imidlertid også noen 
som innfrir sine lån. Totalt er det innbetalt avdrag og innfridd lån på kr 39,5 millioner. 
 
Rentebærende eiendeler/rentebærende gjeld 
Det har vært følgende utvikling i rentebærende lånegjeld og rentebærende eiendeler (i 
hele tusen): 
 
 31.12.2007 2006 2005 2004 
Rentebærende eiendeler 1.596.821 1.413.674 1.230.448 1.207.260 
Rentebærende gjeld 1.665.815 1.412.180 1.267.159 1.230.123 
Differanse -68.994 1.494 -36.711 -22.863 
 
Denne oppstillingen viser at rentebærende gjeld så vidt overstiger rentebærende 
eiendeler. I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler, som består av 
ansvarlig lån, bankinnskudd og startlån, plassert til flytende rente. Alle låneopptak er 
derfor også tatt opp til flytende rente og det vil da være tilnærmet full rentesikring på 
både lån og eiendeler. Det er kun renterisiko på netto rentebærende gjeld. 
Balansestyring er en viktig del av kommunens finansielle strategi. 
 
Sandnes, den 3 mars 2008. 
 
 
Odd Fosså 
Regnskapssjef 
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
  
 Arkivsak 

Arkivkode 
: 200800168 
: E: 210   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 

 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

18.04.2008 
 

15/08 
 

 
 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2007 FOR KOMMUNALE FORETAK 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet har mottatt årsrapport og regnskap for 2007 for de kommunale foretakene 
i Sandnes. 
  

• Sandnes Parkering KF 
• Sandnes Kulturhus KF 
• Sandnes Havn KF 

 
Rogaland Revisjon IKS har i tillegg oversendt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat 
2007 for foretakene.  
Saksutredning: 
Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2007 
samt evt. kommentarer fra revisor. 
 
Sandnes kulturhus KF: 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 287.000,-. 
 
Revisor har avgitt ren revisjonsberetning. Årsoppgjørsnotatet inneholder ingen spesielle 
oppfølgingspunkter for kontrollutvalget. 
 
Sandnes Parkering KF: 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 1,024 mill. kr.  
 
Revisor har avgitt ren revisjonsberetning. Årsoppgjørsnotatet inneholder ingen spesielle 
oppfølgingspunkter for kontrollutvalget. 
 
Sandnes Havn KF 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 3,447 mill. kr.  
 
Revisor har avgitt ren revisjonsberetning. Årsoppgjørsnotatet inneholder ingen spesielle 
oppfølgingspunkter for kontrollutvalget. 
 
Oppsummering: 
Alle foretakene har hatt et regnskapsmessig overskudd i 2007. For nærmere omtale av 
de kommunale foretakene vises det til  foretakenes regnskap og årsmelding, samt til s 
57 i Sandnes kommunes årsmelding for 2007. Det er avgitt ren revisjonsberetning for 
alle de kommunale foretakene for 2007. Revisor har heller ikke funnet noen spesielle 
oppfølgingspunkter for kontrollutvalget for noen av foretakene i 2007. 
 
De fremlagte dokumentene tilsier derfor at kontrollutvalget tilrår at bystyret godkjenner 
årsregnskap og årsmelding for de kommunale foretakene for 2007. 
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Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget tilrår at bystyret vedtar årsmelding og regnskap 2007 for de 
kommunale foretakene i Sandnes: 

• Sandnes Parkering KF 
• Sandnes Havn KF 
• Sandnes Kulturhus KF 

 
 

 
 SANDNES, 04.04.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
sekr. leder 
 
 
Vedlegg: 
Årsmelding/regnskap kommunale foretak 
Revisjonsberetning/årsoppgjørsnotat kommunale foretak 
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
  
 Arkivsak 

Arkivkode 
: 200800103 
: E: 151   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 

 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

18.04.2008 
 

16/08 
 

 
 
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2008 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtok på sitt møte den 6. september 2007 kontrollutvalgets forslag til 
budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet for 2008. Budsjettet ble vedtatt med en ramme på 
kr. 2.395.000,- inkl. kontrollutvalgets utgifter. 
 
I budsjettforslaget fra rådmannen ble budsjett for 2007 videreført for 2008, slik at 
kontrollutvalgets budsjettramme ble redusert til 2.106.000 ekskl. kontrollutvalgets 
utgifter. 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for kontrollutvalgets budsjettforslag: 
Det er Forskrift om kontrollutvalg § 18 som pålegger kontrollutvalget å årlig utarbeide 
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget skal ihht 
kommentarer til forskriften omfatte alle kontrollutvalgets utgifter.  
 
Kontrollutvalget fører tilsyn med den kommunale administrasjonen og politiske utvalg så 
nær som bystyret. Forskriften slår derfor fast at kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til 
bystyret. I en uttale til Forum for Kontroll og Tilsyn i juni 2007 presiserer KRD følgende 
når det gjelder kontrollutvalgets forslag til budsjett (utheving gjort av sekr.): 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet er kontrollutvalgets 
eget. Det utarbeides av kontrollutvalget selv, og det er bare kontrollutvalget selv 
som kan gjøre endringer i utvalgets eget forslag (forskrift om kontrollutvalg § 18). 
Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er direkte underordnet 
kommunestyret. Det er derfor av betydning for kommunestyret å være kjent med 
kontrollutvalgets vurdering av det økonomiske behov på kontroll- og tilsynsarbeidet. 
Dette innebærer ikke at formannskapet ved sitt samlede budsjettforslag for hele 
kommunens virksomhet er bundet til å ta hensyn til kontrollutvalgets vurdering. Det er 
imidlertid viktig at kommunestyret er kjent med kontrollutvalgets vurdering, slik 
at kommunestyret som det øverste tilsynsorganet i kommunen kan gjøre en selvstendig 
vurdering av det økonomiske behov på kontroll- og tilsynsområdet.  
 
Bakgrunnen for Departementet påpekning er at det er kommunestyret (bystyret)  som 
skal bestemme omfanget av kontroll og tilsyn – ikke den som skal bli kontrollert.  
Nærmere om kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2008 
Kontrollutvalgets budsjettforslag består av 2 deler: 
 

• Utgifter til kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester 
• Kontrollutvalgts utgifter 
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Revisor utfører flere lovpålagte oppgaver for kommunen: 
• Regnskapsrevisjon  
• Attestasjoner 
• Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon 
• Annet tilsynsarbeid (skal bl.a. orientere kontrollutvalget straks dersom det 

oppdages misligheter).  
 
I tillegg har revisor møterett i kontrollutvalget, og utfører evt. andre oppdrag på 
bestilling fra kommunen eller kontrollutvalget. Forventet timetall fra revisor er ført opp i 
henhold til disse oppgavene, og danner bakgrunn for budsjettforslaget for kjøp av 
revisjonstjenester. Totalbudsjettet vil avhenge av timeprisen. Revisor har i sitt 
budsjettforslag for 2008 videreført det samme timetallet som for 2007. Årsaken til 
budsjettøkningen skyldes at timeprisen er økt med 50 kr. pr. time. Timeprisen har for 
øvrig ikke vært økt siden selskapet ble etablert i 2004. 
 
Budsjettforslaget for kjøp av sekretariatstjenester bygger på fjorårets budsjett med et 
påslag for lønns- og prisstigning. Sekretariatet skal i henhold til vedtektene drives etter 
selvkost. I tillegg har alle deltakerkommunene i samarbeidet (16 stk.) godkjent følgende 
formulering i vedtektenes § 14a siste ledd: 
”Avregning og oppgjør foretas straks endelig regnskap foreligger etter utgangen av det 
enkelte driftsåret.” 
Dette sluttoppgjøret vil derfor være avgjørende for hvor store utgiftene for kommunen 
blir det enkelte året. Sekretariatet har de siste årene hatt overskudd som har vært 
fordelt blant deltakerne i samarbeidet. Sekretariatet er en lovpålagt oppgave. 
 
Kontrollutvalget vedtok denne gangen å ta med alle kontrollutvalgets utgifter i sitt forslag 
til budsjett for 2008, slik som forskriften krever. Budsjettforslaget ble for 2008 satt opp i 
henhold til regnskapstall for 2006, og var derfor satt opp svært nøkternt. Dette forslaget 
ble ikke tatt hensyn til i den videre behandlingen av budsjettforslaget. I stedet har en 
fortsatt praksisen med at midler til kontrollutvalgets utgifter hentes andre steder i 
kommunens budsjett. Kontrollutvalget ser forøvrig i ettertid at enkelte av disse utgiftene 
er satt for lavt (gjelder spesielt posten for nødvendig opplæring) , og vil komme tilbake 
til dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 
Da kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2008 er beskåret uten at bystyret har fått seg 
forelagt utvalgets budsjettforslag, ber kontrollutvalget derfor om at kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2008 forelegges bystyret på ny. 
Kontrollutvalget ber også om at foreslått ramme vedtas av bystyret. 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
 

Kontrollutvalgets ber bystyret vedta kontrollutvalgets budsjettforsalg for 2008 – 
med en ramme på kr. 2.395.000. 

 
 
 
 SANDNES, 04.04.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2008 
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  Sandnes kommune - kontrollutvalget    
       
 Budsjett 2008 - Kontroll og tilsyn     
       

   Alle beløp er ekskl. mva   

       
 Ansvar 1000   Tjeneste 1001      
   2007 2007 2008 2008 

Art   
Forslag fra 
kontr.utv Vedtak i bystyret. Forslag fra Ktr.utv. Bystyrets vedtak 

1080 Lønn folkevalgte     12 000
1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte    50 000
1099 Arbeidsgiveravgift    8 000
1140 Annonser/reklame    
1143 Bevertning og representasjon    5 000
1150 Kurs/opplæring    10 000
1171 Skyss, reise, diett knyttet til kurs                        5 000 
1198 Kontingenter      5 000
 Kontrollutvalgets utgifter    95 000 95 000*)
       
 Sekretariat  372 000  395 000
 Kjøp av tjenester  29 000   30 000
1270 Konsulenttjenester (sekretariat inkl.) 401 000 401 000 425 000
       
1377 Kjøp fra IKS (Rogaland Revisjon) 1 705 000 1 705 000  1 875 000
 Samlet kjøp av tjenester   2 106 000 2 300 000 2 106 000
       
1429 Merverdiavg. Utenfor mva-loven - drift     
       
 Samlede utgifter   2 106 000 2 395 000
       

1729 
Kompensasjon moms påløpt i 
driftsregnsk    

       
 Samlet budsjett *)   2 106 000 2 395 000 2 201 000
       
 

*) Budsjettmidler kontrollutvalgets utgifter hentes på andre tjenesteområder
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
  
 Arkivsak 

Arkivkode 
: 200800243 
: E: 232   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 

 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

18.04.2008 
 

17/08 
 

 
OVERSIKT OVER MÅNEDLIG SKATTEINNGANG 
 
Bakgrunn: 
Sandnes kommune utarbeider månedlige oversikter over skatteinngangen i 
kommunen..Som en del av kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor kommunen kan det 
være viktig for kontrollutvalget å  følge med i utviklingen når det gjelder 
skatteinngangen. Sekretariatet vil derfor legge fram månedlige oversikter over 
skatteinngangen også for kontrollutvalget i Sandnes (dette gjøres til hvert møte i 
kontrollutvalget i Stavanger). Kontrollutvalget har ikke vedtaksmyndighet overfor 
skattesaker, saken er derfor en ren orienteringssak. 
 
Saksutredning: 
Skatteinngangen for februar og mars:: 
Skatteinngangen for februar er på 6,7 mill. kroner. Prosentvis stigning fra måneden før 
er på 0,48%. Dette er over prognosen, som var på en økning på 0,2%. 
Skatteingangen for mars er på 189,3 mill. kroner. Dette er en økning fra måneden før på 
16,88%. Dette er også mer enn prognosen, som var på 15,9%. 
 
Ifølge skatteoppkrever har samlet skatteinngang økt med ca. 7,5% sammenlignet med 
samme tidspunkt i fjor. 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikt over skatteinngangen for februar og mars 
2008 til orientering. 

 
 
  
SANDNES, 12.03.2008 
 
Wencke S. Olsen 
 
 
 
Vedlegg: 
Skatteinngangen t.o.m. mars 2008 
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
  
 Arkivsak 

Arkivkode 
: 200800005 
: E: 216   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 

 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

18.04.2008 
 

18/08 
 

 
 
STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. APRIL  2008 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet orienterer kontrollutvalget til hvert møte om status når det gjelder  
forvaltnings-revisjonsprosjekter og selskapskontroller som er bestilt/behandlet av 
kontrollutvalget, se vedlegg. 
 
Saksutredning: 
Den vedlagte oversikten inneholder prosjekter som er bestilt av tidligere kontrollutvalg, 
men som ikke er levert, med anslått dato for ferdigstilling gitt av Rogaland Revisjon IKS. 
Det er tatt med en egen kolonne for beregnet kostnad fra revisors side for de enkelte 
prosjekter. 
 
Det er også laget en oversikt i skjemaet over når lovpålagt tilbakemelding på oppfølging 
av rapporter skal finne sted.  
 
For å gi kontrollutvalget oversikt over hvilke prosjekter som etter hvert vil være ferdig 
utført, vil det til slutt bli laget en liste over ferdigbehandlede prosjekter i denne perioden. 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikten pr. april 2008 til orientering. 

 
 
 
 
SANDNES, 08.04.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt 
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 

Oversikt over status prosjekter og kontroller –April 2008 
 

Vedtatte prosjekter under arbeid: 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter  Vedtatt 
igangsatt 

Estimert 
timeforbruk 

Status/forventet 
ferdigstilt 

Merknader 

Innkjøp/anskaffelser 22.03.07 250 t 28.08.08  
Etikk 22.03.07 250 t 31.05.08  
Avlastning 06.09.07 200 t 30.06.08  
Rusvern 06.09.07 200 t 30.06.08  
Tilskudd til lag og organisasjoner 06.09.07 150 t 30.09.08  
Vedlikehold 18.10.07 250 t 30.09.08  
Kommunale inntekter og statlige tilskudd 06.09.07 200 t 30.09.08 flyttes fram i tid om mulig 
Selskapskontroller     

 
 
Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter Bestilt Behandlet Oversendt 
kommunen 

Planlagt 
oppfølging og 

svarfrist 

Status/dato for evt. purring 

PPT / spesialundervisning 29.10.05/07.09.06 06.09.07 13.09.07 1. halvår 08 Behandlet i bystyret 13.11.07 
Kvalitet på omsorgstilbudet 22.03.07 18.10.07 22.10.07 1. halvår 08 Behandlet i bystyret 13.11.07 
Selskapskontroller      
Sandnes Tomtselskap AS 20.12.07 03.01.08  6 mnd.  FR-delen av rapporten skal 

følges opp 
Lyse Energi AS 22.03.07 15.02.08 19.02.08 Ny rapport bestilles vedr. praktisk gjennomføring 

av forsyningsforskriften og lovregler om offentlige 
anskaffelser 

 

 




