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Kontrollutvalget i Sandnes kommune
Møteinnkalling
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Møtenr:

Formannskapssalen, Sandnes Rådhus
21.03.2014
Kl. 8.30
3-2014

Til behandling:
Sak nr
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 21. februar 2014
Orientering fra administrasjonen - Kommunaldirektør for kultur- og byutvikling
Skatteregnskapet for 2013 med kontrollrapport fra skatteetaten
Orientering om rapport: Obligatorisk selskapskontroll knyttet til Sandnes
kommunes eierskapsforvaltning
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Samhandlingsreformen"
Oppfølging forvaltningsrevisjon: Selvkost
Statusoversikt pr. mars 2014

Referatsaker/meldinger
Periode:
Nr.
3/14
4/14
5/14

Arkivsak
13/00092-17
13/00212-21
13/00218-3

21.02.2014 - 21.03.2014
Referatsakstittel
Skatteinngang februar 2014
Bytte av møtedato i april
FKT-konferansen 2014

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til
postmottak.rks@sandnes.kommune.no.
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, 12.03.2014
Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet
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7/14 Godkjenning av protokoll fra møte 21. februar 2014
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00068-17
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.03.2014

Saknr
7/14

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 21. februar legges fram for utvalget til endelig
godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 21. februar 2014.

SANDNES, 03.03.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Møteprotokoll

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Tilbake
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8/14 Orientering fra administrasjonen Kommunaldirektør for kultur- og byutvikling
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00254-6
047
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.03.2014

Saknr
8/14

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har mottatt kopi av brev sendt Sandnes kommune ang. behandlingen av en
søknad om oppføring av naust. Avsender mener at vedtak i saken ikke er fattet på rett
grunnlag, se vedlagte brev (udatert).
Saksutredning:
På vegne av kontrollutvalget har sekretariatet bedt om en orientering fra administrasjonen.
Kommunaldirektør Kirsten Barvik vil derfor orientere kontrollutvalget om saken.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar framlegget fra kommunaldirektør Kirsten Barvik til
orientering.

SANDNES, 11.03.2014
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
E-post av 10/3-2014 med brev

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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9/14 Skatteregnskapet for 2013 med kontrollrapport fra
skatteetaten
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00092-15
232
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.03.2014

Saknr
9/14

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har fått tilsendt skatteoppkrevers årsrapport for 2013, i tillegg har
Skatteetaten oversendt Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes
kommune.
Kommunene har ansvaret for skatteinnkreving og føring av skatteregnskap (skatteoppkreverfunksjonen). Staten v/Riksrevisjonen har ansvar for revidering av kommunenes
skatteregnskap, og bygger sin revisjon på de stedlige kontrollene som Skatteetaten gjennomfører. Kontrollavdelingen avgir årlig rapport til Riksrevisjonen og til kommunen med kopi til
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er ikke pålagt noen form for behandling av selve skattregnskapet, men har et
tilsynsansvar overfor skatteoppkrever. 1 Regnskapet legges derfor fram for kontrollutvalget til
orientering, bl.a. fordi kontrollutvalget har adgang til å bemerke forhold vedrørende etatens
samlede ressurser, samlede restanser og arbeidsgiverkontroll - så lenge dette er et ledd i
utvalgets arbeid med kontroll av revisjon og den økonomiske forvaltning i kommunen.

Saksutredning
Som det går fram av skatteoppkrevers årsrapport er kommunens andel av skatteinngangen i
2013 på kr 2.025,5 millioner. Dette er en økning på 10,2% sammenlignet med fjoråret.
Det foreligger ingen merknader i kontrollrapporten fra Skatteetaten om resultatene av utført
kontroll innenfor ressurser og tilpasset organisering, regnskapsføring, rapportering og
avleggelse av skatteregnskap samt skatte og avgiftsinnkrevingen. Skattetaten har heller ingen
kommentarer til arbeidsgiverkontrollen.
Kontrollutvalget tar selve skatteregnskapet til orientering, da utvalget som nevnt ikke er
pålagt noen form for behandling av dette regnskapet. Det er en statlig oppgave. Som nevnt
ovenfor har Skatteetaten ingen merknader.
Skatteoppkrever er invitert til kontrollutvalgets møte for å gjennomgå årsrapporten.

1

Jfr brev fra KRD av 01.06.07 til kontrollutvalgssekretariat Nordmøre
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2013 med
kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering.
Saken videresendes bystyret til orientering.

SANDNES, 24.02.2014
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Skatteoppkrevers årsrapport
Kontrollrapport fra skattefuten

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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10/14 Orientering om rapport: Oblitatorisk
selskapskontroll knyttet til Sandnes kommunes
eierskapsforvaltning
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00024-2
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.03.2014

Saknr
10/14

Bakgrunn:
Kontrollutvalget bestilte denne rapporten i februar 2013. Formålet med rapporten har vært å
se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det skal ses på hvordan eierstyringen er forankret
og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk.
Med bakgrunn i formålet vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende
problemstilleringer:
• Har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)?
• Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for eierskapsoppfølgingen – herunder
føringer og rapporteringer mellom kommunestyret og eierrepresentant?
• Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte rutiner?
Saksutredning:
Rapporten er ferdigstilt fra revisors side, men det har tatt lengre tid enn forventet med
tilbakemelding fra kommunen. Revisor vil derfor i dette møtet orientere om funn og
anbefalinger i rapporten, som da vil bli lagt fram til neste møte for behandling. Til dette møtet
vil også kommunens tilbakemelding til rapporten være klar.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang til orientering.

SANDNES, 12.03.2014
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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11/14 Forvaltningsrevisjonsrapporten
"Samhandlingsreformen"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00022-2
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.03.2014

Saknr
11/14

Bakgrunn:
Denne rapporten ble bestilt av kontrollutvalget i januar 2013. Temaet var prioritert i Sandnes
kontrollutvalgs Plan for forvaltningsrevisjon.
Formålet med rapporten har vært å vurdere utslagene av samhandlingsreformens økonomiske
insentiver, både for kommune og brukere.
Ut fra dette formålet vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende problemstillinger:
Medfinansiering
• I hvilken grad har medfinanseringstilskuddet dekket kommunens kostnader med
sykehusinnleggelser i 2012 og 2013?
• Hvor mange og hvilken type innleggelser har kommunen så langt vært med å
finansiere?
• I hvilken grad kan kommunen påvirke disse innleggelsene? På hvilken måte blir dette
eventuelt gjort?
Utskrivningsklare pasienter
• Hvordan har kommunen organisert arbeidet for å redusere antall liggedøgn for
utskrivningsklare pasienter, og hvordan fungerer dette?
• Hvilke konsekvenser har dette hatt for brukerne, og hvordan oppleves dette av
brukerne?
• I hvilken grad har tilskuddet til utskrivingsklare pasienter dekket kommunens
kostnader med dette?
Økonomiske insentiver og prioritering.
• I hvilken grad spiller de økonomiske insentivene i samhandlingsreformen inn på
hvordan kommunen prioriterer brukere mht. sykehjemsplass? Er det slik at pasienter
som kommer fra sykehuset får en sterkere prioritering enn de som kommer
hjemmefra?
Kontrollutvalget presiserte også ved bestilling at det var ønskelig å få undersøkt hvor mange
som evt. blir lagt inn igjen pga for tidlig utskriving.
Saksutredning:
• Hovedfunnene i rapporten er at medfinansieringsinsentivet ifølge revisor er svakt,
generelt og sykehusaktiviteten er vanskelig å påvirke for kommunen. Kommunen har
likevel iverksatt en rekke forebyggende tiltak med bakgrunn i et sterkere lovpålagt
ansvar for forebygging og et ønske om å dempe presset på pleie- og
omsorgstjenestene. Insentivet gir likevel kommunene liten økonomisk drahjelp.
7
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•

•
•

Det har vært en betydelig økning i antall pasienter som skrives ut fra SUS som har
behov for hjelp fra kommunen etterpå. Stadig flere av disse skrives direkte ut til eget
hjem med oppfølging fra hjemmetjenesten, fordi bare ca. 30% av andelen
korttidsplasser er tilgjengelige for den opprinnelige målgruppen.
Det ser også ut som at det er pasienter som kommer fra sykehuset som prioriteres
først.
Når det gjelder antall reinnleggelser på SUS, viser det seg at disse er omtrent på
samme nivå som før innføring av Samhandlingsreformen.

Ut fra disse funnene kommer revisor med følgende anbefaling til kommunen:
• Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere institusjonskapasiteten. Kommunen bør
vurdere alternativer for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene
•

Vi anbefaler kommunen å følge nøye med på situasjonen til de som bor hjem-me i perioder
med høyt press på overgangs- og korttidsplassene.

•

Vi anbefaler kommunen å følge nøye med på pågangen på overgangs- og kort-tidsplassene
slik at dimensjoneringen av tilbudet står i forhold til behovet

Rådmannen skal ifølge forskrift alltid få anledning til å uttale seg til rapporten. I rådmannens
uttale går det fram at administrasjonen i all hovedsak støtter rapportens konklusjoner og
anbefalinger, og allerede har satt i gang tiltak på flere områder, se rapportens side 10.
Da de fleste av revisors anbefalinger gjelder videre planlegging, foreslås det en litt utvidet
periode før kontrollutvalget ber om tilbakemelding på oppfølging av rapporten.
Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til bystyret i denne saken.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten
«Samhandlingsreformen» til etterretning.
Rapporten oversendes rådmannen som bes om å ta ytterligere stilling til rapportens
konklusjoner og anbefalinger.
Bystyret får tilbakemelding via kontrollutvalget om hvordan rådmannen har fulgt
opp bystyrets vedtak ca. 9 måneder etter bystyrets vedtak.

SANDNES, 11.03.2014
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Tilbake
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12/14 Oppfølging forvaltningsrevisjon: Selvkost
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00117-31
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.03.2014

Saknr
12/14

Bakgrunn
Kommunestyret behandlet i møte18.12.12 forvaltningsrevisjonen Selvkost, og fattet følgende
vedtak:
1. Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten ”Selvkost” til orientering.
2. Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging/viderearbeid knyttet til rapportens
konklusjoner og anbefalinger.
3. Det gis tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om ca. 6 mnd. knyttet til rådmannens
oppfølging av bystyrets vedtak. (Forskr. § 12).

I rapporten kom revisjonen med følgende anbefalinger til kommunen:
1. Selvkostrelatert arbeid for plan- og oppmålingssaker bør føres for seg i regnskapet.
Kommunen bør utarbeide selvkostregnskap for arealplan hvert år. Kommunens
interntjenester til byplan bør regnskapsføres videre, i alle fall for arealplan og
oppmåling (selvkosttjenester). Kommunen bør følge med for å se om det er behov for
justeringer av gebyrene for bygge- og oppmålingssaker. Kommunens gebyrtap ved
bygge- og oppmålingssaker bør ikke tas med i selvkostregnskapene. Det samme
gjelder plansaker dersom det oppstår gebyrtap her.
2. Fordelingen av kommunens indirekte driftsutgifter (interntjenester) bør foretas med
årets utgifter. Kommunen bør endre sine artsføringer ved bokføring av interne
fordelinger.
3. Selvkostnoten bør ta med opplysninger om alle kommunens selvkosttjenester.
Kommunen kan vurdere nærmere om den skal angi selvkostnoten mer detaljert.
4. Slam bør også belastes med kommunens interntjenester. Kommunen bør vurdere på
nytt om den skal ta med hele feieregningen fra Brannvesenet i sin selvkostberegning
for feiing.
Saksutredning
Rådmannen har i brev av 12.02.14 gitt tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp,
brevet er lagt ved saken.
I sitt svar gjør rådmannen rede for hvilke tiltak som er i verksatt i forhold til de ulike
anbefalingene. Rådmannen har svart på alle anbefalingene i rapporten.
1. Selvkostrelatert arbeid
Rådmannen har for 2014 opprettet egne budsjett og regnskap for selvkostområdene
detaljregulering og oppmåling (matrikkel), og det vil da være mulig å ta ut selvkostregnskap fra
og med 2014. Rådmannen tar til etterretning at eventuelle gebyrtap på bygge- og oppmålingssaker
ikke bør tas med i selvkostregnskapene.
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2. Fordelingen av kommunens indirekte driftsutgifter
I Momentum-selvkostmodell hentes årets regnskapstall nå raskt inn, og genererer en fordeling av
indirekte kostnader for områdene vann, avløp og renovasjon. Interne administrative utgifter
innenfor bymiljø blir også allerede fordelt i forhold til årets regnskapstall. Rådmannen vil i 2014
vurdere å ta i bruk Momentum selvkostmodell også på områdene oppmåling (matrikkelen),
detaljregulering og byggesak. I 2014 vil artsbruken for internfordelinger i Teknisk også
gjennomgås og endres i tråd med anbefalingene.
3. Selvkostnoten bør ta med opplysninger om alle kommunens selvkosttjenester.
Rådmannen er enig i at det er naturlig å gi noe mer detaljert informasjon og opplysninger om
hvilke tjenester som omfattes av selvkost, og kommunen vil i selvkostnoten for 2013 ta med mer
detaljerte opplysninger.
4. Slam. Kommunen bør vurdere på nytt om den skal ta med hele feieregningen fra
Brannvesenet i sin selvkostberegning for feiing.
I forbindelse med prosess om ny brannstasjonsstruktur i selskapet vil hele kostnadsfordelingsmodellen bli tatt opp til ny vurdering, og brannforebyggende tilsynsoppgaver som også ligger som
oppgaver i feiervesenet må sees nærmere på ved fremtidig utgiftsfordelingsmodell. Arbeidet er
ventet gjennomført i 2014. Endringer i kommunens selvkostberegning må sees i sammenheng
med dette.

Vi viser ellers til rådmannens svarbrev.
I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at
rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan
administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det kontrete tilfellet, da dette er
rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalget kan likevel melde saker videre til bystyret dersom
kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

FORSLAGT TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
rapporten ”Selvkost” til orientering.
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SANDNES, 18.02.2014
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Tilbake
Vedlegg: Tilbakemelding fra Sandnes kommune
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13/14 Statusoversikt pr. mars 2014
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00079-25
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.03.2014

Saknr
13/14

Bakgrunn:
Denne oversikten er kontrollutvalgets verktøy for å følge saker som går over flere møter.
Slike saker oppstår enten ved at kontrollutvalget bestiller en rapport fra revisor eller ved at
kontrollutvalget finner at en sak som de mener krever videre oppfølging. Statusoversikten
følger sakene fra de oppstår til de er sluttbehandlet og ferdig oppfulgt. Oversikten blir
oppdatert til hvert møte.
Saksutredning:
Den første kolonnen viser oversikt over bestilte prosjekter som ennå ikke er levert. Neste
kolonne viser oversikt over prosjekter som er behandlet i kontrollutvalget, men der bystyrets
vedtak ennå ikke er fulgt opp. Den siste kolonnen viser saker som er ferdigbehandlet i
inneværende periode, evt. ferdigbehandlet med ønske om ny gjennomgang på et senere
tidspunkt.
Til dette møtet foreligger forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen» og
selskapskontrollen «Eierskapskontroll av Sandnes kommune» til behandling. I tillegg
foreligger oppfølging av rapporten ”Selvkost” til behandling

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2014 til orientering.

SANDNES, 03.03.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt pr. mars 14
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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Referat-/meldingssaker:
3/14 Skatteinngang februar 2014
4/14 Bytte av møtedato i april
5/14 FKT-konferansen 2014
Tilbake
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