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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Formannskapssalen, Sandnes Rådhus 
Dato: 21.03.2014 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 3-2014 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
7/14 Godkjenning av protokoll fra møte 21. februar 2014 
8/14 Orientering fra administrasjonen - Kommunaldirektør for kultur- og byutvikling 
9/14 Skatteregnskapet for 2013 med kontrollrapport fra skatteetaten 

10/14 Orientering om rapport: Obligatorisk selskapskontroll knyttet til Sandnes 
kommunes eierskapsforvaltning 

11/14 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Samhandlingsreformen" 
12/14 Oppfølging forvaltningsrevisjon: Selvkost 
13/14 Statusoversikt pr. mars 2014 
  
 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 21.02.2014 - 21.03.2014 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
3/14 13/00092-17 Skatteinngang februar 2014 
4/14 13/00212-21 Bytte av møtedato i april 
5/14 13/00218-3 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/vara-
medlemmer. 
 
 
Sandnes, 12.03.2014 
 
Sveinung Skjørestad 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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7/14 Godkjenning av protokoll fra møte 21. februar 2014 
 
Arkivsak-dok.  13/00068-17 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.03.2014 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.  13/00254-6 
Arkivkode.  047  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.03.2014 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.  13/00092-15 
Arkivkode.  232  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.03.2014 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 (skatteoppkrever- 
funksjonen). Staten v/Riksrevisjonen har ansvar for revidering av kommunenes 
skatteregnskap, og bygger sin revisjon på de stedlige kontrollene som Skatteetaten gjennom- 
fører. 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.  14/00024-2 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.03.2014 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.  14/00022-2 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.03.2014 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.  
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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.  13/00117-31 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.03.2014 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 kostnadsfordelings-
modellen 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.  13/00079-25 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.03.2014 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 


	Saksutredning
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                                                                                                        HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 


     ÅRSMØTE I  FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN  3. JUNI 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 







www.fkt.no 


   
  


 
Dag 1 
 


 
Tirsdag 3. juni 2014 


09.00 – 10.00  
 


Registrering med mat 
 


10.00 – 10.15  
 


Åpning av konferansen.  
 
Per Rune Vereide, styreleder FKT 
 


10:15 – 10.45   
 


Velkommen til Haugesund. 
 
Ordfører i Haugesund Petter Steen jr. 
 


10.45 – 11.15 
   
 


Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, forventninger og fremtidstanker.
 
Statssekretær Jardar Jensen, KMD 
 


11.15 – 11.30  
 


Spørsmål og kommentarer fra salen 
 


11.30 – 11.45   
 


Pause (Kaffe) 


11.45 – 12.15  
 


Presentasjon og overlevering av veileder om høringer i kontrollutvalgene. 
 
Wencke Sissel Olsen og Hans Blø, FKT 
 


12.15 – 13.00  
 


Lunsj  


13.00 – 14.00  
 


Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet 
 
Riksrevisor Per Kristian Foss 
 


14.00 – 14.15  
 


Spørsmål og kommentarer fra salen 


14.15 – 14.45  
 


Er forvaltningsrevisjonsarbeid interessant utenfor kontrollutvalget? 
 
Arnt – Heikki Steinbakk, Formannskapet i Stavanger 
 


14.45 – 15.00  
 


Spørsmål og kommentarer fra salen 


15.00 – 15.30 
 


Samfunnstrygghet og beredskap 
 
Haavard Stensvand, Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane 
 


15.30 – 15.45  
 


Spørsmål og kommentarer fra salen 


 
 


ÅRSMØTE I FKT 
 


15.45 – 16.00  
 


Registrering årsmøtet i FKT med kaffe 


16.00 – 16.45  
 


Årsmøte FKT 


17.15 Sosialt arrangement 
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09.00 
 


 
10.00 
 
 
10.15 
 
 
10.30 
 


 
11.15 
 
 
11.30 
 
 
12.45 
 


 
13.30 
 
 
13.45 
 


 
14.15 
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MÅLGRUPPE FOR KONFERANSEN 


Kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, ordførere, ansatte i 
Fylkesmannsembetene og andre som er opptatt og interessert i kontroll og tilsynsarbeid i offentlig sektor. 


 


PRAKTISK INFORMASJON 


Konferansehotell: Rica Maritim Hotel, tlf. 52 86 30 00 


Adresse: Åsbygaten 3, 55 28 Haugesund 


 
INFORMASJON OM ÅRSMØTE 


Årsmøtet er kun for medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 


Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet 
innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2014 


Styret sender ut sakspapirene 2 uker før årsmøtet, innen 20. mai.2014 


Dersom din kommune / ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 
stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2014 


Leder i valgkomiteen: Odd Uglem, 2560 Alvdal / odd@meskano.no /  
Mobil: 40037905 (jobb) / 90056442 (privat.) 


Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se hjemmesiden www.fkt.no  eller kontakt 
sekretariatet. 


 


KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT: 


Hogne Haktorson: Tlf. 55 23 94 53 / 91 10 59 82 eller Roald Breistein: Tlf. 55 23 94 47 / 97 50 51 52 


E- postadresse: fkt@fkt.no 
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PÅMELDING 


 


Påmelding via FKTs hjemmeside: www.fkt.no 


Bindende påmelding innen fredag 11. april 2014. 


Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr. 500,- i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 


DELTAKERAVGIFT 


 Deltagelse med overnatting: Kr. 5.400,- (Ikke medlem kr. 5.800,-)  
 Deltagelse uten overnatting, sosialt arrangement og middag: Kr. 4.300,- (Ikke medlem kr. 4.700,-) 
 FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 
 Ekstra overnatting 2. – 3. juni 2014 Kr. 1.300,- 


 
ANNEN INFORMASJON 


Filmen «Det Åpne Landet» 


Husk at du er i filmbyen Haugesund, på hotellet hvor Amanda prisene deles ut hvert år. 
I Auditorium Lille Maritim vises en fantastisk film, som på 3 lerret presenterer regionen på en 
glimrende måte. Filmens varighet er 23 minutter og vises to ganger: 


 Mandag. 2. juni kl. 21.00 (for dem som kommer kvelden før) 
 Onsdag. 4. juni kl. 08.30. 


 
Sosial utflukt med kongelige tilsnitt. 


 
 Bussene henter oss utenfor hotellet kl. 17.15, og kjører til Avaldsnes i Karmøy kommune. 
 I Nordvegen Historiesenter ønskes vi velkommen i Kongshallen. En audiovisuell Harald 


Hårfagre tar oss med på en reise gjennom tid og rom og forteller oss om den spennende historien 
på Avaldsnes 


 Omvisning også i Olavskirken – den snart 1000 år gamle middelalderkirken som var et viktig 
stoppested for pilgrimene som skulle til Nidaros. 


 På retur vil bussene passere Haraldshaugen – det kjente minnesmerket om Harald Hårfagre 
som samlet Norge til et rike. Tilbake på hotellet ca. kl. 19.30/19.45.  


 Middag på hotellet kl. 20.30 
 


Flyplass  
 
Haugesund lufthavn ligger på Helganes i Karmøy kommune. Avstand 13 km. 
Flybussen går til hotellet / reisetid 25-30 min. / Pris 70,- (T/R 110) 
Taxi / reisetid 15-20 min. / pris ca. 350,- dagtid / ca. 450,- kveld. 
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 
1-2014 


Møtedato: 
21.02.2014 


Utvalgssaksnr.: 
1/14 - 6/14 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad  
Arne Oftedal 
Carina Mossin 
Steinar Ims 
Øyvind Ødegård (vara) 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Karen Margrethe Mjelde.  
Varamedlem Øyvind Ødegård møtte 
 


Andre tilstede: 
Økonomidirektør Torunn Nilsen, Sandnes kommune (sak 2/12) 
Fagansvarlig Tove-Gunn Moen, Rogaland Revisjon IKS 
Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg Rogaland Revisjon IKS (foreløpig orientering om 
rapport) 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
Førstekonsulent Jane D. Idland, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


1/14 13/00068-15 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. desember 
2013 2 


2/14 13/00363-3 Orientering fra administrasjonen: Økonomidirektøren 2 


3/14 13/00117-29 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Anskaffelser 2 


4/14 13/00212-17 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 3 


5/14 13/00252-10 Regnskapsoversikt kontrollutvalgets område pr. 3. 
tertial 2013 (årsregnskap) 4 


6/14 13/00079-23 Statusoversikt pr. februar 2014 4 


Referat-/meldingssaker 


1/14 13/00168-7 Målsettinger og strategier 2012-2015 4 
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2/14 13/00092-13 Skatteinngang februar 4 


Eventuelt/orientering: 


Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte om foreløpige resultater fra rapporten 
”Samhandlingsreformen”. Rapporten foreligger til behandling på neste møte i 
kontrollutvalget. 
 
Diskusjon rundt anmeldte/ikke anmeldte kontroller. 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
1/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. desember 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 13.12. 13. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 13.12. 13. 
 
 
 
2/14 Orientering fra administrasjonen: Økonomidirektøren 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Økonomidirektør Torunn Nilsen orienterte om sitt arbeids- og 
ansvarsområde. I tillegg ble det gitt en kort orientering knyttet til 
kommende regnskapsavslutning. 


 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til 
orientering. 
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3/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Anskaffelser 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
rapporten ”Anskaffelser” til orientering. 
Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten om 
ca. ett år. 
Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 
 


Møtebehandling 
Arne Oftedal foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak (etter første 
setning): 
Kontrollutvalget ser med en viss bekymring på at rådmannen ikke har 
implementert anbefalingene fra revisjonen ennå.  
 
Dette tillegget til forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging 
av rapporten ”Anskaffelser” til orientering. Kontrollutvalget ser med en viss 
bekymring på at rådmannen ikke har implementert anbefalingene fra 
revisjonen ennå.  
 
Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av denne 
rapporten om ca. ett år. 


  
 Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 
 
 
 
4/14 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 
 
VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar den framlagte årsmeldingen for kontrollutvalgets 
arbeid i 2013. 
Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar den framlagte årsmeldingen for 
kontrollutvalgets arbeid i 2013. 


               Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering 
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5/14 Regnskapsoversikt kontrollutvalgets område pr. 3. tertial 2013 
(årsregnskap) 


 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar kontrollutvalgets årsregnskap for 2013 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar kontrollutvalgets årsregnskap for 2013 til 
orientering. 


 
 
 
6/14 Statusoversikt pr. februar 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. februar 2014 til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. februar 2014 til 
orientering. 


 
 
 
 
 
 
 
Referat-/meldingssaker: 
 
1/14 Målsettinger og strategier 2012-2015 
 
2/14 Skatteinngang februar 
 
Meldingssakene ble tatt til orientering 
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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 
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Formålet med dette prosjektet har vært å se nærmere på hvordan de økonomiske in-


sentivene i samhandlingsreformen har virket, og kommunens respons på disse.  


 


Hovedbudskap:  


 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. Dette skyldes i første rekke at den 


reelle andelen korttidsplasser er svært lav i Sandnes. Bare 30 % av plassene er til-


gjengelige for den opprinnelige målgruppen.  


 Det for få institusjonsplasser i forhold til behovet, og det er vanskelig å få en kort-


tidsplass, enten du kommer fra et sykehusopphold eller du kommer hjemmefra. 


Men i kampen om korttidsplassene ser det ut til at det er brukerne som kommer 


hjemmefra som trekker det korteste strået, og at det er pasienter som kommer fra 


sykehuset som prioriteres først. 


 Medfinansieringsinsentivet er svakt, generelt og sykehusaktiviteten er vanskelig å 


påvirke for kommunen. Kommunen har likevel iverksatt en rekke forebyggende til-


tak, men andre faktorer enn insentivet forklarer satsingen, herunder et sterkere 


lovpålagt ansvar for forebygging, og et ønske om å dempe presset på pleie- og om-


sorgstjenestene. Men insentivet gir kommunene liten økonomisk drahjelp.  


 


Utskrivingsklare pasienter. Pasienter som er ferdigbehandlet ved SUS, og som ikke 


kan komme seg hjem selv, meldes kommunen som utskrivingsklare. Etter innføringen 


av samhandlingsreformen har kommunen fått en betalingsplikt for utskrivningsklare 


pasienter. Kommunen måtte i 2013 betale 4125 kroner fra første dag etter ferdigbe-


handling. Før januar 2012 betalte kommunen 1600 kroner fra den tiende dagen etter 


ferdigbehandling. Gjennomgangen viser at insentivet knyttet til utskrivingsklare pasi-


enter har virket svært godt. I 2011 lå pasienter fra Sandnes i sykehusseng etter ferdig-


behandling i til sammen ca. 4300 døgn. For 2013 ser det ut til å bli i overkant av 450 


døgn, eller om lag 1,9 millioner kroner.  


 


Det har imidlertid vært en sterk økning i antall betalingsdøgn i andre halvdel av 2013 


(79 prosent mot 21 prosent første halvdel). Dette skyldes i første rekke for liten tilgang 


på korttidsplasser i forhold til behov. 


 


Trenden er at antall utskrivningsklare pasienter fra SUS til Sandnes kommune har 


økt betydelig de siste årene. Bare fra 2012 til 2013 har antallet økt med nesten 18 pro-


sent. Pasienter som skrives ut til kommunen får som regel hjemmesykepleie eller kort-


tidsopphold på sykehjem. I 2013 ble om lag 50 prosent av pasientene skrevet ut til 


hjemmet, med oppfølging fra hjemmetjenestene, 31 prosent ble skrevet overgangsavde-


lingen ved Sandnes helsesenter, mens 13 prosent ble skrevet ut til andre korttidsplas-


ser. 
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I Stavanger ble 38 prosent av pasientene skrevet ut til hjemmet i 2013, mens 52 prosent 


ble skrevet ut til institusjonsplasser. Dette nivået har vært nokså stabilt i halvannet år.  


 


Tendensen i Sandnes er at stadig flere blir skrevet ut fra SUS til eget hjem, og færre til 


korttidsplass. I november og desember ble nesten 60 prosent av pasientene skrevet ut 


til eget hjem, med oppfølging av hjemmetjenestene. Gjennomgangen viser ganske ty-


delig at den viktigste årsaken til denne utviklingen er mindre tilgang på korttidsplas-


ser.  


 


Vår gjennomgang viser at kommunen har en nokså høy andel korttidsplasser, men at 


den reelle andelen korttidsplasser er svært lav. Med reell andel korttidsplasser mener 


vi andelen plasser som er tilgjengelig for de som har behov for et korttidsopphold, dvs. 


for den faktiske målgruppen. I slutten av januar 2014 hadde kommunen 87 korttids-


plasser, og 61 av disse var blokkerte. Med dette mener vi at det i 61 av korttidssengene 


lå brukere som hadde fått et vedtak om langtidsplass/bokollektiv, men som var for 


svake til å reise hjem. Reelt sett var det altså bare 26 korttidsplasser som var tilgjengeli-


ge for den opprinnelige målgruppen. Vi får opplyst at dette øyeblikksbildet er nokså 


representativt for tilgjengeligheten over tid.  


 


I Stavanger kommune er tilgjengeligheten til korttidsplasser langt bedre. Tar vi bort 


overgangs- og rehabiliteringsplassene fra korttidsstatistikken, var bare 4 ordinære kort-


tidsplasser i Sandnes tilgjengelige ved utgangen av januar - 7 plasser om vi regner med 


overgangsavdelingen ved Sandnes helsesenter. Til sammenligning var det 95 tilgjenge-


lige korttidsplasser i Stavanger, pr. november 2013.  


 


Lav tilgjengelighet til korttidsplasser har sammenheng med en generell lav dekning 


av sykehjemsplasser i kommunen, og at mange venter på langtidsplass eller plass i 


bokollektiv. Og de venter lenge. I januar-februar var det 35 brukere som ventet på 


langtids sykehjemsplass og 27 som ventet på plass i bokollektiv. Gjennomsnittlig ven-


tetid på langtidsplass er nesten 8 måneder, mens det er nokså vanlig å vente et år på 


plass i bokollektiv.  


 


Intervjuene tyder på at hjemmetjenesten er blitt bedre på å ta i mot veldig syke pasien-


ter, men at den er presset. Det kan synes som om hjemmetjenesten tidvis balanserer på 


en hårfin grense av hva som er faglig forsvarlig. De fleste av dem vi har intervjuet me-


ner at pasientene bare tas hjem dersom dette er faglig forsvarlig. Det gis samtidig ut-


trykk for at dette ikke er en optimal løsning for en del pasienter, og at disse kunne hatt 


nytte av et korttidsopphold. Enkelte gir imidlertid uttrykk for at det er faglig uforsvar-


lig å sende enkelte pasienter hjem. 


 


Intervjuene tyder på at både omsorgsdistriktene, samordningsenheten og SHS opple-


ver et betydelig press fra sykehus og pårørende, om å gi enkelte brukere en institu-


sjonsplass. 
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Korttidsavdelingen ved Sandnes helsesenter (SHS), avdeling Stavanger, startet opp i 


oktober 2012 for å ta unna den økte strømmen av utskrivingsklare pasienter. Fra okto-


ber til desember 2012 disponerte avdelingen 12 senger. I januar 2013 ble antall dispo-


nible senger økt til 15, i takt med at behovet økte. Dataene våre tyder på at kapasitets-


økningen har vært nødvendig, ettersom den opprinnelige kapasiteten ikke hadde klart 


å dekke plassbehovet. Men kapasiteten ser ut til å være presset nå. I oppstartsmånede-


ne i 2012 var det som regel alltid et par ledige senger, mens det sjelden er det nå. For 


siste halvdel av 2013 var beleggsprosenten på 92 prosent, og 97 prosent i desember.  


 


Antallet utskrevne pasienter fra SUS til SHS har gått ned siden oppstart. Til tross for 


dette har belegget ved SHS økt betydelig. Årsaken til dette er at gjennomsnittlig antall 


døgn pr. opphold har gått kraftig opp siden oppstart, fra 6 døgn de to første månedene 


til 15 døgn i desember 2013. Ved opprettelsen av overgangsavdelingen ved SHS var 


tanken at et opphold skulle vare maksimalt to uker, men dette er nå i ferd med å bli 


den gjennomsnittlige liggetiden. Oppholdslengden varierer imidlertid en del. Flere av 


pasientene er noen dager før de får et nytt tilbud. Men flere er også for syke til å dra 


hjem, og det kan ta lang tid før de får institusjonsplass. På intervjutidspunktet var det 


én pasient som hadde ventet ved SHS i drøye to måneder i påvente av en langtidsplass. 


Vi får også opplyst at enkelte pasienter blir liggende lenger på SHS pga. av sterkt press 


fra pårørende. 


 


Økonomiske insentiver og prioritering. Gjennomgangen vår tyder på at helse- og 


omsorgsbrukere som bor hjemme har blitt nedprioritert mht. tildeling av korttidsplass 


til fordel for pasienter som blir utskrevne fra sykehuset. De fleste av dem vi har interv-


juet hevder dette, og tallene peker i samme retning. I 2011 kom 44 prosent av de som 


fikk korttidsopphold hjemmefra, mens 49 prosent kom fra sykehuset. I 2013 hadde an-


delen som kom fra sykehuset økt til 67 prosent, mens andelen som kom hjemmefra var 


redusert til 14 prosent.  I slutten av januar var det ni personer som ventet på å få en 


korttidsplass, og dette dreier seg i all hovedsak om hjemmeboende. Gjennomsnittlig 


ventetid på en korttidsplass er på 3,5 måneder, og de som søker hjemmefra venter 


lengst. 


 


Årsaken til denne utviklingen skyldes i første rekke lav tilgjengelighet på overgangs- 


og korttidsplasser. Samtidig kan det se ut som om et sykehusopphold ofte kan være 


veien inn for å få en sykehjemsplass for noen brukere. Dette er det flere som hevder i 


intervjuene.  


 


Etter vår vurdering er det for få institusjonsplasser i forhold til behovet, og det er 


vanskelig å få en korttidsplass, enten du kommer fra et sykehusopphold eller du 


kommer hjemmefra. Men i kampen om korttidsplassene ser det ut til at det er de som 


kommer hjemmefra som trekker det korteste strået, og at de som kommer fra sykehu-


set som prioriteres først.  
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Kommunen er kommet inn i en negativ spiral. Flere brukere står på venteliste til lang-


tidsplass. De er for dårlige til å bo hjemme, og blir liggende å vente på langtidsplass i 


en korttidsseng. Dette innebærer at færre av de som er i målgruppen for kort-


tidsplass/vekselplass får et slikt tilbud. Dermed risikerer man at deres helsetilstand 


svekkes, og at de får raskere behov for en langtidsplass, noe som øker etterspørselen 


etter langtidsplasser (og dermed også flere på venteliste og flere blokkeringer). Dette er 


ingen god løsning for brukerne, og det er sannsynligvis en dyrere løsning for kommu-


nen på sikt. 


 


Brukeropplevelser. SHS avdeling Stavanger regnes som en korttidsplass, men funge-


rer både som en overgangsplass og en ordinær korttidsplass. I så måte skiller den seg 


fra overgangsavdelingen ved Vålandstunet i Stavanger, som er en mer rendyrket over-


gangsavdeling for pasienter som kommer fra SUS. Tilbakemeldingene fra brukerne ty-


der på at de er fornøyde med den pleien de får på SHS, men at avdelingen fungerer 


bedre som en overgangsplass enn som en korttidsplass. Dette ser i første rekke ut til å 


skyldes høy sirkulasjon av pasienter, og at det ikke er noe sosialiserings- eller aktivi-


tetstilbud.  


 


For noen pasienter blir det mange stopp og flyttinger, og enkelte opplever seg som kas-


teballer i et stort helse- og omsorgssystem. Dette ble det også pekt på i en tilsvarende 


forvaltningsrevisjon i Stavanger. Mange stopp underveis skyldes imidlertid ikke bare 


få tilgjengelige korttidsplasser eller mange interne flyttinger i kommunen. Det skyldes 


også at mange av pasientene er svært syke, og har behov for flere sykehusopphold, 


gjerne forskjellige steder. Sykehusoppholdene genererer ofte nye opphold i den kom-


munale helsetjenesten. Flyttinger internt mellom kommunale tilbud, og eventuelle re-


innleggelser, kommer på toppen av dette.  


 


Liggetid og reinnleggelser. Tall fra helsedirektoratet viser at Helse Vest har hatt den 


sterkeste nedgangen i liggetid på sykehuset før pasientene meldes utskrivingsklare, fra 


2010 til 20131. Helse Vest er også blant de to helseregionene som har hatt den sterkeste 


økningen i andel reinnleggelser for denne gruppen. Dette er en indikasjon på at denne 


gruppen pasienter skrives raskere ut i 2013 enn før samhandlingsreformen. Men siden 


det totale omfanget av pasienter som meldes utskrivingsklare, har økt betydelig, er 


også endret pasientsammensetning en mulig forklaringsfaktor her. Fremover er det 


viktig å følge utviklingen for denne gruppen, ettersom liggetiden er betydelig redusert, 


både før og etter utskriving.  


 


Dekkes kommunens kostnader? Nei, men dette ser i første rekke ut til å skyldes liten 


tilgang på institusjonsplasser. Kommunen har hatt et merforbruk begge år, og i 2013 er 


merforbruket hele 19 prosent. Merforbruket skyldes i all hovedsak at kommunen har 


svært høye utgifter i forbindelse med mottak av utskrivingsklare pasienter fra SUS, ba-


re 12 prosent mindre enn de tilsvarende utgiftene i Stavanger. Hvis vi bare ser på kost-


                                                      
1 Vi har forsøkt å skaffe til veie kommunevise tall her, men direktoratet har ikke tall på kommunenivå, og tall fra SUS er 
heller ikke tilgjengelige.. 
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nadene til mottaks- eller overgangsplasser, har Sandnes kommune høyere utgifter enn 


Stavanger, hhv. 20 og 16 millioner kroner.  


 


Få tilgjengelige korttidsplasser synes å være hovedårsaken til at kommunen har svært 


høye utgifter i forbindelse med mottak av pasienter fra SUS. Mottaksplassene brukes 


imidlertid både som overgangsplasser, korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I til-


legg viser gjennomgangen at en stor andel av mottaksplassene er bebodd av brukere 


som venter på langtidsplass/bokollektiv. Dette innebærer at overgangsplassene også 


bidrar til å demme opp behovet for langtidsplasser.  


 


Kort fortalt går altså utgiftene til utskrivingsklare pasienter med til å dekke langt mer 


enn mottak av utskrivingsklare pasienter.  Det er derfor vanskelig å skille kommunens 


kostnader med samhandlingsreformen fra kostnader i forbindelse med nødvendig tje-


nesteutvikling. Dette gjelder både de nevnte utgiftene og utgiftene i forbindelse med 


forebygging.   


 


Medfinansiering. Medfinansieringsinsentivet er svakt, generelt og sykehusaktiviteten 


er vanskelig å påvirke for kommunen (for mer om dette, se rapporten). Insentivet er et-


ter vår vurdering lite egnet til å stimulere kommunen til å satse forebyggende. Det ser 


ikke ut til at det er økonomisk lønnsomt for kommunen å bruke ressurser på å fore-


bygge/begrense de medisinske sykehusinnleggelsene. 


 


Til tross for dette har kommunen satt i verk en rekke forebyggende tiltak, men en rek-


ke andre faktorer kan forklare satsingen. Kommunen har for det første fått et større 


lovpålagt ansvar for å drive forebyggende og helsefremmende arbeid. For det andre er 


ikke dette noe nytt, forebygging har vært en sentral del av den nasjonale politikken og 


tenkningen i fagmiljøene i en årrekke. For det tredje handler forebygging om å øke 


innbyggernes livskvalitet, og dempe presset på de kommunale pleie- og omsorgstje-


nestene i årene fremover. Så selv om satsingen ikke er lønnsom i et medfinansierings-


perspektiv, kan tiltakene vise seg å være lønnsomme i et fremtidig pleie- og omsorgs-


perspektiv. Kommunens foreløpige erfaringer med hverdagsrehabiliteringsprosjektet 


er et eksempel på dette. Men medfinansieringsinsentivet gir kommunene liten økono-


misk drahjelp til å satse forebyggende.  


 


Kommunens øyeblikkelig-hjelp-tilbud er fullfinansiert av et eget øremerket tilskudd. 


Dette tilbudet skal være et alternativ til sykehusinnleggelse. Økt bruk av ø-


hjelpssengene vil kunne redusere akuttinnleggelsene ved sykehuset. Sandnes kommu-


nes øyeblikkelig-hjelp-tilbud (Jæren ø-hjelp) er et vertskommunesamarbeid mellom 


Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time, og tilbudet startet opp i oktober 2013. Belegget har 


økt en del siden oppstarten i oktober, fra 45 prosent de to første månedene, til 57 pro-


sent de to neste. Man er fremdeles et stykke unna målet om 80-90 prosents belegg, men 


det tar tid å gjøre tilbudet tilstrekkelig kjent, slik at legene henviser nok pasienter til 


tilbudet.  Mange kommuner rapporterer om et belegg på mellom 20 og 30 prosent, og 


Sandnes har også høyere belegg enn Stavanger kommune. Dette til tross for at Jæren 
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Ø-hjelp dekker færre innbyggere, har dobbelt så mange plasser og vært i drift langt 


kortere enn i Stavanger. Gjennomgangen tyder på at Jæren ø-hjelp har funnet gode me-


toder som bidrar til å senke legenes terskel for å henvise pasienter til tilbudet (se 


faktadel).  


 


Også ved ø-hjelp-tilbudet blir enkelte pasienter liggende lenger enn tiltenkt i påvente 


av et korttidsopphold. Man opplever at terskelen for korttidsplass er høyere i Sandnes 


enn i de andre samarbeidskommunene. 


 


Anbefalinger: 


 


 Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere institusjonskapasiteten. Kommunen 


bør vurdere alternativer for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene 


 


Anbefalingen bør ses i sammenheng med den økte pasientstrømmen fra SUS. Etter vår 


vurdering er økt sirkulasjon i korttidssengene viktig for å kunne håndtere pasientene 


på en god måte. Økt sirkulasjon i korttidssengene er helt sentralt for å øke tilgjengelig-


heten til sykehjemsplasser, for at brukerne skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mu-


lig, og for å redusere behovet for langtidsplass.  


 


Også andre har pekt på at institusjonskapasiteten i kommunen bør vurderes. I Agenda 


Kaupangs rapport fra våren 2013 konkluderer med at institusjonsplasser er for lavt 


prioritert i kommunen, og man anbefaler kommunen å utvikle rutiner « som kan bidra 


til en mer målrettet bruk av korttidsplasser.» Det blir også pekt på dette i kommunerappor-


ten fra ASSS-nettverket, høsten 2013: «Samtidig er det viktig for Sandnes at omsorgstrap-


pa har de riktige trinnene, og det som var riktig for ti år siden behøver ikke være riktig i dag. 


Gjennom samhandlingsreformen får kommunen nye oppgaver, og også med den bakgrun-


nen kan det synes fornuftig å øke institusjonskapasiteten for å ha fleksibilitet og ulike løs-


ninger inn i årene som kommer. Med endringer i brukernes behov, nye oppgaver og andre 


økonomiske rammebetingelser, kan det være behov for andre tilbud og endret vekting av ka-


pasiteten for å sikre effektive og gode tjenester fremover.»  


 


 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 
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Rådmannens kommentar, datert 10.03.2014: 


Rogaland Revisjon IKS har etter rådmannens vurdering gjort en omfattende og grun-


dig gjennomgang av problemstillinger knyttet til økonomiske insentiver i forbindelse 


med samhandlingsreformen. 


   


Rådmannen er enig at det er vanskelig å påvirke medfinansieringen vesentlig. Resulta-


tene av forebyggende tiltak viser seg sjelden raskt og en må her arbeide med en svært 


lang tidshorisont. 


 


Rapporten konkluderer med flere anbefalinger som å vurdere institusjonskapasiteten 


og søke å øke sirkulasjonen i korttidsplasser samt å følge nøye med på situasjonen til 


hjemmeboende og pågangen etter korttidsplasser. 


 


Det er på igangsatt tiltak i tråd med anbefalingene til revisjonen på flere områder. Det 


planlegges flere institusjonsplasser, bl.a. skal et tilbygg på Riska bo- og aktivitetssenter 


med 29 nye sykehjemsplasser stå ferdig i slutten av 2015 og 61 sykehjemsplasser skal 


stå ferdig i 2016. Når Sandnes helsesenter er ferdig rehabilitert i august 2014 skal alle 


plassene brukes til ulike korttidsopphold med sterkt fokus på rehabilitering og at tje-


nestene skal tilpasses slik at pasienten skal kunne bo i eget hjem. Senteret vil også være 


base for Frisklivssentralen og hverdagsrehabilitering. 


 


Rådmannen vil følge nøye med utviklingen innen både hjemmetjenestene og søkerlis-


ter til opphold i tiden framover. Dette vil være en del av oppfølgingsarbeidet i forbin-


delse med de reduksjonene som er vedtatt for omsorgstjenestene i årene framover. 


 


Rapporten viser at liggetiden ved Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger har økt og 


er lengre enn ved Stavanger sin overgangsavdeling på Vålandstunet. Målet er at ingen 


skal være lengre enn nødvendig i institusjon. Ut fra en faglig vurdering er det ofte best 


for pasienten at han/hun blir noen dager ekstra på SHS for å fullføre behandlingsfor-


løpet og å unngå unødig flytting. For å få dette til tildeles utskrivingsklare pasienter 


korttidsopphold på andre sykehjem. 


 


Rapporten har prøvd å identifisere kostnader knyttet til mottak av utskrivingsklare pa-


sienter. Dette er en kompleks problemstilling og det kan være vanskelig både å identi-


fisere alle kostnadselementene og vurdere hva man skal sammenligne med (gammel 


vs. ny alternativkostnad). Til tross for disse svakhetene i datagrunnlager mener råd-


mannen at revisjonens anbefalinger er gode og relevante for den videre utviklingen av 


kommunens omsorgstjeneste. 


 


I rapporten brukes ofte begrepene ”overgangsplasser”, ”mottaksplasser”  og ”over-


gangsavdeling”. Dette er benevnelser som ikke brukes i Sandnes, det kalles korttids-
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plasser/opphold og avdelingen Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger er en kort-


tidsavdeling. 


 


Elin Selvikvåg  
kommunaldirektør  
 Frode Otto 
 rådgiver 
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Formålet med dette prosjektet er å vurdere utslagene av samhandlingsreformens øko-


nomiske insentiver, både for kommune og brukere.  


 


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?  


 


Utskrivingsklare 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? 


 


Tillegg i KU-møtet 25.01.13: 


 Kontrollutvalget presiserte at om mulig er det viktig å få undersøkt hvor mange som ev. 


blir lagt inn igjen pga av for tidlig utskriving.» 


 
Revisjonskriteriene presenteres i neste kapittel, innledningsvis i del 2.1. Revisjonskrite-


riene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene.  


 


Metodisk er det benyttet intervju/spørreskjema, dokumentgransking samt sammen-


ligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kri-


terier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg.  


 


Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-


lag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 
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Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Kommunenes finansielle ansvar 


ble endret med samhandlingsreformen. Finansieringsordningen omfatter tre finansielle 


virkemidler:  


 Kommunal medfinansiering,  


 Betaling for utskrivingsklare pasienter,  


 Samt en finansieringsordning for opprettelse og drift av et kommunalt øyeblik-


kelig hjelp døgntilbud.  


 


Kommunal medfinansering og betaling for utskrivingsklare pasienter utgjør én beta-


lingsordning (rammefinansiering), mens øyeblikkelig-hjelp-tilbudet utgjør en annen 


(øremerket tilskudd). Sistnevnte utgjør en del av datagrunnlaget, men er ikke brukt 


som revisjonskriterium. 


 


Kommunal medfinansiering betyr at kommunen betaler 20 prosent av sykehusreg-


ningen. Det gjelder medisinske behandlinger og alle aldersgrupper. Hensikten med 


dette er at kommunene skal gis et økonomisk insentiv til å bli mer bevisste på å frem-


me helse, forebygge sykdom, og bygge opp lokale tilbud.  


 


Det er imidlertid viktig å presisere at det ikke bare er kommunenes ansvar for medfi-


nansiering som legger føringer på kommunens forebyggende arbeid. Ny folkehelselov 


trådte i kraft i januar 2012. Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvik-


ling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsear-


beidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 


og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 


 


Folkehelseloven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndighe-


ter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig 


måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 


 


Forebygging står også som en del av formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenestelo-


ven. Forebygging har vært del av tenkningen i fagmiljøene i kommunen, og kommu-


nens ansvar for det helhetlige folkehelsearbeidet ble også sterkere betont i stortings-


meldingen Resept for et sunnere Norge (2002-2003).  


 


Utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsreformen innebærer også at kommunen 


får en betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Det ble fastsatt en døgnsats på 


4000 kroner fra første dag etter ferdigbehandling (4125,- i 2013). Før januar 2012 betalte 


kommunene 1600 kroner fra den tiende dagen etter ferdigbehandling.  
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En liten del av kommunens totale pleie- og omsorgsutgifter. Sandnes kommunes ut-


gifter i forbindelse med samhandlingsreformen utgjør en liten del av kommunens tota-


le pleie- og omsorgsutgifter. I 2012 var det totale forbruket på 0,8 mrd. hvorav forbru-


ket i forbindelse med samhandlingsreformen utgjorde ca. 8 prosent2. I rapportens ved-


leggsdel finnes andre sentrale nøkkeltall for pleie- og omsorgstilbudet i kommunen. 


 


Organisering av faktadelen. Vi starter denne delen med å se nærmere på om pasien-


tene behandles ved SUS raskere enn før, og om det er flere reinnleggelser etter sam-


handlingsreformen. Deretter, i del 2.3, går vi inn på kommunens håndtering av utskri-


vingsklare pasienter. I del 2.4 undersøker vi om reformens økonomiske insentiver spil-


ler inn på hvordan kommunen prioriterer brukere mht. sykehjemsplass. Del 2.5 om-


handler hvilke innleggelser kommunen er med på å finansiere, mens del 2.6 ser vi 


nærmere på om medfinansieringsinsentivet fungerer. Del 2.7 gir en oversikt over 


kommunens tiltak for å redusere innbyggernes bruk av sykehuset. Helt til slutt, i del 


2.8 undersøker vi om kommunens kostnader med samhandlingsreformen dekkes.   


 
I debatten om samhandlingsformen har en del kommuner hevdet at sykehusene 


skriver ut pasientene tidligere enn før, noe som medfører sykere pasienter i pri-


mærhelsetjenesten, som igjen betyr flere reinnleggelser og svingdørspasienter. I 


denne gjennomgangen har vi sett nærmere på nøkkeltallene fra SUS for å sjekke 


om det faktisk er slik.  


 


 


Utviklingen i gjennomsnittlig behandlingstid gir en indikasjon på om pasientene skri-


ves ut tidligere i 2013 enn de foregående årene. Figuren under viser at den gjennom-


snittlige liggetiden har gått ned, dvs. at de blir meldt utskrivingsklare tidligere enn før. 


Nedgangen er ikke stor, men dette er en trend i alle kommunene.  


 


Utviklingen i gjennomsnittlig behandlingstid gir en indikasjon på om pasientene skri-


ves ut tidligere i 2013 enn de foregående årene. Figuren under viser at den gjennom-


snittlige liggetiden har gått ned, dvs. at de blir meldt utskrivingsklare tidligere enn før. 


Nedgangen er ikke stor, men dette er en trend i alle kommunene.  


 


                                                      
2 Kilder: KOSTRA mht. kommunens totale utgifter, og regnskapstall for forbruk i forbindelse med samhandlingsrefor-
men. 
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Figur 1 – Gjennomsnittlig behandlingstid (antall dager)3 


 


 


Et sentralt spørsmål er hva som er årsaken til dette? Er grunnen at sykehuset er blitt for 


raske til å melde pasienter som ferdigbehandlede (utskrivingsklare)? Dette er et 


spørsmål som er vanskelig å svare på, men endringer i andelen reinnleggelser er en 


god indikasjon på om sykehuset skriver ut pasientene for fort, dvs. før de er ferdigbe-


handlede.  


 


 


En reinnleggelse er definert som øyeblikkelig-hjelp innleggelse i løpet av de 30 første 


dager etter siste innleggelse. Figuren under viser at andelen reinnleggelser på SUS for 


pasienter fra Sandnes er omtrent lik før innføringen av samhandlingsreformen. 


 


Figur 2 – Andel reinnleggelser i byer og regioner i Rogaland4 


 


 


                                                      
3 Tall mottatt fra SUS 07.11.13.  
4 Tall mottatt fra SUS 07.11.13. Skalaen starter på seks prosent for å kunne illustrere forskjellene bedre. 
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Dette er imidlertid den totale andelen reinnleggelser, både kirurgiske og medisinske, 


for alle pasientgrupper. Verken SUS eller helsedirektoratet har pr. i dag kommunevise 


tall som viser utviklingen i behandlingstid og andel reinnleggelser for gruppen utskri-


vingsklare pasienter, dvs. de som har behov for oppfølging fra kommunen etter syke-


husoppholdet. 


 


Tallene som nylig (13.02.14) er presentert fra helsedirektoratet, og som er brutt opp på 


helseregioner, gir likevel en pekepinn.   


 


I de påfølgende figurene beskriver vi utviklingen i reinnleggelser for følgende grupper:  


 


 Opphold for pasienter som ikke er meldt utskrivingsklare 


 Opphold for pasienter som er meldt utskrivingsklare til kommunen, med føl-


gende inndeling: delt inn i 


o de som er tatt i mot av kommunen etter 0-1 dager 


o de som er tatt i mot av kommunen etter 2 eller flere liggedager  


 


I først figur viser vi de nasjonale tallene, og i den neste viser vi tallene for Helse Vest. 


 


Figur 3 – Nasjonale tall - andel reinnleggelser for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter 
utskrivingsklar status per 2. tertial 2012-20135 


 
 


 


I den neste figuren viser vi utviklingen i andel reinnleggelser i Helse Vest.  


 


                                                      
5 Samhandlingsstatistikk 2012-2013, utgitt februar 2014, Helsedirektoratet 
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Figur 4 –Helse Vest - Andel reinnleggelser for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter 
sykehuseopphold hvor pasienten ble meldt utskrivingsklar per 2. tertial 2012-2013 6 


 
 


 


Det har vært en sterk økning i andel reinnleggelser for utskrivingsklare pasienter, 


og økningen har vært spesielt stor i Helse Sør-Øst og Helse Vest. Økningen er ster-


kest for gruppen pasienter som er tatt i mot av kommunen samme dag, eller dagen et-


ter, de er ferdigbehandlet. For denne gruppen har Helse Vest hatt den sterkeste øk-


ningen i andel reinnleggelser, på hele 6 prosentpoeng fra 2010 til 2013.  Den største øk-


ningen kom i 2012, mens nivået var omtrent uendret siste år. For utskrivingsklare pasi-


enter som ble tatt i mot etter 2 eller flere dager etter ferdig behandling, har økningen 


vært mer moderat. 


 


Det har imidlertid vært en nedgang i andelen reinnleggelser for pasienter som ikke 


meldes utskrivingsklare til Helse vest, noe som er i samsvar med trenden i tallene vi 


har fått fra SUS.  


 


 


Tallene fra helsedirektoratet viser at Helse Vest har hatt den sterkeste nedgangen i lig-


getid på sykehuset før pasientene meldes utskrivingsklare, fra 2010 til 2013. Helse Vest 


er også blant de to helseregionene som har hatt sterkest økningen i andel reinnleggel-


ser for denne gruppen. Dette er en indikasjon på at denne gruppen pasienter skrives 


raskere ut i 2013 enn før samhandlingsreformen. Men siden det totale omfanget av pa-


sienter som meldes utskrivingsklare har økt betydelig7, er også endret pasientsammen-


setning en mulig forklaringsfaktor her. 


                                                      
6 Samhandlingsstatistikk 2012-2013, utgitt februar 2014, Helsedirektoratet 
7 Ifølge tall fra SUS har økningen i antall utskrivingsklare pasienter fra SUS til Sandnes vært formidabel i tidsrommet 
2010-2013,  fra 380 til 1239, dvs. en økning på nesten 230 prosent. Den største økningen kom fra 2011 til 2012. Disse tal-
lene er, etter alt å dømme, ikke korrekte, og hoveddelen av økningen skyldes sannsynligvis ulik registreringspraksis før 
og etter samhandlingsreformen (jf. tilbakemelding fra SUS).  I 2011 betalte ikke kommunen for de første 10 dagene, og 
pasientene ble ikke alltid registrert ved SUS dersom man visste at de ikke ville bli liggende utover ti-dagersfristen (jf. 
tilbakemelding SUS). Det er derfor vanskelig å si hva som er den reelle veksten fra 2011 til 2012. Tallene fra 2012 til 2013 
er imidlertid korrekte.  
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Fremover blir det viktig å følge utviklingen for denne gruppen, ettersom liggetiden er 


betydelig redusert, både før og etter utskriving.  


 


 


Når en pasient legges inn på sykehuset, skal helsepersonellet på sykehuset gjøre en 


vurdering av om pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse- og om-


sorgstjenesten etter utskrivning fra sykehuset. Viser vurderingen at pasienten kan ha 


behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning, skal 


sykehuset varsle kommunen om dette i løpet av 24 timer etter innleggelsen8.  


 


De fleste pasientene som meldes utskrivingsklare er over åtti år.  


 


I 2012 ble 1055 brukere i denne gruppen skrevet ut fra SUS til kommunen. I 2013 hadde 


antallet økt med 17,5 % prosent, til 1240 brukere9. Først i denne delen illustrerer vi 


hvordan utviklingen har vært for døgn i sykehusseng for utskrivningsklare pasienter. 


Vi sammenligner Sandnes med de andre storbyene (ASSS). Figurene under viser en 


nedgang i antall utskrivingsklare pasienter, men en svakere nedgang enn i Stavanger 


 


 


Figur 5 – Antall døgn i sykehusseng etter ferdigbehandling (ASSS-kommuner)10  


 


 


                                                      
8 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasi-
enter 
9 Jf. tall fra SUS 27.01.14.  De nasjonale tallene viser at det har vært en kraftig vekst i antall sykehusopphold etter innfø-
ringen av samhandlingsreformen for denne gruppen, en økning på 130 prosent fra 2010 til 2013 (Kilde: Samhandlings-
statistikk 2012-2013, utgitt februar 2014, Helsedirektoratet). 
10 Kilde: Tall fra helsedirektoratet. 
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Tallene fra helsedirektoratet gir en indikasjon på utviklingen, men det er en rekke 


svakheter i dataene. Vi er informert om at enkelte helsedistrikt ikke registrerte alle ut-


skrivingsklare pasienter før samhandlingsreformen, men at dette har bedret seg fra 


2012. Dette kan gi et skjevt bilde av utviklingen. Økningen i antall utskrivingsklare pa-


sienter i Bergen er sannsynligvis ikke reell, men skyldes i første rekke en endret regi-


streringspraksis. 


 


Vi er imidlertid informert om at det har vært et nokså godt system på dette i vår region 


slik at utviklingen i Sandnes og Stavanger er reell, om ikke helt korrekt.  


 


Vi får opplyst fra Sandnes kommune at det totalt var 2164 liggedøgn på SUS i 2012, og 


at man betalte 8,7 millioner kroner for dette. I 2013 er antallet liggedøgn på SUS redu-


sert til en femtedel, dvs. 461 døgn eller 1,9 millioner kroner. Dette er en formidabel 


reduksjon i antall betalingsdøgn, men kommunen betaler likevel for flere døgn enn 


Stavanger i 2013 (ca. 310 døgn og knappe 1,3 millioner i utgifter)11. Stavanger betalte 


for 899 døgn i 2012. 


 


Den månedlige utviklingen illustreres i figuren under. 


 


Figur 6 – Antall døgn i sykehusseng etter ferdigbehandling (Månedlig utvikling12)  


 


 


Figuren viser en kraftig nedgang i antall betalingsdøgn etter topp-punktet i april 2012. 


Noe av reduksjonen skyldes at overgangsavdelingen ved Sandnes helsesenter (SHS) 


ble åpnet i oktober 2012.  


 


                                                      
11 Tall fra Stavanger er fra 16.01.14 og tall fra Sandnes er fra 14.02.14.  


12 Tall mottatt fra samordningsenheten 06.01.14.  
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En stor del av reduksjonen kom imidlertid før åpningen av overgangsavdelingen ved 


SHS (362 i april til 102 i september). Det kan se ut til at deler av denne reduksjonen 


skyldes en nedgang i antall pasienter fra SUS i denne perioden, se figur fem under. 


Kommunen kjøpte også enkelte plasser av Time og Sirdal i denne perioden, for å ta i 


mot de utskrivingsklare pasientene13. Sannsynligvis har også dette bidratt til nedgang-


en. 


 


Det var en kraftig økning i utskrivingsklare pasienter fra september til oktober, fra 73 


til 108 pasienter. Vi ser at antall betalingsdøgn likevel fortsetter å falle. Dette skyldes i 


all hovedsak at overgangsavdelingen ved SHS åpnet i oktober. Overgangsavdelingen 


er en sterkt medvirkende faktor til at kommunen har klart å holde antallet betalings-


døgn nede resten av perioden.  


 


Første topp i 2013: I løpet av sommerukene 201314 var det bare åtte plasser tilgjengelige 


ved Sandnes helsesenter pga. ferieavvikling. Dette førte til at flere pasienter måtte ven-


te i sykehusseng på et kommunalt pleie- og omsorgstilbud. Dette kan vi lese ut av figu-


ren over. Fra juni til juli økte antallet betalingsdøgn fra 5 til 59, og til 91 i august, for så 


å falle til 24 i september, når avdelingen hadde normal kapasitet (15 plasser).  


 


Andre topp i 2013 kom mot slutten av året, til tross for at SHS da hadde normal kapa-


sitet (15 senger). Gjennomgangen viser ganske tydelig at dette skyldes for liten tilgang 


på korttidsplasser i forhold til behov (se tabell under)15.  


 


Andre momenter som også spiller inn, i følge våre informanter: 


 Det var et veldig sterkt fokus ved reformstart på at man ikke skulle betale for 


døgnopphold på SUS, etter ferdigbehandling. Ifølge informantene er dette 


fremdeles sterkt fremtredende, men redusert noe: «Vi har lært oss til å si, vi får 


bare de ligge, så dårlige som de er». Eller: « Jeg opplever aldri at vi tar noen hjem som 


vi ikke kan ta hånd om. Vi skal ikke på død og liv spare penger.  Hvis de ikke kan hjem, 


så tar vi dem heller ikke hjem. Da blir de liggende og så tar vi den utgiften.» 


 


 


Det er fem omsorgsdistrikt i Sandnes kommune, som igjen er delt inn i til sammen 11 


soner. Disse behandler søknader om hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, 


trygghetsalarm, brukerstyrt personlig assistent. Tildelingskontoret er en sentral enhet, 


og en del av samordningsenheten, og har blant annet ansvar for å tildele heldøgnsplas-


ser for eldre i sykehjem (korttid og langtid), bokollektiv og serviceboliger16.   


 


                                                      
13 I tillegg til kjøp av seks rehabiliteringsplasser i Gjesdal kommune, men dette har vært en nokså permanent løsning de 
siste årene, og kommunen kjøper fortsatt plasser herfra. 
14 Fra siste uken av juni til 19. august. 
15 Både tall og tilbakemelding i intervjuene peker i samme retning. 
16 Det jobbes nå med å etablere et felles søknadskontor for institusjons- og hjemmetjenester (jf. Økonomiplan 2013-2016) 
og Faglig og økonomisk analyse, Agenda Kaupang, 2013. Med dette ønsker man å oppnå en likere tildelingspraksis og bi-
dra til at bedre brukervennlighet.  
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I tabellen under viser illustrerer vi rutinene i forbindelse med utskriving fra SUS.  


 


Tabell 1 – Rutiner for samarbeid mellom Sandnes helsesenter – omsorgsdistriktene og 
tildelingskontoret, ved utskriving fra SUS 


1. Søknad om kommunale tjenester sendes det respektive omsorgsdistrikt 
2. Distriktet registrerer og skanner inn søknad og sender epost til tildelingskontoret med beskjed 


om ny søknad 
3. Distriktet vurderer om pasienten kan hjem, og underretter SUS om dette 


 
 Dersom pasienten ikke kan hjem  


 
4. Dersom pasienten ikke kan hjem, kontakter distriktet umiddelbart mottakskonsulent ved 


tildelingskontoret17 via vakttelefon melder at pasient er ferdigbehandlet og at ferdigmelding er 
mottatt 


5. Tildelingskonsulent vurderer behov og kontakter Sandnes helsesenter for klarsignal for 
overflytting 


6. Sandnes helsesenter kontakter avdelingen på SUS for overflytting 
7. Sandnes helsesenter melder fortløpende om ledig kapasitet til Tildelingskontoret 


 


Det finnes også et eget forløp når pasienten er innlagt på SUS. Da skal omsorgsdistrik-


tet ha en tidligmelding innen 24 timer etter at pasienten er lagt inn. I forbindelse med 


utskriving skal omsorgsdistriktet ha utskrivingsrapport, lege- og sykepleieropplys-


ninger og epikrise18. 


 


Tilbakemeldingene i intervjuene tyder på at samhandlingen mellom SUS og kom-


munen i all hovedsak fungerer noe bedre nå enn før samhandlingsreformen. Det blir 


hevdet at rutinen med tidlig melding setter kommunen bedre i stand til å planlegge 


mottak av pasienter. I tillegg er det mer elektronisk samhandling nå, noe som er en 


forbedring, men som nok ville kommet uavhengig av reformen19. Men i intervjuene 


pekes det på enkelte utfordringer:  


 


 Selv om meldingene fra SUS er blitt bedre, har de fremdeles et forbedrings-


potensial, i følge våre informanter.  


o Tidligmelding kommer av og til for sent. Tidvis skjer det at kommu-


nen får alle meldingene i en samlet bolk når pasienten skrives ut, også 


tidlig meldingen. Dette svekker kommunens evne til å planlegge og for-


berede mottaket av pasienten. 


o Det er ikke alltid at utskrivingsrapport og epikrise følger med 


o Rutinen er at det skal føres avviksmeldinger ved denne type feil. Inter-


vjuene tyder på at dette skjer i varierende grad, og flere peker på at an-


tallet faktiske avvik er langt høyere enn antallet meldte avvik.  


                                                      
17 Tildelingskontoret er organisert under samordningsenheten, og tildeler heldøgnsplasser for eldre i sykehjem, bofel-
lesskap, bokollektiv og serviceboliger. Samordningsenheten skal ivareta helhetlig tjenestetildeling og sørge for et koor-
dinert tjenestetilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
18 Standardrapport etter sykehus som inneholder informasjon om årsaken til innleggelsen, hva som er gjort, hvilke un-
dersøkelser som er tatt og medisinoversikt. 
19 Følgende opplysninger utveksles elektronisk: Helseopplysninger (lege- og sykepleieropplysninger), innleggelsesrap-
port, ferdigmelding og søknader. Pr. i dag er det ikke elektronisk samhandling vedrørende utskrivingsrapport og epi-
krise, men vi er informert om at dette kommer på plass i løpet av året. 
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o Medisinopplysninger kommer for sent eller er ikke oppdaterte. Vi får 


ikke nok og riktig informasjon. «Pasientene kommer noen ganger hjem uten 


nødvendige medisinopplysninger.» Det blir også pekt på at det av og til er 


utfordringer med kommunikasjonen med fastlegene i forbindelse med 


medisinopplysningene. Vi får opplyst at omsorgsdistriktene trenger en 


resept fra fastlegene, i tillegg til utskrivningsrapporten fra sykehuset, 


når de skal til apoteket for å hente medisiner. Det hevdes at enkelte le-


ger tar lang tid før de skriver ut resepten. Vi får opplyst at de fastlegene 


som har et elektronisk meldesystem er gjennomgående raske med å gjø-


re klar resepten, mens man må vente en stund på de som ikke har det 


o Fra et annet omsorgsdistrikt pekes det på at det samme gjør seg gjel-


dende mht. nødvendige legeopplysninger: «Vi må purre for å få dem til-


sendt.» Også her pekes det på at det i all hovedsak går raskt med de som 


kan sende opplysningene elektronisk, mens det kan være et problem 


med de som ikke har et slikt system. «…en sak blir da liggende uten diag-


nose. Opplysningene kan ligge noen måneder hos fastlege før vi får den rette in-


formasjonen.» 


Intervjuene tyder for øvrig på at samarbeidet mellom samordningsenheten og om-


sorgsdistriktene i all hovedsak fungerer bra. 


 


Det ser altså ut til at samhandlingen mellom sykehuset og kommunen fungerer noe 


bedre i forbindelse med utskrivning av pasienter, etter innføringen av samhandlingsre-


formen. Men de fleste vi har intervjuet i kommunen gir uttrykk for at SUS ikke alltid 


følger meldingsprosedyrene, og at det også en del utfordringer med å få nødvendige 


opplysninger fra enkelte fastleger. Vi har ikke intervjuet SUS eller legene om dette, et-


tersom dette ikke har vært et sentralt tema i prosjektet, og ettersom flere av informan-


tene i kommunen gir uttrykk for det samme. Vi anbefaler kommunen å ta opp disse 


forholdene med SUS og fastlegene, og se nærmere på egen praksis mht. rapportering 


av avvik.  


 


 


I figuren under viser vi den månedlige utviklingen i antall utskrivingsklare pasienter. 


Vi minner om at utskrivingsklare pasienter er pasienter som er ferdig behandlet ved 


SUS, og som har behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter-


på.  


 


Figuren viser at det har vært en vekst i antall utskrivingsklare pasienter fra SUS til 


kommunen. Bildet varierer fra måned til måned, men trenden er klar. 
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Figur 7 –Pasienter utskrevet fra SUS til kommunen20 


 
 


 
 


 


 


Pasienter som skrives ut til kommunen får som regel hjemmesykepleie eller korttids-


opphold på sykehjem, etter at kommunen har tatt over ansvaret.  


 


Sandnes kommune har en klar hjemmetjenesteprofil, og en lav andel institusjonsbe-


boere.21 Vår gjennomgang viser at kommunen har en nokså høy andel korttidsplas-


ser, men at den reelle andelen korttidsplasser er veldig lav. Med reell andel korttids-


plasser mener vi andelen plasser som er tilgjengelig for de som har behov for et kort-


tidsopphold, dvs. for den faktiske målgruppen.  


 


Gjennomgangen viser at det er mange brukere som venter på en langtidsplass i syke-


hjem eller i bokollektiv som ligger i de fleste korttidssengene, såkalte blokkeringer22. 


Dette er brukere som er for syke til å dra hjem, og blir illustrert i tabellen under. 


                                                      
20 Tall mottatt fra SUS 29.01.14. Vi får opplyst at tall skal være noenlunde vasket, og at alle gjelder utskrivingsklare pasi-
enter. Fra listen har vi tatt bort de som har hatt psykiatrisk behandling. Vi har også sjekket tallene opp mot tilsvarende 
tall fra Stavanger, hentet ut fra fagsystemet Profil. I løpet av to år har Sandnes kommune mottatt nesten halvparten av 
det antallet utskrivingsklare pasienter Stavanger kommune har mottatt (47 prosent). Også dette gir grunn til å tro at de 
presenterte tallene er rimelig korrekte.  
21 Kilde: Kommunerapport ASSS-nettverket 2013, for rapporteringsåret 2012. Sandnes disponerer 313 institusjonsplas-
ser, hvorav 6 kjøpes av Gjesdal kommune. I Sandnes har 10,3 prosent av innbyggerne over 80 år institusjonsplass. Til-
svarende andel i Stavanger og Rogaland er hhv. 16,7 prosent og 13,5 prosent (SSB KOSTRA). Andel innbyggere som er 
80 år og eldre som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg, 15,5 i Sandnes, 16,9 er gjennomsnittet i ASSS-
nettverket (KS’ ASSS-rapport 2013, for rapporteringsåret 2012). Sandnes har også lavere andel institusjonsplasser. 
Kommunens andel plasser i institusjon prosent av innbyggere 80 år og over, er 14,9. Tilsvarende tall for Stavanger og 
Rogaland er hhv. 22,9 og 18,8 i Rogaland. Men andel plasser i Sandnes har økt fra 13,4 prosent i 2011.  
22 Av de såkalte blokkeringene venter 35 på langtidsplass (har vedtak om dette), 11 på plass i bokollektiv (har vedtak), 
mens noen er uavklarte og noen er i en søknadsprosess. Med uavklarte menes de man er usikre på om kan bo i eget 
hjem med en del tilrettelegginger. Fellestrekk for alle som venter i en korttidsplass: De kan pr. i dag ikke dra hjem. Vi 
får opplyst at det er primært demente som venter på plass i bofellesskap. De som venter på sykehjemsplass er somatisk 
sykere og er mer pleietrengende, men det er også en del demensproblematikk her. Det er i alt 27 brukere som venter på 
plass i bokollektiv, og 16 av disse venter hjemme. Vi får opplyst at de fleste som venter har et korttids- eller rullerings-
opphold innimellom. 
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Tallene i tabellen er et øyeblikksbilde pr. 28.01.14. Bildet endrer seg fra uke til uke, og 


av og til fra dag til dag. Av totalt 87 korttidsplasser er det altså bare plasser 26 som er 


tilgjengelige for den opprinnelige målgruppen24. Vi får opplyst fra samordningsenhe-


ten at dette øyeblikksbildet er nokså representativt for antall tilgjengelige korttidsplas-


ser i kommunen.  


 


I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen i 2012 fikk Sandnes 29 nye 


korttidsplasser, 15 ved Sandnes helsesenter og 14 andre25. Vi ser at antallet tilgjengelige 


korttidsplasser er lavere enn dette pr. 28.01.14.   


 


I kommunene i Helse Vest-området er det i gjennomsnitt 35 korttidsplasser pr. 1000 


innbyggere over 80.26 Sandnes har 41 plasser pr. 1000 innbyggere over 80, dvs. en rela-


tivt god dekning. Hvis vi derimot ser på den reelle dekningen blir bildet annerledes: 


Da har kommunen drøye 12 korttidsplasser pr 


 


I Stavanger er tilgjengeligheten på korttidsopphold langt bedre. Vi får opplyst at det 


sjelden er blokkeringer ved overgangs- og rehabiliteringsplassene i Stavanger. Tar vi 


bort overgangs- og rehabiliteringsplasser fra korttidsstatistikken, har Sandnes bare 


                                                      
23 Tall mottatt fra samordningsenheten den 30.01.14. Antallet rapporterte plasser er langt høyere her enn det som er 
rapportert inn til KOSTRA i 2012 (53 plaser). Dette skyldes dels telletidspunkt og dels at antall korttidsplasser er flyten-
de, og varierer fra uke til uke. Blokkeringstall for Lura bo og aktivitetssenter er justert på bakgrunn av samtale med en-
hetene den 03.02.14, tall for Åse boas er justert på bakgrunn av epost fra samordningsenheten, datert 05.02.14. Vi ønsker 
å presisere at dette er et øyeblikksbilde og at korttidsplassene «flyter litt». Med dette menes at det ikke er et fast antall 
korttidsplasser i kommunen i løpet av et år, verken totalt eller et fast antall ved den enkelte boenhet. De eneste «uforan-
derlige» korttidsplassen er ved Riskatun og ved SHS.  Vi får opplyst at det øvrige antallet endres ettersom behovene 
endrer seg. Alle korttidsplassene som er enerom kan omgjøres til langtidsplass og vice versa. Dette gjelder ikke to-
mannsrom. Disse kan ikke gjøres om til langtidsplass, men kan omgjøres til rulleringsopphold. På Åse bo- og aktivitets-
senter er det eksempelvis fem tomannsrom og ti korttidsplasser. Disse kan ikke omgjøres til langtidsplasser. Pasientene 
som ligger der har et korttidsvedtak i påvente av et langtidsopphold.  
24 I tillegg til dette har Åse boas en lindrende enhet med til sammen syv plasser. Én av disse er blokkert av en pasient 
som venter på et langtidsopphold. 
25 Syv omsorgsboliger/leiligheter ble bygget om til korttidsplass. 
26 Dette gjelder kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Kilde: Samhandlingsstatistikk 2012-2013, utgitt 
februar 2014, Helsedirektoratet 


 


Tabell 2 – Tilgjengelige korttidsplasser i Sandnes kommune pr. 28.01.1423 


Boenheter Plasser Blokkeringer Antall tilgjengelige Andel tilgjengelige 


Sandnes helsesenter avd. Stav 15 12 3 20 % 


Åse bo- og aktivitetssenter 22 20 2 9 % 


Rovik bo- og aktivitetssenter 4 3 1 25 % 


Lunde bo- og aktivitetssenter 4 4 0 0 % 


Lura bo- og aktivitetssenter 6 6 0 0 % 


Byhagen bo- og aktivitetssenter 10 9 1 10 % 


Riskatun rehabiliteringssenter 20 4 16 80 % 


Solås bo og rehab (Gjesdal) 6 3 3 50 % 


     


Sum 87 61 26 30 % 
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4 ordinære korttidsplasser tilgjengelig pr. 28.01.14. Tilsvarende øyeblikkstall fra Stav-


anger viser at kommunen har 95 korttidsplasser var tilgjengelige pr. november 201327. 


Samtidig ønsker vi å understreke at det ikke er helt riktig å sammenligne overgangs-


plassene ved Vålandstunet i Stavanger og plassene ved Sandnes helsesenter. Dette 


henger sammen med at overgangsavdelingen ved Vålandstunet er et mer rendyrket 


overgangstilbud, mens SHS regnes som et korttidstilbud. Inkluderer vi disse plassene 


i tallene, har Sandnes likevel bare 7 tilgjengelige korttidsplasser pr. 28.01.14. 


 


Korttidsavdelingen ved Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger, startet opp i okto-


ber 201228. Fra oktober til desember 2012 disponerte avdelingen 12 senger. I januar 2013 


ble antall disponible senger økt til 15, i takt med at behovet økte. Avdelingen har fem 


enerom, to tomannsrom, og to tremannsrom. Oppholdet skal som hovedregel ikke 


strekke seg utover to uker. Avdelingen har lege tilgjengelig daglig (ett legeårsverk), det 


skal alltid være minst to sykepleier på dag- og kveldsvakt, og brukerne får tilbud om 


fysioterapi to ganger i uken. 


 


Overgangsplassene ved Vålandstunet i Stavanger er, som nevnt, et mer rendyrket 


overgangstilbud enn korttidsavdelingen ved SHS i Sandes. I Stavanger tildeles det et 


overgangsopphold dersom man er usikker på hvilken type oppfølging brukerne 


trenger etter endt sykehusopphold. I Sandnes er korttidsavdelingen dels for denne 


gruppen, og dels for de som trenger et ordinært korttidsopphold. Sistnevnte skyldes 


mangelen på øvrige korttidsplasser i kommunen.  


 


I praksis er altså korttidsavdelingen ved SHS både en overgangs- og en korttidsavde-


ling. Derfor bruker vi begrepene litt om hverandre i fremstillingen videre.  


 


En annen forskjell mellom Stavanger og Sandnes er at Stavanger har et fast antall kort-


tidsplasser,29 mens antallet korttidsplasser varierer eller «flyter mer» i Sandnes. Solås, 


Riskatun og overgangsplassene ved SHS er faste korttidsplasser, mens resten av plas-


sene tilpasses løpende behovet i kommunen. Et eksempel på dette: Dersom en bruker 


ligger i en korttidsseng ved Byhagen og får vedtak om langtidsplass, kan denne bli 


omgjort til en langtidsplass, forutsatt at vedkommende ligger på enerom. I noen tilfel-


ler betyr dette en reduksjon i antall korttidsplasser, i andre tilfeller åpner man en ny 


korttidsplass et annet sted, for eksempel på Åse boas.  Et annet eksempel er at antall 


korttidsplasser ved Lura Boas har variert fra to, fire, seks og ti de siste årene. 


 


                                                      
27 Totalt antall korttidsplasser på dette tidspunktet var 145. hvorav 50 var blokkerte (35 prosent). 
28 Overgangsavdelingen i Stavanger er en midlertidig løsning. I løpet av august åpner Sandnes helsesenter i Sandnes 
sentrum (gamle Sandnes sykehus). På helsesenteret skal det være til sammen 40 korttidsplasser. I tillegg til plassene ved 
overgangsavdelingen, skal rehabiliteringsplasser ved senteret. Rehabiliteringsplassene ved Riskatun skal flyttes til 
Sandnes helsenter. I tillegg skal frisklivssentralen og hverdagsrehabiliteringen inn på Sandnes helsesenter. Flere infor-
manter tror tilbudet totalt sett blir bedre på grunn av samlokaliseringen av disse tilbudene, og fordi overgangsavde-
lingen da vil ligge i kommunen.   
29 Selv om dette antallet justeres en til to ganger i året. 
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I løpet av prosjektet har vi fått øyeblikkstall som viser hvor mange brukere som venter 


på langtids sykehjemsplass. Pr. 28.01.14 var det 35 brukere som ventet på langtids-


plass. 


 


Gjennomsnittlig ventetid for langtid sykehjemsplass er 235 dager eller nesten 8 må-


neder30. Til sammenligning er den gjennomsnittlige liggetiden på langtids sykehjems-


plass 24 måneder, eller to år31. 


 


Pr. 28.01 er det totalt 9 personer som venter på et korttidsopphold. Gjennomsnittlig 


ventetid for korttids- og rulleringsopphold er hhv. 110 dager og 103 dager, dvs. om lag 


3,5 måneder. Vi får opplyst i intervjuene at en del brukere får plass langt raskere, for 


eksempel de som kommer fra sykehuset til Sandnes helsesenter, og at det hele tiden er 


behovet som avgjør. Dette innebærer samtidig at noen venter veldig lenge. Pr. 21.02.14 


er 226 dager, eller om lag 8 måneder, det lengste.  


 


Pr. 21.02.14 var det 27 brukere som ventet på plass i bokollektiv32. Vi får opplyst at en 


ventetid på rundt et år er nokså vanlig når det gjelder bokollektiv og langtidsplass. 


 


 


I figuren under forsøker vi å beskrive pasientløpet etter utskrivning fra SUS. Vi har 


delt inn i tre grupper. De som blir skrevet ut til Sandnes helsesenter, de som hovedsa-


kelig blir skrevet ut til hjemmetjenester, og de som skrives ut til andre institusjonsopp-


hold (primært korttidsopphold). Vi har sikre kilder for antall utskrevne pasienter til 


Sandnes kommune, og antall som er skrevet ut til Sandnes helsesenter. De to siste ka-


tegoriene er estimater vi har foretatt. Vi er nokså sikre på at estimatene våre gir et greit 


bilde av utviklingstrendene, men helt presist er det ikke. En mer detaljert forklaring 


mht. hvordan dette er gjort, finnes i fotnoten33.  


 


                                                      
30 Opplyst fra samordningsenheten den 29.01.14. 
31 http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/396250/er-sykehjemmet-et-verdig-sted-a-do? 
32 Vi har fått tallene på litt ulike tidspunkt. Pr. 21. februar var det 36 som ventet på langtidsplass. Vi bruker likevel øye-
blikkstallet for januar, ettersom antallet er nokså likt, og ettersom gjennomsnittlig ventetiden er beregnet på dette tids-
punktet. 
33  Vi får opplyst fra kommunen at fagsystemet ikke har en funksjonalitet som gjør de mulig å ta ut de som er utskrevet 
fra SUS til hjemmetjenester, og de som er utskrevet til SUS til et annet korttidsopphold enn SHS. Derfor har vi estimert 
disse tallene. Dette er gjort på følgende måte: Totalt antall utskrevne pasienter pr måned minus antall pasienter til SHS. 
Summen av dette er enten hjemmetjenester eller andre korttidsplasser. Vi vet også at 561 pasienter ble skrevet ut fra 
SUS til korttid, rullering eller langtid. Det ser ut til at 402 av disse ble skrevet ut til SHS i 2013. Dette innebærer at totalt 
159 pasienter kom fra SUS til andre institusjonsopphold enn SHS (i all hovedsak korttid). Dette utgjør drøye 13 pasien-
ter i måneden. Tilbakemeldingene i intervjuene viser ganske tydelig at det var langt bedre tilgang på korttidsplasser i 
starten av 2013 enn mot slutten: Det har blitt stadig færre plasser å skrive pasientene ut til. På bakgrunn av disse utsag-
nene har vi laget et utviklingsløp, der trenden er færre pasienter, men der totalen for året blir 159. Vi har lagt til grunn 
fem prosent avmeldinger, dvs. reinnleggelser på SUS. Dette tilsvarer andelen avmeldinger i Stavanger kommune. 
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Våre beregninger av pasientløpene i 2013 viser at hoveddelen av pasientene fra SUS 


ble skrevet ut til eget hjem. Intervjuene tyder på at de aller fleste av disse mottar 


hjemmesykepleie når de kommer hjem.  


 


Totalbilde for 2013, ifølge våre beregninger 


 Om lag 50 prosent av pasientene skrives ut til hjemmet, med oppfølging fra 


hjemmetjenestene.  


 31 prosent skrives ut til Sandnes helsesenter 


 13 prosent skrives ut til andre korttidsplasser 


 


Til sammenligning ble i underkant av 38 prosent skrevet ut til hjem i Stavanger kom-


mune i 2013, mens 52 prosent ble skrevet ut til institusjonsopphold.  


 


Som vi skal se i figuren under ser det ut til at utviklingen går i retning av at en stadig 


større andel pasienter skrives ut til eget hjem, med oppfølging fra hjemmetjenestene. 


Færre skrives ut til Sandnes helsesenter eller andre korttidsopphold.  I november og 


desember ble nesten 60 % av pasientene skrevet direkte ut til eget hjem fra SUS, mens 


29 % ble skrevet ut til SHS og 7 % til andre korttidsplasser.   


 


Figur 8 –Pasientløp etter SUS (Antall pasienter)34 


 


 


Dataene tyder på at hovedforklaringen på denne utviklingen er mindre tilgang på 


korttids- og overgangsplasser. Fra et av omsorgsdistriktene ble dette formulert slik: «Vi 


får beskjed om at det er helt fullt på SHS. Det har de sagt mer og mer de siste månedene (interv-


                                                      
34 Tall fra SUS – samme kilde. Tall fra kommunen mottatt 09.01.14. Tolv personer er registrert med ukjent «innskrevet 
fra». Dette er sannsynligvis pasienter som er utskrevet fra SUS, men det kan være enkelte som ble skrevet ut hjemmefra 
ved oppstart av Sandnes helsesenter. 
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ju i slutten av januar). Men siden det ikke er plass på korttid blir alternativet å la dem få ligge 


på SUS og betale for disse, eller sende dem hjem og la dem få oppfølging fra hjemmetjenestene». 


 


Informantene peker også på hjemmetjenestene er blitt bedre på å ta i mot veldig syke 


pasienter. Samtidig understrekes det at hjemmetjenesten for tiden er presset, og inter-


vjuene tyder på at omsorgsdistriktene tidvis balanserer på en hårfin grense av hva som 


er faglig forsvarlig. Dette gjelder både når pasientene skrives ut fra sykehuset, og når 


de skrives ut fra overgangsavdelingen ved SHS. Flere gir uttrykk for at pasientene bare 


tas hjem dersom det er faglig forsvarlig: «Vi tar aldri hjem noen der det ikke er forsvarlig. 


Jeg opplever aldri at vi tar noen vi ikke kan ta hånd om». Disse informantene gir samtidig 


uttrykk for at dette ikke er en optimal løsning for en del pasienter, og at de kunne hatt 


nytte av et korttidsopphold. Enkelte gir imidlertid uttrykk for at det er faglig uforsvar-


lig å sende enkelte pasienter hjem: «Det er langt fra helt greit å ta dem hjem igjen». En an-


nen sa det slik: «Jeg vurderer det også slik at det noen ganger er på grensen til det forsvarlige å 


sende dem hjem, og du kjenner på deg at du er litt usikker på hvordan det skal gå når de kommer 


hjem.»  


 


Intervjuene kan tyde på at den dårlige tilgjengeligheten på korttidsplasser reduserer 


muligheten for at enkelte kan klare seg hjemme, og gjør saksbehandlerne mer usikre på 


om det er faglig forsvarlig å sende dem hjem. En av de intervjuede sa det slik: «Jeg mø-


ter de utskrivingsklare på sykehuset, jeg sier at de kan dra hjem og få oppfølging av hjemmesy-


kepleien i påvente av en plass, men jeg føler at jeg sitter og lyver.» 


 


Andre peker på at det foregår en fortløpende vurdering av faglig forsvarlighet, og når 


det ikke er forsvarlig lenger, så ordner man alltid en plass et sted. Og dersom det ikke 


finnes tilgjengelige korttidssenger, ordner man gjerne en ekstraseng i et rom som ikke 


er ment som rom for sykehjemsbeboere, som «…. i en korridor eller på et bad. Det er ikke 


helt uvanlig. Det skjer flere ganger i året, og ikke bare her, men alle plasser i kommunen (utta-


lelse fra et av omsorgsdistriktene, vår anm.).» 


 


Intervjuene tyder på at både omsorgsdistriktene, samordningsenheten og SHS opple-


ver et betydelig press fra sykehus og pårørende om å gi enkelte brukere institusjons-


plass.  


 Vi får opplyst at sykehuspersonell tidvis gir uttrykk overfor pasienter og pårø-


rende om at pasientene må få et korttidsopphold når de kommer til kommu-


nen. I intervjuene pekes det på at dette er med å skape forventninger som ikke 


kommunen klarer å innfri, noe som skaper utfordringer for kommunen i møte 


med brukere og pårørende. Det er dessuten kommunens ansvar å vurdere hva 


som er et forsvarlig pleie- og omsorgstilbud. 


Gjennomgangen tyder på at disse uenighetene dels skyldes kommunens mang-


el på korttidsplasser, dels skyldes det manglende kunnskaper om hvilket tilbud 


pasientene kan få hjemme: «Beskjeden fra sykehuset var at pasienten ikke kan hjem, 


hun er for dårlig, overlegen nektet. Vi tok henne hjem, hun fikk hjemmesykepleie seks 


ganger til dagen i starten, det var nattevakt inne og hun hadde trygghetsalarm. Hun 
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blomstret til. Det er det som er bra med hjemmetjenesten. Vi kjenner dem godt, og vi får 


et annet bilde av brukeren når vi ser dem hjemme over tid.» 


 Flere peker også på at de opplever et betydelig press fra enkelte pårørende 


mht. å skaffe brukeren en institusjonsplass. Én av de intervjuede sa det slik: 


«Det er mange som truer med å gå til aviser og tv». Fra det ene omsorgsdistriktet 


pekes det på at det er veldig viktig å få til en god dialog med både brukere og 


pårørende, slik at begge parter opplever trygghet mht. til å sende pasientene 


hjem. 


 


 


I figuren under viser vi kapasitetsutnyttelsen ved Sandnes helsesenter ved å undersøke 


beleggsprosenten, fra oppstart i oktober 2012 til desember 2013.  


 


Figur 9 – Belegg ved Sandnes helsesenter (Antall liggedøgn)35 


 


 


Fra oktober til desember 2012 disponerte avdelingen 12 senger. I januar 2013 ble antall 


disponible senger økt til 15, i takt med at behovet økte. Dette er illustrert i figuren- 


 


Vi ser at det månedlige belegget øker. Den opprinnelige kapasiteten er illustrert med 


den grønne stiplete linjen, mens den blåe viser den nåværende kapasiteten. Vi ser at 


kapasitetsøkningen har vært nødvendig, og at den opprinnelige kapasitetsdekningen 


ikke hadde klart å dekke plassbehovet.  


 


Men kapasiteten ser ut til å være presset. I intervjuene får vi opplyst at det «…alltid var 


et par ledige senger» i oppstartsmånedene i 2012. I 2013 har det som regel alltid vært fullt 


                                                      
35 Tall mottatt fra kommunen 09.01.14.   
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belegg: «Vi har aldri ledige senger nå.» For siste halvdel av 2013 var kapasitetsdekningen 


på 92 prosent, og 97 prosent i desember36.   


 


Både belegg og kapasitet gikk ned i sommerukene 2013 (fra siste uken i juni til 19. au-


gust). Dette skyldes i all hovedsak at kapasiteten da ble redusert til 8 plasser. Vi får 


opplyst at den viktigste årsaken til dette var vansker med å rekruttere vikarer med 


nødvendig fagkompetanse for å dekke døgndrift. Det pekes på at en liten enhet er mer 


sårbar enn større enheter, der en kan spille på ansatte i andre avdelinger. 


 


Vi ser at belegget i juli er høyere enn kapasiteten. Vi får opplyst at dette skyldes at man 


enkelte dager tok inn flere enn åtte pasienter37.  


 


I sommermånedene 2013 ble belegget ved SHS redusert i langt større grad enn reduk-


sjonen i pasientstrømmen fra SUS skulle tilsi. Antallet utskrevne pasienter fra SUS ble 


redusert med 10 prosent38. Til sammenligning ble belegget på SHS redusert med 24 


prosent i sommermånedene. Hvis bare ser på juli ble antallet pasienter fra SUS redu-


sert med 12,5 prosent, mens belegget ved SHS ble redusert med 29 prosent, til tross for 


overbelegg denne måneden.   


 


I 2013 har det vært til sammen 402 opphold fordelt på 315 unike brukere ved SHS39. 


Dette innebærer at «gjengangere» utgjør om lag 22 prosent av oppholdene. Også inter-


vjuene tyder på at flere brukere har mer enn ett opphold.   


 


Vi ser altså at belegget på Sandnes helsesenter har økt markant i perioden. Dette har 


skjedd til tross for at antall utskrevne pasienter fra SUS til SHS har gått ned. Årsaken til 


dette er at gjennomsnittlig antall døgn pr. opphold er gått kraftig opp siden oppstart. 


Dette er illustrert i figuren under.  


 


                                                      
36 Vi får opplyst at årsaken til at kapasitetsdekningen ikke er 100 % kan være at enkelte pasienter blir reinnlagt på syke-
hus i helgene, uten at det er kommet en ny pasient inn, eller at enkelte pasienter reiser hjem før de hadde planlagt. Dette 
skjer imidlertid sjelden. SHS har som regel et par navn på listen som venter på plass, og som kan legges inn umiddel-
bart dersom andre skrives ut/reinnlegges på SUS. 
37 Dette gjaldt i tilfeller når de som kommer på toppen av de åtte ikke var så krevende. Da kunne man ta i bruk en eller 
to av de øvrige sengene, uten at dette var faglig uforsvarlig. Totalt er det snakk om en og annen pasient enkelte dager.  
38 Dette gjelder utskrivingsklare pasienter. Vi har sett de tre sommermånedene opp mot de ni øvrige månedene. 
39 Opplyst fra samordningsenheten 03.02.14. 
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Figur 10 –Gjennomsnittlig antall døgn pr. opphold40 


 


 


Som nevnt var tanken ved opprettelsen av SHS at et opphold skulle vare i maksimalt 


14 dager. Vi ser at dette er i ferd med å bli den gjennomsnittlige liggetiden. Vi får opp-


lyst at det er stor variasjon mellom mht. oppholdslengde. Flere av pasientene er inne et 


par dager og opp til en uke. Men flere er også for syke til å dra hjem, og det kan ta lang 


tid før disse får institusjonsplass. Derfor blir de liggende på SHS i flere uker.  På interv-


jutidspunktet var det en pasient, som inntil nylig, hadde ligget på SHS i drøye to må-


neder i påvente av et langtidsopphold.  


 


Pr. 28.01.14 var det, som nevnt, 12 av 15 pasienter ved SHS som ventet på en langtids-


plass. Dette er et øyeblikksbilde, og antallet såkalte blokkeringer endrer seg fort. Vi får 


opplyst at det vanlige er at 5-8 pasienter ved avdelingen venter på en langtidsplass til 


enhver tid. Blokkeringer forekommer sjelden ved overgangsplassene i Stavanger41. Den 


gjennomsnittlige liggetiden er også langt lavere her. I hele 2013 var den gjennomsnitt-


lige liggetiden i Sandnes 12,2 dager, i Stavanger var den 6,5 dager. 


 


Vi får opplyst at enkelte pasienter blir liggende lenger på SHS grunn av sterkt press fra 


pårørende. Dette er gjerne i tilfeller der avdelingen har vurdert det slik at pasienten 


kan dra hjem, og få oppfølging fra hjemmesykepleien. Det pekes på at enkelte pårø-


rende truer med å gå til aviser og TV. Samtidig erkjennes det fra avdelingen at mange 


av pasientene er svake og alvorlig syke, og at man ikke har ledige institusjonsplasser å 


henvise dem til. «De ser at sin far eller mor er dårlige og forvirret. De ser ikke hvor dårlige alle 


de andre som venter er. Vi ser at det er forskjell.» Enkelte ganger gis pasientene permisjon 


fra SHS før de sendes hjem. Dette kan være pasienter som venter på langtid, og hvor 


man er usikre på om de klarer seg hjemme med hjemmesykepleie. Dersom dette ikke 


fungerer, har kan pasientene komme tilbake igjen på kort varsel. 


                                                      
40 Utregninger foretatt av Rogaland Revisjon, på bakgrunn av tall mottatt fra samordningsenheten. 
41 Opplyst i samtale med leder for sykehjemmet som huser overgangsenheten i Stavanger, 30.01.14. 
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Oppsummering: Flere pasienter blir liggende lenge på SHS, og lenger enn det som 


opprinnelig var tiltenkt. Dette skyldes primært at de er for svake til å reise hjem, og at 


det ikke er ledige korttidsplasser å henvise dem videre til. I noen tilfeller blir de lig-


gende lenger enn tiltenkt pga. av sterkt press fra pårørende, kombinert med at det ikke 


er ledige korttidsplasser.  


 


 


Selv om bildet varierer en del fra måned til måned, er også hovedtrenden etter SHS at 


stadig flere skrives ut til eget hjem, med oppfølging fra hjemmetjenestene. Færre skri-


ves ut til sykehjemsplass. Det er også en liten økning i antall reinnleggelser på sykehu-


set, men antallet ligger som regel mellom 0 og 5 pasienter. Dette illustreres i figuren 


under. 


 


Figur 11 – Pasientløp etter Sandnes helsesenter42 


 


 


Intervjuene tyder på at manglende tilgang på korttidsplasser er hovedforklaringen på 


utviklingstrendene, også her. I tillegg er det en del pasienter som ønsker å bo hjemme, 


og som klarer seg med oppfølging fra hjemmesykepleien (jf. tilbakemeldinger i forbin-


delse med utskriving fra SUS). 


 


 


Kommunene fikk et langt sterkere økonomisk insentiv til å håndtere pasienter som 


kom fra sykehuset, etter 1. januar 2012. Når det økonomiske insentivet blir så sterkt er 


det en betydelig risiko for at de som bor hjemme kommer lenger nede på prioriterings-


listen. Denne risikoen ble det pekt på i en forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstil-


budet i Stavanger, fra januar 2012.  


                                                      
42 Tall mottatt fra kommunen 09.01.14. Her har vi konsentrert oss om hovedkategoriene. Fra oktober 2012 til desember 
2013 døde 9 av pasientene ved SHS, 1 fikk langtidsplass og 4 ble omplassert. Disse er ikke tatt med i illustrasjonen over. 
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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 hjemme-


fra?  


 


Én indikasjon på dette er å se på utviklingen i hvor de kommer fra de som får korttids-


opphold. Dersom andelen som kommer hjemmefra går ned og de som kommer fra sy-


kehuset/overgangsplassene går opp, kan dette være en indikasjon på en sterkere prio-


ritering av de som kommer fra sykehuset. 


 


 


Figuren under viser en meget klar utviklingstrend: En stadig høyere andel korttidsbe-


boere kommer fra sykehuset og en stadig lavere andel kommer hjemmefra.  


 


Figur 12 -  Hvor kommer korttidsbeboerne fra?43 


 


 


Denne utviklingen skyldes både en økning i antall brukere fra sykehuset og en faktisk 


nedgang i antall brukere som kommer hjemmefra. I 2010 hadde brukere som kom 


hjemmefra til sammen 196 korttidsopphold, i 2013 var antallet 117. Dette innebærer en 


reduksjon på 40 prosent. Tilsvarende tall for korttidsopphold for brukere som kommer 


fra sykehuset er 226 i 2010 og 549 i 2013, dvs. en økning på 143 prosent. 


                                                      
43 Tallene gjelder antall opphold, ikke antall brukere, og er for hele kommune, også Sandnes helsesenter. Innskriving 


fra SHS til korttid registreres som «fra sykehus», og disse brukerne kommer jo fra sykehuset med et midlertidig stopp 


innom SHS. Enkelte brukere kan ha flere opphold. Vi har imidlertid utelatt utvikling i antall rullering- eller vekselopp-


holdene (mange opphold pr. bruker). Tallene viser at hoveddelen av de som får rulleringsopphold (90 prosent) kommer 


hjemmefra, og andelen har vært nokså konstant de siste fire årene. Dette utgjør om lag 125 opphold, og anslagsvis 13 til 


20 brukere. Det ser altså ut til at denne type opphold er forbeholdt de som kommer hjemmefra.   
Vi har utelatt kategoriene ukjent og omplassert. Kategorien ukjent utgjør om lag 1 prosent, mens kategorien omplassert 
utgjør fra 2-11 prosent. Omplassert betyr at de har byttet plass, eller flyttet fra et korttidsopphold til et annet. 
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Tilbakemeldingene i intervjuene tyder på at de som kommer fra sykehuset prioriteres 


fremfor de som bor hjemme. Fra omsorgsdistriktene: «Ja, de hjemme blir nedprioritert. det 


går på et vis hjemme, men det er ikke sykehjemsplasser.» 


 


Fra et annet omsorgsdistrikt ble det svar slik på vårt spørsmål om de hjemme nedprio-


riteres til fordel for de som kommer fra sykehuset: « Det er jeg helt sikker på. Jeg vet det 


ikke er stuerent å si. Vi får nesten ingen på korttidsplass fra hjemmet. Det er da vi snur og sier, 


vi må få lagt dem inn på sykehuset. Det er hva man gjør for at de skal få et sykehjemsopphold 


som de trenger. Men jeg vet at det er dårlig samfunnsøkonomi.» 


 


Flere peker på at et sykehusopphold ofte kan være veien inn for å få en sykehjems-


plass: «Det er noen ganger vi jubler litt når de får et sykehusopphold fordi en da finner plass til 


dem etterpå.» Det blir også pekt på at det finnes enkelte brukere som absolutt ikke vil ha 


et sykehjemsopphold, verken korttid eller langtid, men som må inn etter et sykehus-


opphold, fordi de ikke har noe valg. 


 


Fra det ene omsorgsdistriktet pekes det på at det er for få avlastningsplasser i forhold 


til behovet44. Avlastningsopphold er for personer som har spesielt tunge omsorgsopp-


gaver hjemme, og det kan enten være for dem selv eller for den de pleier. Et eksempel 


på dette er gamle og til dels syke mennesker som pleier sine ektefeller, som er slitne og 


trenger avlastning, men som ikke befinner seg i en krisesituasjon. I intervjuene pekes 


det på at behovet fremdeles er der, og at mange også venter for lenge før de ber om 


dette: «De er ydmyke og forsiktige eldre damer, det er nesten som de ikke tør å spørre. Det går 


lang tid før de søker om hjelp, og de burde hatt hjelp tidligere.»  


 


Som nevnt tidligere var det 9 personer som ventet på korttidsplass pr. 28.01, og gjen-


nomsnittlig ventetid er drøye tre måneder. Vi får opplyst at det i all hovedsak er 


hjemmeboende som står på ventelisten. Noen pasienter får raskt plass, primært de som 


kommer fra sykehuset, eller dersom det er krise hjemme. Men det er også noen som 


ventet betydelig lengre. Vi får opplyst fra samordningsenheten at man tidligere gav 


korttidsopphold fordi enkelte kunne hatt godt av det (sikre tilstrekkelig ernæring osv.), 


men at det er slutt på dette nå: «Nå er det bare de som må ha et korttidsopphold som får det. 


De som hadde hatt godt av det må hjemmetjenesten klare.» En av de intervjuede sonelederne 


sa det slik: «De kvalifiserer for et korttidsopphold, men vi har klart å ivareta dem hjemme. Vi 


prioriterer hvem vi synes trenger det mest.» 


 


Dataene viser for det første ganske tydelig at det er for få institusjonsplasser i forhold 


til behovet i Sandnes kommune. Det er vanskelig å få korttidsplass, enten du kommer 


fra sykehuset eller hjemmefra. Men i kampen om korttidsplassene ser det ut til at det er 


                                                      
44 Vi får opplyst fra samordningsenheten at man fremdeles gir slike opphold, enten som rullerings- eller ordinært kort-
tidsopphold, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling. Man bruker imidlertid ikke avlastningsopphold som be-
grep. 
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helse- og omsorgsbrukere som kommer hjemmefra som trekker det korteste strået, og 


at de som kommer fra sykehuset som prioriteres først. Dette gjelder ikke når det er kri-


sesituasjoner hjemme, da finner man som regel plass. Men flere som kvalifiserer for et 


korttidsopphold nedprioriteres på grunn av plassmangel.  


 


En annen utilsiktet effekt er at et sykehusopphold ser ut til å bli veien inn til et kort-


tidsopphold for en del brukere.  


 


Kommunen er kommet inn i en negativ spiral. Flere brukere står på venteliste til 


langtidsplass. De er for dårlige til å bo hjemme, og blir liggende å vente på langtids-


plass i en korttidsseng. Dette innebærer at færre av de som er i målgruppen for kort-


tidsplass/vekselplass får et slikt tilbud. Dermed risikerer man at deres helsetilstand 


svekkes, og de får raskere behov for en langtidsplass, noe som øker etterspørselen etter 


langtidsplasser (og dermed også flere på venteliste og flere blokkeringer). Dette er ikke 


en god løsning for brukerne, og det er sannsynligvis en dyr løsning for kommunen på 


sikt. 


 


Figur 13 – Hvor kommer langtidsbeboerne fra? 45 


 


 


Figuren viser at flere og flere av langtidsbeboerne kommer fra andre sykehjemsopp-


hold. Dette er, etter alt å dømme, korttidsopphold, ettersom bytte av plass er en egen 


kategori (omplassert). Også her ser vi at færre og færre brukere kommer hjemmefra. 


Men vi ser også at færre og færre kommer direkte fra sykehus.  


 


                                                      
45 Tallene gjelder antall opphold, ikke antall brukere, og er for hele kommune, også Sandnes helsesenter. Innskriving fra 
SHS til langtid registreres som «Fra sykehus». Det er lite sannsynlig at særlig mange brukere har mer enn ett langtids-
opphold. Vi har utelatt kategoriene ukjent og omplassert. Kategorien ukjent utgjør om lag 1-2 prosent, mens kategorien 
omplassert utgjør 12-22 prosent.  
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I intervjuene pekes det på at dette er en ønsket utvikling, i tråd med omsorgstrappen. 


Med dette menes at korttidsopphold som regel skal være vurdert og prøvd før man 


tildeler langtidsplass.  


 


 


Vi har foretatt dybdeintervju med syv brukere om deres opplevelse av oppholdet på 


overgangsavdelingen på Sandnes helsesenter. En stor del av pasientstrømmene fra SUS 


går via SHS. Derfor er dette en sentral gruppe å spørre for å få tak i hvordan brukerne 


opplever overgangen fra SUS til kommunen, og tilbudet de får i kommunen etterpå. 


Sommeren 2013 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse rettet mot brukere 


som har hatt rehabiliteringsopphold ved Riskatun rehabiliteringssenter. Størstedelen 


av disse brukerne kommer fra SUS, og vi gjengir kort resultatene herfra. 


 


I prosjektet har vi gjennomført intervjuer med syv brukere ved Sandnes helsesenter. 


Nedenfor gjengir vi inntrykkene herfra: 


 


 Hovedinntrykket er at de aller fleste pasientene er godt fornøyde med opphol-


det der: «Alle tiders» «Personalet opptrer veldig godt, jeg føler at de er veldig 


dyktige. Jeg er veldig godt fornøyd.» «Jeg er imponert over innsatsen så langt, dyk-


tige leger og pleiere. Hele systemet har virket veldig godt. Jeg er veldig godt fornøyd.» 


 Flere skryter både av behandlingen de fikk på sus og den behandlingen de har 


fått i kommunen. 


 De fikk raskt plass på SHS. Alle, utenom én, fikk plass samme dag som de ble 


utskrevet fra SUS. 


 Pasientene gir uttrykk for at de har nødvendige hjelpemidler, og mulighet til å 


snakke med pleiepersonell når de har behov for det. 


 En av de intervjuede ventet på langtidsoppold, de seks andre skulle hjem etter 


endt opphold på SHS. Disse gir uttrykk for at de helst vil være hjemme. Det bør 


legges til at to av intervjuene er foretatt den 24.01.04 og fem er foretatt den 


03.02.14. Begrensningen i antall intervjuer har sammenheng med hvem det til 


enhver tid er mulig å gjennomføre et intervju med. Dette forklarer nok hvorfor 


det er så mange som skal hjem etterpå: De fleste vi har snakket med er de fris-


keste av de syke, og de skal som regel hjem etter endt opphold. 


 


Fra overgangsavdelingen pekes det på at de både får positive og negative tilbakemel-


dinger, og at de positive dreier seg, som nevnt over, at brukerne får god pleie. «Det er 


mange som ikke vil videre fordi de er trygge på personalet.»  


 


Utfordringer 


 Enkelte gir uttrykk for at det er belastende med så mange stopp i forbindelse 


med pleie og behandling: «Jeg føler at jeg blir en kasteball i et system (..). Jeg har 
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vært på Riskatun og Åseheimen. Jeg har vært her tre ganger, og så blir jeg syk igjen, så 


kommer jeg til Åseheimen og er der i fire uker. (…) Jeg har hatt det fint alle steder, men 


jeg er ikke fornøyd med kommunen. (…) det er ikke nok plasser, det fører til at det blir 


mange stopp». Pasienten vet ikke hvilket tilbud som venter etter SHS: «Jeg er så-


pass hjelpeløs, jeg klarer meg ikke alene (…) det er litt i det blå når jeg får plass.» En 


annen sa det slik: «Jeg har vært på sykehuset i Stavanger, på avdelingen i Eigersund 


(SUS’ rehabiliteringsavdelingen for personer med KOLS, hjertesykdom og dia-


betes 2, vår anm.), jeg har vært fire ganger på øyeblikkelig hjelp, og her. Jeg reker fra 


plass til plass. Nå begynner jeg å blir lei, det er grævli slitende å sitte på vent.» 


 Fra omsorgsdistriktene pekes det også på at de tror en del brukere opplever seg 


som kasteballer, og at SHS blir en oppbevaringsplass i påvente av et annet til-


bud. «Av og til tar vi dem heller hjem fordi de ikke orker den biten.» 


 


Intervjuene våre med soneledere og avdelingsleder ved SHS tyder på at en del pårø-


rende ikke er fornøyde med tilbudet ved SHS.  «Pårørende nektet på at de skulle tilbake 


igjen» «Mange er misfornøyde med SHS, men jeg vet ikke hvorfor (…) når de blir innlagt på 


SUS vil de ikke tilbake på SHS.» Vi spurte de intervjuede om hva de trodde var årsakene 


til dette. De peker på følgende mulige forklaringer: 


 Lokalisering. «Vi er litt fjerne på grunn av lokalisering i Stavanger». SHS avdeling 


Stavanger er midlertidig, og skal inn i gamle Sandnes sykehus i løpet av august 


2014. 


 Gammelt og nedslitt bygg. Dette ble det også pekt på av én av brukerne: «Det 


er veldig gammelt og nedslitt, spesielt doer og bad». De fleste brukerne vi intervjuet 


våre gav imidlertid uttrykk for at de var fornøyde med lokalene og rommene.  


 Mye utskiftning av pasienter. Selv om det er en del pasienter som ligger lenge 


på SHS, er det også en del som er der noen få dager. Dette fører til mye utskift-


ning av pasienter: «Det er ikke den samme roen som på ordinære korttidsplas-


ser.»   


 Intet sosialiserings- eller aktivitetstilbud utover fysio- og ergoterapi to dager i 


uken. Avdelingen er «sykehuspreget» og det «..er ikke noe konkret program». Det 


hender imidlertid at pleierne tar enkelte brukere med ut for å handle, og i ledi-


ge stunder går man kanskje tur. Sistnevnte er det imidlertid lite tid til når det er 


fullt belegg på avdelingen. 


 Et opphold ved SHS er ingen god løsning for pasienter i terminalfasen. En-


kelte ganger blir pasienter i terminalfasen sendt til SHS fordi det ikke er plass 


på lindrende enhet ved Åse Boas. «Til og med dårlige kreftpasienter blir sendt til 


overgangsavdelingen fordi det ikke er plass på Åse lindrende. Det er bedre å la dem lig-


ge på SUS noen dager.» Informantene mener dette er uheldig, og ingen god løs-


ning, men det skjer ikke ofte. Som oftest sendes disse pasientene direkte fra sy-


kehuset til lindrende enhet. Det hender også at de noen ganger får ligge noen 


dager ekstra i sykehusseng. Intervjuene tyder på at dette er løst på forskjellig 


vis, enten gjennom at kommunen betaler for de ekstra liggedagene, eller at de 


får et par ekstra behandlingsdager på SUS, samt et par betalingsdøgn som ut-


skrivingsklare.  
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Gjennomgangen har tidligere vist at overgangsavdelingen ved SHS både er en over-


gangs- og en korttidsavdeling. I så måte skiller den seg fra overgangsavdelingen ved 


Vålandstunet i Stavanger, som er en mer rendyrket overgangsavdeling. Tilbakemel-


dingene fra brukerne tyder på at avdelingen ved SHS fungerer bedre som en over-


gangsplass enn som en korttidsplass. Dette ser i første rekke ut til å skyldes høy sirku-


lasjon av pasienter, og at det ikke er noe sosialiserings- eller aktivitetstilbud.  


 


Noe vil sannsynligvis forbedre seg etter åpningen av åpningen av Sandnes helsesenter 


sine nye lokaler i Sandnes sentrum i august 2014 (gamle Sandnes sykehus). Over-


gangsavdelingen vil dermed få en mer sentral plassering, og bygningen vil være i langt 


bedre stand.  


 


men med den ulempen at det kan bli et ekstra pleie- og behandlingsstopp i rekken av 


mange slike. Men tilbakemeldingene tyder på at SHS ikke er noen god løsning for de 


som blir der lenge, eller for pasienter i terminalfasen.  


 


For noen pasienter blir det mange stopp og flyttinger, og enkelte opplever seg som kas-


teballer i et stort pleie- og omsorgssystem. Dette ble det også pekt på i Stavanger. 


Mange stopp underveis skyldes imidlertid ikke bare få tilgjengelige korttidsplasser el-


ler mange interne flyttinger i kommunen. Det skyldes også at mange av pasientene er 


svært syke, og har behov for flere sykehusopphold (Gjerne forskjellige steder - både 


Eigersund, SUS og Haukeland sykehus i Bergen ble nevnt i våre intervjuer). Alle disse 


genererer nye opphold i den kommunale helsetjenesten. Flyttinger internt mellom 


kommunale tilbud, og eventuelle reinnleggelser, kommer på toppen av dette.  


 


Sommeren 2013 gjennomførte Sandnes kommune brukerundersøkelse rettet mot bru-


kere som har hatt rehabiliteringsopphold ved Riskatun rehabiliteringssenter. Spørre-


undersøkelsen er utviklet av KS, og gir grunnlag for å sammenligne med andre kom-


muner (totalt 18 kommuner). Dette kalles for enkelhets skyld landsgjennomsnittet. 


Målgruppen for undersøkelsen var alle som hadde hatt ett opphold på Riskatun reha-


biliteringssenter første halvår 2013, 51 skjema ble sendt ut og 25 svar kom inn, dvs. en 


svarprosent på 49 prosent. 


 


Vi går ikke inn i dybden på denne undersøkelsen, men konstaterer at kommunen i all 


hovedsak fikk meget gode tilbakemeldinger fra brukerne (Se figur under). Undersø-


kelsen har vært drøftet på Riskatun og forbedringsområder er vurdert. 
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Figur 14 – Score på brukerundersøkelse rettet mot brukere ved Riskatun (hovedkategorier) 


 
 


 


Medfinansieringen gjelder i all hovedsak pasientbehandling som finner sted i somatis-


ke sykehusavdelinger og poliklinikker46. Dette innebærer at følgende forhold ikke 


danner grunnlag for kommunal medfinansiering: 


 Ikke psykisk helsevern 


 Ikke tverrfaglig spesialisert rusbehandling 


 Ikke tjenester levert av avtalespesialister 


 Ikke polikliniske laboratorie- eller radiologiske tjenester 


 ikke opphold i private opptreningsinstitusjoner 


 


Avgrensningen av hvilke tjenestetyper som inngår i beregningsgrunnlaget, gjøres på 


bakgrunn av DRG-systemet. DRG står for diagnoserelaterte grupper. Gjennom DRG-


systemet kan alle somatiske innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsulta-


sjoner kategoriseres til én av 800-900 grupper kalt DRGer. Hver DRG representerer en 


type innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon. 


 


Hvorvidt et sykehusopphold skal inngå i grunnlaget for kommunal medfinansiering 


eller ikke, avgjøres deretter av hvilken DRG oppholdet er gruppert i. 


 


Medfinansieringsplikten gjelder ikke for innleggelser og polikliniske konsultasjoner 


gruppert til diagnoserelaterte grupper med følgende hovedinnhold  


 Ikke kirurgiske inngrep 


 Ikke fødsler 


                                                      
46 Kilde: Helsedirektoratet – Hva omfattes av kommunal medfinansiering i 2012 og forskrift om medfinansiering av spe-
sialisthelsetjenesten. 
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 Ikke behandling av nyfødte barn 


 ikke behandling av nærmere bestemte kostbare legemidler (i hovedsak biolo-


giske legemidler til behandling av pasienter med MS, inflammatorisk tarmsyk-


dom, psoriasis, eller kostbare biologiske legemidler) 


 


En DRG-gruppe gjenspeiler det relative ressursforbruk (kostnad) hos en pasient i den-


ne gruppen, sammenlignet med gjennomsnittspasienten. For å definere dette nærmere 


er det laget egne kostnadsvekter. I 2013 utgjorde ett DRG-poeng 39 447 kroner. Dess 


høyere kostnadsvekt, dess høyere poeng. For eksempel tilsvarer et opphold med lever-


transplantasjon 34 poeng, og et opphold med dialysebehandling tilsvarer 0,1 poeng 


(www.helsedirektoratet.no).  


   


Beregning av kostnadsvektene baserer seg på pasient- og regnskapsdata fra et repre-


sentativt antall sykehus. Kostnadsvektene oppdateres årlig for å ta høyde for endringer 


i medisinsk praksis og endringer i driftsforhold ved sykehusene. 


 


 


Vi ser at antallet pasienter har økt med nesten tre prosent siden 2. tertial 2012. Antallet 


innleggelser er imidlertid betydelig redusert.  


 


I 2012 var det 24265 pasienter med medisinske innleggelser ved SUS fra Sandnes, og 


det har vært en jevn økning i antall siden 2010 (ca. 22 100). Tallene viser at det er se-


songmessige variasjoner, og at det 2. tertial jevnt over er et lavere antall pasienter fra 


kommunen. Antallet innleggelser har ligget mellom 7 800 og 8 800 fra 2010 til 2012. An-


tall innleggelser i tertialet har ligget nokså jevnt mellom 2900 og 3000 de fra 3. tertial 


2011 til 1. tertial 2013, og har ikke på samme måte vært preget av sesongmessige varia-


sjoner. Det er imidlertid en sterk nedgang i antall innleggelser fra 1. til 2. tertial 2013. 


Cirka 60 % av denne nedgangen skyldes nedgang i akuttinnleggelser. 


 


                                                      
47 Helsedirektoratet. Tall tatt ut 07.02.14. 


Tabell 3 – Tall for Sandnes kommune, 2 tertial 2013. Endringen er i forhold til samme periode 
201247 


Indikatorgruppe Verdi %vis endring 


Antall pasienter 10 548  3,0 % 


Antall DRG-poeng 2 123 -3,5 % 


Antall DRG-poeng per 1000 innbyggere 30 -3,5 % 


Antall innleggelser 2 679 -7,9 % 


Antall innleggelser per 1000 innbyggere 38 -8,0 % 


Antall akuttinnleggelser 1 545 -3,9 % 


Antall akuttinnleggelser per 1000 innbyggere 22 -3,5 % 


Antall konsultasjoner 15 523 1,2 % 


Antall konsultasjoner per 1000 innbyggere 222 1,2 % 
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Det er vanskelig å si om dette er en tilfeldig variasjon eller om det representerer en 


trend med færre innleggelser. Reduksjonen i antall innleggelser fra 2. tertial 2012 til 2. 


tertial 2013 er langt større i Sandnes enn i Stavanger (1,8 %). Ved første øyekast skulle 


en kanskje tro at åpningen av Øyeblikkelig-hjelp-tilbudet på Klepp er en viktig med-


virkende årsak til nedgangen i akuttinnleggelser. Ø-hjelptilbudet ble imidlertid åpnet 


etter 2. tertial, noe som betyr at det er andre forhold som forklarer nedgangen.  


 


Vi får opplyst fra helsedirektoratet at det ikke er laget en egen kategori for dagbehand-


linger, men at de fleste av disse er lagt inn i kategorien Innleggelser. Dette betyr at inn-


leggelser skal dekke døgnopphold og de fleste dagbehandlingene, mens konsultasjoner 


i all hovedsak bare inkluderer polikliniske konsultasjoner. 


 


Gjennomsnittsprisen for pasienter fra Sandnes var på om lag 10 670 kroner i 2012. 


Kommunens medfinansiering var dermed 2 134 kroner pr. pasient. I datagrunnlaget 


utgjør polikliniske konsultasjoner en stor andel av volumet, og dette er aktivitet med 


en relativt lav kostnadsvekt. Gjennomsnittlig kostnadsvekt er dermed jevnt over ve-


sentlig lavere enn 1 DRG, ofte er den i området 0,20-0,3048.  


 


 


For at kommunene skal kunne påvirke aktivitetsnivået ved et sykehus er de avhengige 


av styringsinformasjon om hva innbyggerne er behandlet for. Dette vil gi informasjon 


om hvilken type behandlinger det er mye av, og hvilken type behandlinger det er 


mindre av. På bakgrunn av denne type styringsinformasjon vil kommunene kunne 


målrette forebyggingstiltakene. 


 


Figuren under viser at Sandnes har lavest andel innleggelser av landets ni storbykom-


muner49, og andelen går ned 2. tertial 2013. Sandnes har også den klart laveste andelen 


polikliniske konsultasjoner av ASSS-kommunene. 


 


                                                      
48 Opplyst fra helsedirektoratet. 
49 Oslo er ikke med i sammenligningen. 
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Figur 15 – Innleggelser pr. 1000 innbyggere per pasientgruppe per tertial (ASSS-
kommuner)50  


 
 


 


Som nevnt kategoriseres innleggelsene i DRG-systemet. Dette utgjør 800-900 grupper, 


kalt DRGer. Dette er en inndeling som gir god og nødvendig styringsinformasjon for et 


sykehus, men som kan være et vanskelig prioriteringsgrunnlag for en kommune.   


 


Helsedirektoratet har i samarbeid med KS derfor laget en grovere inndeling, med til 


sammen 14 pasientgrupper. 


1) Kreftsykdommer 


2) Hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen 


3) Lungebetennelse  


4) Sykdommer i nyrer, urinblære og prostata 


5) Sykdommer i hjerte og blodårer, ekskl hjerteinfarkt og hjerneslag 


6) Smerter i buk/bekken 


7) Sykdommer i nervesystemet inkludert hjerneslag 


8) Sykdommer i luftveiene, unntatt lungebetennelse 


9) Sykdommer i fordøyelsessystem 


10) Sykdommer i muskler og ledd 


11) Diabetes inkl komplikasjoner 


12) Akutt skade hofte/lår - ikke kirurgi 


13) Akutt skade hofte/lår – kirurgi51  


14) Andre pasientgrupper 


 


                                                      
50 Kilde: Tall fra helsedirektoratet. 
51 Vi får opplyst at dette dreier seg primært om kirurgi i forbindelse med overflatekutt. 
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Tabell 4 -  Tall for 1. og 2. tertial 2013 (helsedirektoratet) 


Sykdomskategorier Sandnes Stavanger H Vest Norge 


Kreftsykdommer 4,0 % 4,2 % 4,0 % 4,3 % 


Hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,6 % 


Lungebetennelse 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,3 % 


Sykdommer i nyrer, urinblære og prostata 5,7 % 5,7 % 5,6 % 6,0 % 


Sykdommer i hjerte og blodårer, ekskl hjerteinfarkt og 


hjerneslag 3,7 % 3,8 % 4,3 % 4,5 % 


Smerter i buk/bekken 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % 


Sykdommer i nervesystemet inkl hjerneslag 6,5 % 6,1 % 5,7 % 5,3 % 


Sykd i luftveiene, unntatt lungebetennelse 4,0 % 3,6 % 3,6 % 3,3 % 


Sykdommer i fordøyelsessystem 5,2 % 5,3 % 5,8 % 6,2 % 


Sykdommer i muskler og ledd 7,7 % 7,2 % 10,0 % 10,9 % 


Diabetes inkl komplikasjoner 2,1 % 2,0 % 1,8 % 2,1 % 


Akutt skade hofte/lår - ikke kirurgi 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 


Akutt skade hofte/lår - kirurgi 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 


Andre pasientgrupper 54,8 % 55,9 % 52,9 % 51,1 % 
 


 


 


Medfinansieringsinsentivet gjelder alle medisinske innleggelser som er gruppert i mel-


lom 800-900 diagnoserelaterte grupper. Selv om disse gruppene er redusert til 14 syk-


domskategorier, må det sies å være et nokså generelt insentiv. Drøye 50 prosent av 


sykdomskategoriene utgjøres av kategorien andre pasientgrupper, som er en oppsam-


ling av DRG-er med sjeldnere forekomst enn de øvrige.  


 


Hovedbildet viser at det er små forskjeller mellom forekomsten av de ulike sykdoms-


typene i Sandnes, Stavanger, nasjonalt og i helseregionen. Det er også små endringer 


over tid. Den sterkeste reduksjonen fra 2010 til 2013 i Sandnes kommer i forbindelse 


med behandlinger av sykdommer i muskler og ledd, fra 8,27 i 2010 til 7,74 prosent i 


2013. Den største økningen kommer i behandlinger av sykdommer i hjerter og blod-


årer, fra 3,27 prosent til 3,73 prosent. Dette kan være en indikasjon på at det ikke er så 


lett å påvirke sykdomsforekomsten og aktivitetsnivået på sykehuset. 


 
I denne delen går vi nærmere inn på hvor mange og hvilken type innleggelser kom-


munen har vært med å finansiere. Vi ser også nærmere inn på hvordan medfinansie-


ringsinsentivet fungerer og i hvilken grad kommunen kan påvirke sykehusinnleggel-


sene. Til slutt i denne delen ser vi på hva kommunen har gjort for å forebygge sykehus-


innleggelser.  
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For at medfinansieringsinsentivet skal fungere må kommunene ha mulighet til å på-


virke sykehusinnleggelsene. I hvilken grad kan kommunene påvirke innleggelsene?  


 


Ifølge professor Terje P Hagen kan kommunen påvirke innleggelsen av et fåtall DRG-


grupper, mens de fleste andre er upåvirkelige, i alle fall i løpet av en to-tre årsperiode. 


De viktigste gruppene der kommunen kan forhindre innleggelse er: 


 Rehabilitering 


 Lungebetennelser 


 Hjertesvikt 


 KOLS 


 Palliasjon 


 


Ifølge Hagen utgjør dette mellom 8-12 prosent av innleggelsene innen medisinske dia-


gnoser. For Sandnes utgjør dette 5-6 millioner kroner.  


 


Det vil imidlertid kunne være langsiktige effekter av kommunens forebyggende arbeid 


for andre diagnosegrupper. Det vil imidlertid være så godt som umulig å påvise en 


kausalsammenheng, ettersom mange andre forhold til kunne ha effekt på utviklingen. 


Eksempler på dette er endringer i folks levealder, inn- og utflytting til kommunen, 


endringer i kapasitet/aktivitet ved sykehuset, og mulighet til å styre hvem som blir 


henvist til sykehuset osv.  


 


Et annet moment er at ungdomsundersøkelsene tyder på at ungdommene er sunnere 


nå enn før, både mht. til trening, kosthold, røyking osv. Dette vil kunne gi seg utslag i 


mindre bruk av sykehuset mange år frem i tid, men dette har lite med kommunens fo-


rebyggende innsats å gjøre. 


Kommunens utgifter er i stor grad styrt av aktivitetsnivået i helseforetaket, og aktivi-


tetsnivået i helseforetaket er styrt av antall henvisninger til sykehuset. Gjennomgangen 


vår tyder på at leger i kommunehelsetjenesten står for under halvparten av henvis-


ningene, mens sykehusets poliklinikker står for mer enn halvparten av henvisningene.  


 


Tall fra helsedirektoratet tyder på at om lag 25 prosent av innleggelsene til SUS er hen-


vist fra legevakt eller fastleger. Legevakt står for 19 prosent av innleggelsene52. Disse 


tallene må imidlertid tolkes med varsomhet, ettersom det er mangler i innrapporte-


ringen53.  


                                                      
52 2. tertial 2013. 
53 For Helse Stavanger HF mangler man kode for henvist fra, for 24 prosent av innleggelsene i 2012. Vi vet ikke hvor stor 
andelen er 2. tertial 2013. Vi har vært i kontakt med helsedirektoratet, og de bekrefter at det er vanskelig å få korrekt 
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En artikkel i Dagens Medisin tyder på at kommunehelsetjenesten står for en høyere 


andel innleggelser. Her pekes det på at om lag 60 prosent av innleggelsene på norske 


sykehus blir henvist fra spesialisthelsetjenestens poliklinikker54. De resterende 40 % 


blir lagt inn fra andre, i all hovedsak legevakt og kommuneleger. Dette betyr at en stor 


del av sykehusinnleggelsene er relativt upåvirkelige for kommunehelsetjenesten.   


 


Kommunehelsetjenestens eventuelle innsparingspotensial ligger altså innenfor disse 40 


prosentene. Det kan tenkes at henvisningene fra kommunehelsetjenestene kan reduse-


res, forutsatt at det er medisinsk forsvarlig at disse får oppfølging fra leger og/eller 


kommunehelsetjeneste. Det finnes imidlertid ikke pålitelige tall som kan si noe om det-


te har skjedd. Men potensialet er altså der. Hvis vi antar at kommunehelsetjenesten 


(leger og legevakt) klarer å redusere antall innleggelser, hva skjer da i andre enden? 


Vil spesialisthelsetjenestens poliklinikker henvise pasienter til de tomme sengene 


for å utnytte kapasiteten som blir tilgjengelig?   


 


I så fall vil kommunen påføres kostnader som de har klart å unngå ved å forebygge 


innleggelser. I et slikt perspektiv risikerer kommunen å ta den økonomiske belast-


ningen med å forebygge innleggelser, uten å kunne hente ut den økonomiske gevins-


ten i etterkant. 


 


Det er pr. i dag ikke mulig å si om noe slikt har skjedd, ettersom nøkkeltallene er upåli-


telige55.  


 


En annen mulighet å redusere utgiftene på er at legene reduserer antall henvisninger til 


spesialisthelsetjenestens akutt-tilbud og øker henvisningene til poliklinikkene56. Dette 


vil i så fall innebære en økt bruk av den delen av sykehustilbudet som koster lite, og en 


redusert bruk av den delen som koster mer. Problemet her er at det motsatte ofte skjer 


pga. av ventelisteproblematikken. Flere av dem vi intervjuet i Stavanger hevdet at fast-


legene ofte velger akuttinnleggelser fordi det er lang ventetid på poliklinisk behand-


ling og fordi akuttinnleggelser går fort.  


 


I år er sykehusenes insentiv styrket for å øke aktiviteten, noe som sannsynligvis vil bi-


dra til å øke kommunenes medfinansering. 


 


                                                                                                                                                            
henvisningsinformasjon, og at man strever litt med dette. Dette har, blant annet, sammenheng med at helseforetakene 
har ulike systemleverandører, og at registreringen blir gjort på forskjellige måter.  
54 Økonomiske insentiver som fallgruver, 03/2013. Også dette tallgrunnlaget må tolkes med varsomhet, men samlet 
sett indikerer tallene fra disse to kildene at størstedelen av henvisningene kommer fra spesialisthelsetjenesten. 
55 Det er mulig å finne indikasjoner på dette ved å se på utviklingen i hvem som henviser opp mot utviklingen i antall 
innleggelser kommunen er med på å finansiere. Dersom henvisningene fra kommunehelsetjenesten går ned mens akti-
viteten ved sykehuset er konstant eller økende, kan dette være en indikasjon på at kapasitetsøkningen kommer som en 
følge av flere henvisninger fra spesialisthelsetjenesten.  
56 Her forutsetter vi at dette er medisinsk forsvarlig, og at poliklinikkene ikke henviser dem videre til innleggelse. 
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Finansieringen av de regionale helseforetakene er todelt, og består av en basisbevilg-


ning og en aktivitetsbasert bevilgning57. Førstnevnte bestemmes av antall innbyggere i 


en region og dens alderssammensetning, og er uavhengig av produksjon av helsetje-


nester. Innsatsstyrt finansering av avhengig av produksjon av helsetjenester, dvs. hvor 


mange som får behandling og hvilken type behandlinger.  


 


Pr i dag dekker ISF om lag 40 prosent og grunnbevilgningen dekker 60 prosent. Den 


nye regjeringen legger opp til å øke ISF-andelen fra 40 til 50 prosent, for å stimulere ak-


tivitetsvekst og redusere ventelistene58. Dette skal bidra til å øke aktiviteten, noe som 


har mange positive effekter. Men for kommunene vil en aktivitetsvekst bety økte utgif-


ter i forbindelse med medfinansieringen.  


 


 


Kommunens medfinanseringsutgifter vil også kunne reduseres ved økt bruk av kom-


munens øyeblikkelig hjelp-tilbud. Dette tilbudet vil kunne dempe presset på antallet 


akuttinnleggelser ved sykehuset. Øyeblikkelig hjelp-plassene er fullfinansiert av et eget 


øremerket tilskudd (se under).  


 


Kommunene har fra 1. januar 2016 plikt til å tilby døgnopphold for pasienter og bruke-


re med behov for øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp er for pasienter med kjent 


sykdom og avklart diagnose hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er li-


ten og som kan behandles på et allmennmedisinsk nivå. Typiske pasientgrupper er KOLS-


pasienter med forverring av tilstanden. Andre eksempler på pasientgrupper: Eldre pa-


sienter med ubehag eller smerter i magen, men ikke alvorlig syke, pasienter med fall-


tendenser, feber og forvirring, eller kreftpasienter med forverring av smerter. 


 


Fellesnevneren er at legen mener at pasientene ikke trenger innleggelse på sykehus, 


men at de likevel trenger medisinsk hjelp og oppfølging. 


 


Sandnes kommunes øyeblikkelig-hjelp-tilbud er et vertskommunesamarbeid mellom 


Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time59. Det er totalt 12 øyeblikkelig-hjelpssenger, hvorav 


Sandnes kommunes behov er estimert til å være 6 senger. «Det vil likevel være slik at 


sengene brukes fleksibelt de første driftsårene for å vinne erfaringer med bruksraten mellom 


kommunene»60. Tilbudet startet opp i oktober 2013 er lokalisert i Klepp kommune, inntil 


tilbudet overflyttes til ny legevakt i Sandnes.  


 


Også ved Ø-hjelpsavdelingen opplever man at det kan være utfordrende å skrive ut 


pasienter fra Sandnes etter ferdigbehandling. Vi får opplyst at de fleste skrives ut til 


hjem, men at noen trenger et korttidsopphold: Det har stort sett løst seg, men noen pasien-


                                                      
57 Kilde: Helsedirektoratet. 
58  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artiler-av-statssekretar-
anne-g/2013/ny-regjering-og-ny-helsepolitikk.html?id=747031  
59 Klepp er pr. i dag vertskommune. Sandnes skal overta denne rollen når ny legevakt er ferdig. 
60 Avtale om vertskommune for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 27.02 Utvalg for helse- og sosialtjenester. 



http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artiler-av-statssekretar-anne-g/2013/ny-regjering-og-ny-helsepolitikk.html?id=747031

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artiler-av-statssekretar-anne-g/2013/ny-regjering-og-ny-helsepolitikk.html?id=747031
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ter ligger her mange dager. Dette påvirker nok den gjennomsnittlige liggetiden litt.» Man opp-


lever at terskelen for korttidsplass er høyere i Sandnes enn i de andre deltakerkommu-


nene.  


 


I 2013 fikk Sandnes kommune et tilskudd til Øyeblikkelig hjelp på 4,2 millioner kroner, 


og i 2014 får kommunen et tilskudd på 6,6 millioner kroner.  


 


Belegget ved ø-hjelpsavdelingen har økt en del siden åpningen i oktober61. De to første 


månedene var belegget på 45 prosent, de to siste månedene var belegget på 57 prosent. 


Gjennomsnittlig antall liggedøgn pr. pasient er 4,6 døgn. Dette har vært konstant siden 


oppstart.   


 


Det er betydelige forskjeller mellom deltakerkommunenes bruk av tilbudet. Klepp og 


Time har for hele perioden (4 mnd.) brukt 86 prosent av sin kvote, Sandnes har brukt 


45 prosent, mens Gjesdal har brukt 8 prosent.  Vi har ikke tall på kommunevis utvik-


ling pr måned, men tilbakemeldingen tyder på at belegget for de tre første kommunene 


har økt i perioden, mens Gjesdal omtrent ikke har brukt tilbudet.  


 


Vi får opplyst at målet er å ha en beleggsprosent på 80-90 prosent62. 


 


I den pågående forskningen omkring samhandlingsreformen stiller enkelte spørsmål 


ved om det har vært en overetablering av det kommunale ø-hjelpstilbudet. Mange 


kommuner rapporterer om et belegg på mellom 20 og 30 prosent63. Jæren ø-hjelp har 


også høyere beleggsprosent enn Ø-hjelpstilbudet i stavanger kommune. Stavanger 


kommune har to avdelinger, én ved Stokka sykehjem (4 plasser) og en ved legevakten 


(2 plasser). Beleggsprosenten var i november 2013 på hhv. 48 prosent og 60 prosent. Be-


leggsprosenten på Stokka sykehjem er også redusert noe i løpet av 2013. 


 


I denne konteksten ser det ut til at Jæren ø-hjelp har lykkes godt. Avdelingen dekker 


færre innbyggere enn Stavanger (mellom 115 000 og 120 000), har dobbelt så mange ø-


hjelp-plasser, totalt 12 stykker, og bedre beleggsprosent. Vi finner enkelte hovedforkla-


ringer mellom tilbudet på Jæren og tilbudet i Stavanger, som kanskje kan bidra til å 


forklare forskjellene. Dette er illustrert i tabellen under.  


 


 


                                                      
61 Opplyst av avdelingslege den 07.02.14. 
62 Årsaken til at man ikke ønsker full beleggsprosent er at man ønsker å sikre ledig kapasitet ved akutte behov. 
63 Se for eksempel Anders Grimsmos innlegg Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen, Nasjonal helsekonferanse om 
samhandlingsreformen, 9. januar 2014. 
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At Stavanger er vertskommune for sykehuset spiller nok også inn også inn mht. bruk 


av ø-hjelpstilbudet, og nærheten til sykehuset vil kunne medføre at det er lavere terskel 


for å henvise pasienter til sykehuset i Stavanger enn i kommuner der innbyggerne må 


reise lengre.   


Det ser ut til at Jæren ø-hjelp har lykkes relativt godt i å få legene til å henvise pasienter 


til tilbudet. Avdelingen er fremdeles et stykke unna målet om 80-90 prosents belegg, 


men det tar tid å gjøre tilbudet tilstrekkelig kjent, slik at legene henviser nok pasienter 


til tilbudet. Gjennomgangen tyder på at Jæren ø-hjelp har funnet gode metoder som 


bidrar til å senke legenes terskel for å henvise pasienter til tilbudet (se faktadel)., selv 


om man er et stykke under målet.   


  


 


 


 


                                                      
64 Kilde: Intervjuer. 
65 Avdelingslegen ved Jæren ø-hjelp understreker samtidig at det er litt usikkerhet i helse Norge knyttet til ansvarsfor-
holdene i tilfeller der pasienter blir henvist fra lege uten at avdelingslegen er til stede (dvs. kveld eller natt). 
66 Men dersom pasient kommer inn klokken ni, dør klokken ti, og vakthavende lege ikke er kontaktet, er det avdelings-
lege som er medisinsk ansvarlig for prosedyrer. Vi får opplyst at det er litt mer usikkert hvem som har ansvaret rent 
juridisk. 
67 Dette er nedfelt i kommunens retningslinjer. Opplyst i samtale 09.01.13 
68 Har prosedyrer for slag mot hodet. Ellers er det innleggende lege som foreslår 


Tabell 5 – Noen hovedforskjeller mellom Ø-hjelpstilbudet i Stavanger og Sandnes64 


Sandnes (Jæren ø-hjelp) Stavanger 


Ikke noe krav om 16-timers 
behandlingsplan. Kommunen og 
avdelingen overtar ansvaret. Her har man 
tolket eget ansvar slik at innleggende leges 


ansvar opphører når pasienten ankommer 
avdelingen65. Avdelingslege ved ø-
hjelpsavdelingen har det medisinske 
ansvaret når pasienten mottas mellom 
08.00 og 16.00. Sykehjemslegevakt dekker 
kvelder mellom 18.00 og 23.00 (8-16 i 
helgene). Da har sykepleierne ved 


avdelingen mulighet til å kontakte 
vakthavende lege, dersom man er usikker 
på om det er forsvarlig å legge inn pasient 
på ø-hjelpsavdeling66.  


Krav om 16-timers behandlingsplan67. 
Fastleger vil kunne ha det medisinske 
ansvaret for pasienten i inntil 16 timer. I 
realiteten er det som regel kortere enn 16 


timer fordi avdelingslegen mottar 
pasientene på dagtid, mellom 07.00 og 
15.00, og overtar det medisinske ansvaret. 
Sykehjemslegevakten dekker kvelder 
mellom 18.00-21.00 hverdager, 13.00-
17.00 i helgene)  eller legevakten dersom 
man er usikre på om det er forsvarlig å 


legge inn pasient 


Faste behandlingsprosedyrer for ulike 


typer sykdommer, som lungebetennelse, 


Kols, nyrebekkenbetennelse. Øver opp 
personale til å foreslå et 
behandlingsopplegg for innleggende lege. 
For legene betyr dette at de ikke trenger å 
utarbeide en behandlingsplan, og at det 
ikke er mer tidkrevende å henvise pasienter 


til øyeblikkelig-hjelp avdelingen enn til 
sykehuset.  


Ikke faste behandlingsprosedyrer68. 


Legene må utarbeide behandlingsplanen 


selv. Dette er tidkrevende for den enkelte 
lege, og fører til en rekke ulike 
behandlingsopplegg, ettersom alle planene 
er forskjellige.  


Én avdeling med 12 pasienter.  
Avdelingen er lokalisert på 


Kleppheimen.  


To avdelinger med til sammen 6 
pasienter. Én ved Stokka sykehjem og én 
ved legevakten. 
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Som vi skal se under, har insentivet knyttet til utskrivingsklare pasienter virket meget 


godt. Det har vært en formidabel reduksjon i antall ferdigbehandlede pasienter fra 


Sandnes som ligger i sykehusseng. Dette frigjør kapasitet på sykehuset, noe som gjør at 


sykehuset kan behandle flere pasienter, og bidrar til kortere ventetid. Dette er positivt 


for pasientene og sykehuset, men innebærer samtidig en aktivitetsøkning i form av fle-


re innleggelser og konsultasjoner. Dette innebærer økte medfinansieringsutgifter for 


kommunene.69 


 


Altså: Dess raskere kommunene er til å ta imot utskrivingsklare pasienter dess høyere 


blir medfinansieringsutgiftene, gitt at de frigjorte sykehussengene fylles opp med pasi-


enter fra Sandnes. 


 


 


Som nevnt har Sandnes kommunes innbyggere desidert færrest innleggelser og kon-


sultasjoner på sykehuset sammenlignet med det nasjonale og regionale snittet.  


 


Flere peker på at dette først og fremst har sammenheng med at Sandnes har en ung og 


frisk befolkning, noe som reduserer behovet for sykehustjenester. Men det blir også 


pekt på at lavt sykehusforbruk kan være en indikasjon på at noe av den økonomiske 


samhandlingsgevinsten kan ha vært tatt ut på forhånd, dvs. før reformen trådte i kraft. 


Det blir pekt på at SUS har hatt liten kapasitet over tid70, og at andre, som leger og spe-


sialister, gjør enkelte oppgaver som tidligere tillå sykehuset.  


 


Det er imidlertid vanskelig å konkludere med om det lave forbruket av sykehustjenes-


ter skyldes en yngre og friskere befolkning, eller om det skyldes at SUS har overlatt 


noen av de tidligere arbeidsoppgavene til andre. Kanskje kan begge disse faktorene bi-


dra til å forklare det lave forbruket.  


 


Sannsynligvis er det også slik at medfinansieringsinsentivet har potensial til å virke 


sterkere for kommuner med høyt sykehusforbruk.   


 


 


Som nevnt utgjør kommunens medfinansiering 20 prosent av spesialisthelsetjenesten 


kostnader med medisinsk behandling. For at det skal lønne seg økonomisk for kom-


munen innebærer dette at kommunens forebyggende arbeid må utføres til mindre enn 


en femtedel av sykehusets kostnader med medisinsk behandling. Og dette betinger at 


                                                      
69 Forutsatt at aktivitetsøkningen kommer i forbindelse med pasientbehandling som kommunen er med å finansiere, og 
at det er innbyggere fra egen kommune som står for aktivitetsøkningen. Sistnevnte er meget sannsynlig for den største 
kommunen i helseregionen. 
70 Vi har ikke tall som kan bekrefte/avkrefte dette. 
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det forebyggende arbeidet fører til en reell reduksjon i innbyggernes forbruk av syke-


hustjenester.   


 


 


Medfinansering gjelder i all hovedsak pasientbehandling som finner sted i somatiske 


sykehusavdelinger og poliklinikker. Kommunen betaler 20 prosent av kostnaden for 


medisinske innleggelser, konsultasjoner og dagbehandlinger. Kirurgi og fødsler er 


holdt utenfor.  
 


Sandnes har den laveste andelen medisinske sykehusinnleggelser, sammenlignet med 


andre storbykommuner. Kommunen har også den klart laveste andelen polikliniske 


konsultasjoner. 


 


I 2012 var Sandnes med å finansiere behandlingen av 24265 pasienter fra kommunen. 


En stor del av disse var polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger, og antallet pa-


sienter ser ut til å øke i 2013. Antallet innleggelser har ligget mellom 7800 og 8800 fra 


2010 til 2012, og det ligger an til å bli en nedgang i antall innleggelser i 2013. Kommu-


nens utgifter til medfinansiering ser ut til å øke fra om lag 52 millioner til om lag 56 


millioner kroner, fra 2012 til 201371. 
 


Gjennomsnittsprisen for pasienter fra Sandnes var på om lag 10 670 kroner i 2012. 


Kommunens medfinansiering var dermed 2 134 kroner pr. pasient. I datagrunnlaget 


utgjør polikliniske konsultasjoner en stor andel av volumet, og dette er aktivitet med 


en relativt lav kostnadsvekt. Gjennomsnittlig kostnadsvekt er dermed jevnt over ve-


sentlig lavere enn 1 DRG, ofte er den i området 0,20-0,30 


 


De medisinske behandlingene kommunen er med å finansiere er delt inn i diagnosere-


laterte grupper, såkalte DRGer. Det finnes i alt 800-900 slike grupper, og selv om det 


gir god styringsinformasjon for sykehuset, er dette en kompleks materie å forholde seg 


til for kommunene. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en grovere inndeling med 


til sammen 14 kategorier eller sykdomstyper.  


 


Det er små forskjeller i forekomsten av de ulike sykdomstypene når vi sammenligner 


Sandnes med Stavanger, landssnitt og snitt i Helse Vest. Det er også små endringer 


over tid. Dette indikerer at det ikke er så lett å påvirke aktivitetsnivået for kommunene.  


 


Medfinansieringsinsentivet – svakt, generelt og sykehusaktiviteten er vanskelig å 


påvirke for kommunen. Medfinansieringsinsentivet er etter vår vurdering lite egnet til 


å stimulere kommunen til å satse forebyggende.  


 


Det økonomiske insentivet er svakt. Kommunen må finansiere 20 prosent av spesia-


listhelsetjenestens kostnader ved medisinsk behandling. Som regel vil det være billige-


                                                      
71 Vi får opplyst at medfinansieringsutgiftene for 2013 ikke blir endelig bekreftet før i november 2014. 
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re å betale 20 prosent av sykehusregningen enn å etablere egne kommunale tilbud. For 


at det skal lønne seg økonomisk må kommunens forebyggende arbeid bli utført til 


mindre enn en femtedel av sykehusets kostnader med medisinsk behandling. 


 


Et fåtall av innleggelsene kan påvirkes på kort sikt. Professor Terje Hagen anslår at 


kommunen kan påvirke 8-12 prosent av innleggelsene i løpet av en to-tre års periode, 


noe som for Sandnes kommunes del utgjør 5-6 millioner kroner. Hvis vi antar at kom-


munen kan forebygge 10 prosent av disse innleggelsene, utgjør dette litt over en halv 


million kroner.  


 


En stor del av innleggelsene er relativt upåvirkelige for kommunen, det ser ut til at 


rundt 60 prosent av henvisningene kommer fra poliklinikkene, dvs. spesialisthelsetje-


nesten selv.72  


 


En betydelig del av henvisningene kommer likevel fra fastleger/legevakt. Gitt at 


kommunen klarer å redusere antall henvisninger fra leger/fastleger (dersom det er 


medisinsk forsvarlig at pasientene i stedet får oppfølging fra le-


ger/kommunehelsetjenesten).  Hva skjer da i andre enden? Vil spesialisthelsetjenestens 


poliklinikker henvise pasienter til de tomme sengene for å utnytte den kapasitet som 


blir tilgjengelig? I så fall vil kommunen påføres kostnader som de har klart å unngå 


ved å forebygge innleggelser. Dermed risikerer kommunen å ta den økonomiske be-


lastningen med å forebygge innleggelser, uten å kunne hente ut den økonomiske ge-


vinsten.  


 


Det er pr. i dag ikke mulig å si om noe slikt har skjedd, ettersom de nasjonale tallene 


ikke er helt pålitelige. Det vi imidlertid vet er at det neste år legges opp til å øke syke-


husaktiviteten gjennom å øke sykehusenes innsatsstyrte finansiering fra 40 til 50 pro-


sent. Dette sannsynliggjør en aktivitetsvekst ved sykehuset, noe som er utenfor kom-


munens kontroll, og som svekker kommunens insentiv for å arbeide forebyggende for 


å begrense aktiviteten. 


 


Lite synkroniserte virkemidler. Som vi skal se, har insentivet knyttet til utskrivings-


klare pasienter virket godt. Det har vært en formidabel reduksjon i antall pasienter som 


ligger i sykehusseng etter ferdigbehandling. Dette frigjør kapasitet på sykehuset, noe 


som gjør at sykehuset kan ta i mot flere pasienter, og bidrar til kortere ventetid. Dette 


er positivt for pasientene og sykehuset, men innebærer samtidig en aktivitetsøkning 


som kommunene er med å finansiere. 


 


Lønner det seg for kommunen å satse forebyggende for å redusere utgiftene til med-


finansieringen? Nei, det ser ikke slik ut.  Til tross for dette har kommunen satt i verk 


en del forebyggende tiltak. Men som vi skal se under, forklarer en rekke andre faktorer 


satsingen.  


                                                      
72 Tallene er noe usikre her, men de kildene vi har hatt tilgang til indikerer at størstedelen av henvisningene kommer fra 
poliklinikkene. 
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I tabellen under gir vi en oversikt over kommunale tiltak/aktiviteter for å redusere 


innbyggernes bruk av sykehuset.  


 


Tiltak Innhold 


Frisklivs-
sentral 


Frisklivstrening, herunder røykesluttkurs og kostholdkurs, indivi-
duell veiledning. Frisklivssentralen skal i samarbeid med Flyktning-
enheten undervise om fysisk aktivitet og helse som en del av integre-
ringsprogrammet. Det er planlagt møter med mestringsenheten og 
helsestasjonstjenester for å avklare de aktuelle 


Besøksteam Sandnes kommune starter opp tilbud om forebyggende hjemmebe-
søk til innbyggere som fyller 75 år i 2013. Hensikten med besøket er 
å legge til rette for god livskvalitet slik at den eldre fortsatt kan være 
selvhjulpen i eget hjem. 


Hverdags-
rehabilite-
ring 


Hverdagsrehabilitering handler om å stimulere brukerens ressurser 
slik at de kan klare seg lengre på egenhånd. I stedet for å tilby kom-
penserende tiltak får brukeren et tverrfaglig ytelsessjokk i form av et 
skreddersydd rehabiliteringstilbud73. Bort fra: Hva kan jeg hjelpe med? 
Til: Hva ønsker du å oppnå? Brukermedvirkning er her sentralt ved at 
bruker setter sine egne mål og fysio- og ergoterapeut/sykepleier til-
rettelegger for aktiviteter sammen med hjemmetrener. Pilotprosjekt i 
omsorgsdistriktene Nord og Sentrum. Rulles ut i hele kommunen i 
løpet av 2014. 


Sandnes  
helsesenter 


I løpet av august 2014 åpner Sandnes helsesenter (SHS) i Sandnes 
sentrum (gamle Sandnes sykehus). På helsesenteret skal det være til 
sammen 40 korttidsplasser. I tillegg til plassene ved overgangsavde-
lingen, kommer det også en egen rehabiliteringsavdeling ved helse-
senteret. Rehabiliteringsplassene ved Riskatun skal flyttes til SHS. I 
tillegg kommer det fem nye rehabiliteringsplasser i forbindelse med 
åpningen av SHS. Også frisklivssentralen og hverdagsrehabilite-
ringen skal inn på SHS. Flere informanter tror rehabiliteringstilbudet 
totalt sett blir bedre på grunn av samlokaliseringen av disse tilbude-
ne, og fordi overgangsavdelingen da vil ligge i kommunen.   


Velferds-
teknologi 


Mobil omsorg på nettbrett, trygghetsalarm og nøkkelbokser. GPS 
kan også bli aktuelt å legge inn i trygghetspakke, men kommunen 
må avvente en eventuell lovendring (personvern). 


Folkehelse-
arbeid 


Forum for Sandnes som Sunn by. Forumet skal arbeide for å fremme 
helse og miljø for alle i Sandnes. Temaer og tiltak skal primært være 
på samfunnsnivå og ha en positiv vinkling. Arbeidsformen skal være 
informasjon, erfaringsutveksling, kompetanseoppbygging og inspi-
rasjon. Forumet kan ikke gjøre vedtak som er bindende for de delta-
kende enheter eller organisasjoner. 


Øyeblikke-
lig hjelp 


Omtalt over. Dekket av et eget øremerket tilskudd. 


                                                      
73 Jf. Evaluering av pilotprosjekt hverdagsrehabilitering, 2013. 


Tabell 6 – Oversikt over tiltak Sandnes kommune har iverksatt for å redusere 
innbyggernes bruk av sykehuset 
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Sandnes kommune har satt i verk en del tiltak for å begrense aktivitetsnivået ved syke-


huset. I 2013 brukte kommunen 3,8 millioner kroner til forebyggende arbeid i tilknyt-


ning til samhandlingsreformen (se neste avsnitt). Disse utgiftene gikk til drift av frisk-


livssentral, besøksteam og hverdagsrehabilitering74.   


 


Gjennomgangen vår tyder på at forebygging ikke er lønnsomt, dersom en ser det i et 


medfinansieringsperspektiv. Man risikerer å duplisere tilbudet, dvs. at kommunen 


bygger opp tilbudet sitt uten at det er en tilsvarende reduksjon i aktivitetsnivået på sy-


kehuset. 


 


De forebyggende tiltakene ser i liten grad ut til å være utarbeidet på bakgrunn av sty-


ringsdata om kommunens sykehusbruk. Kommunen har heller ikke satt seg konkrete 


mål om reduksjon av sykehusbruk innenfor utvalgte DRG-grupper/aldersgrupper. Til-


takene er nokså generelle, og er enten generelle folkehelsetiltak, eller tiltak rettet mot 


eldre og pleietrengende. Men vi finner enkelte eksempler på konkrete og målrettede 


tiltak. Et konkret tiltak er gratis utdeling av strøsand, for å hindre fall og benbrudd. 


Tilbudet gjaldt vintersesongen 2012/2013 og 2013/2014. Et annet konkret tiltak er Ø-


hjelptilbudet, som er rettet mot bestemte pasientgrupper.  


 


Pr. i dag (25.02) har ikke helsedirektoratet publisert tall som kan gi noen indikasjon på 


om den økte bruken av ø-hjelpstilbudet kan ha bidratt til å redusere antallet akuttinn-


leggelser ved sykehuset.   


 


Gjennomgangen vår tyder på at kommunens forebyggende arbeid i liten grad styres av 


medfinansieringsinsentivet, og målet om å redusere antall sykehusbehandlinger. En 


rekke andre faktorer forklarer satsingen. Kommunen har fått et større lovpålagt ansvar 


for å drive forebyggende og helsefremmende arbeid, gjennom den nye folkehelseloven. 


Forebygging står også som en del av formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenestelo-


ven. I den nye folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar (2012-2013), er målsettingen 


å redusere sosiale helseforskjeller og fremme helse i hele befolkningen. Fokus på helse-


forebygging er heller ikke noe nytt, og har vært en sentral del av tenkningen i fagmiljø-


ene i en årrekke. Forebygging ble også sterkere betont i stortingsmeldingen, Resept for 


et sunnere Norge (2002-2003). 


 


Forebygging handler også om å øke innbyggernes livskvalitet og dempe presset på de 


kommunale pleie- og omsorgstjenestene i årene fremover. Så selv om satsingen ikke er 


lønnsom i et medfinansieringsperspektiv, kan tiltakene vise seg å være lønnsomme i et 


fremtidig pleie- og omsorgsperspektiv. Kommunens foreløpige erfaringer med hver-


                                                      
74 En del av kommunens forebyggende tiltak regnes som en del av den ordinære tjenesteutviklingen og regnes derfor 
ikke som forebyggingsutgifter i tilknytning til samhandlingsreformen.  
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dagsrehabiliteringsprosjektet er et eksempel på dette. Men medfinansieringsinsentivet 


gir kommunene liten drahjelp til å satse forebyggende. 


 


Oppsummeringsvis kan vi altså si at kommunen har satt i verk en del generelle fore-


byggende tiltak, men at mange av disse har en svak kobling til medfinansieringsinsen-


tivet. Med svak kobling mener vi to ting: 1) Tiltakene er i liten grad utarbeidet på bak-


grunn av styringsdata om kommunens sykehusbruk. Kommunen har heller ikke satt 


seg konkrete målsettinger om reduksjon av sykehusbruk innenfor utvalgte DRG-


grupper/aldersgrupper.  Med noen unntak, er tiltakene nokså generelle. 2) En rekke 


andre faktorer enn medfinansieringsinsentivet ser ut til å forklare kommunens satsing.  


 
Kommunene fikk en økning i rammetilskuddet ved innføringen av samhandlingsre-


formen. I tabellene under ser vi hvordan kommunen har prioritert midlene fra øk-


ningen i rammetilskuddet, i 2012 og 2013. Budsjettene tilsvarer økningen i rammetil-


skuddet. 


 


 


 


 


Kommunen har et merforbruk begge år, og i 2013 er merforbruket på hele 19 prosent. 


Hovedgrunnen til dette er at kommunen har svært høye utgifter i forbindelse med 


håndtering av utskrivingsklare pasienter. Til sammenligning brukte Stavanger kom-


mune 25,4 millioner kroner til håndtering av utskrivingsklare pasienter i 2013, dvs. 3 


millioner kroner mer enn Sandnes. 


 


Sandnes kommunes utgifter i forbindelse med utskrivingsklare pasienter kan deles i to 


kategorier:  


                                                      
75 Regnskapstall for samhandlingsreformen, mottatt fra økonomiavdelingen 14.02.14. 
76 Regnskapstall for samhandlingsreformen, mottatt fra økonomiavdelingen 14.02.14. 


Tabell 7 –  Budsjett og forbruk/prognose samhandlingsreformen – 2012 (i tusen kroner)75 


Formål Budsjett Forbruk Differanse 


Medfinansiering 58 722 51 688 7 034 


Utskrivningsklare pasienter 6 568 18 327 -11 759 


Forebyggende arbeid 0 1 200 -1 200 


    Sum 65 290 71 215 -5 925 
 


Tabell 8 – Budsjett og forbruk/prognose samhandlingsreformen – 2013 (i tusen kroner)76 


Formål Budsjett Forbruk Differanse 


Medfinansiering 61 978 55 700 6 278 


Utskrivningsklare pasienter 6 932 22 392 -15 460 


Forebyggende arbeid 0 3 786 -3 786 


        


Sum 68 910 81 878 -12 968 
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 Kostnader knyttet til mottak av pasienter  


 Betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter 


 


I 2013 brukte Stavanger kommune 17,3 millioner til disse formålene, 1,3 millioner kro-


ner i forbindelse med betaling til SUS og 16 millioner kroner til overgangsplassene ved 


Vålandstunet sykehjem. Sandnes brukte fem millioner kroner mer enn Stavanger til 


disse formålene, 15,2 millioner til drift av overgangsplassene ved SHS, 1,9 millioner 


kroner til SUS og 5,1 millioner til rehabiliteringsplassene kommunen kjøper av Gjesdal 


kommune.  


 


Både SHS og plassene i Gjesdal brukes til å ta i mot utskrivingsklare pasienter77.  


 


Kommunen har altså et stort merforbruk i forbindelse med håndtering av utskrivings-


klare pasienter. Dette ser i første rekke ut til å skyldes at kommunen har hatt få til-


gjengelige korttidsplasser, noe som gjør at behovet for mottaks- eller overgangsplasser 


blir større. Det er også slik at mottaksplassene både brukes som overgangsplasser, 


korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I tillegg viser gjennomgangen at en stor andel 


av mottaksplassene er bebodd av brukere som venter på langtidsplass/bokollektiv. 


Dette innebærer at overgangsplassene også bidrar til å demme opp behovet for lang-


tidsplasser.  


 


Kort fortalt går altså utgiftene til utskrivingsklare pasienter med til å dekke langt mer 


enn mottak av utskrivingsklare pasienter.   


 


Det bør legges til at kapasitets- og ressursutnyttelsen er svært høy ved Sandnes helse-


senter. I 2013 var det i alt 4541 liggedøgn her, og belegget var på 92 prosent i andre 


halvdel av 2013. Til sammenligning hadde overgangsavdelingen på Vålandstunet i 


Stavanger, 4178 liggedøgn. 


 


Overgangsavdelingen ved Sandnes helsesenter har også vært lønnsom for kommunen. 


Utgiftene i forbindelse med drift av SHS var på knappe 15,2 millioner kroner. Dersom 


disse pasientene hadde ligget i sykehusseng i stedet, ville den totale utgiften vært på 


drøye 18,7 millioner kroner (døgnsats på 4125 i 2013), dvs. 3,5 millioner kroner mer.  


 


Utgifter til økt aktivitet i hjemmetjenestene er ikke med. I 2013 bokførte Stavanger 


om lag 8 millioner kroner til økt aktivitet i hjemmetjenestene, i forbindelse med hånd-


tering av utskrivingsklare pasienter. Sandnes kommune har ikke lagt inn en aktivitets-


økning i hjemmetjenestene som en del av utgiftene i forbindelse med håndtering av ut-


skrivingsklare pasienter. Selv om det ikke er bokført en økning i hjemmetjenestene, har 


kommunen økt aktiviteten ved å innføre hverdagsrehabilitering og gitt økte ressurser 


til dette. Det er ført som et forebyggende tiltak. 


 


                                                      
77 Opplyst i intervjuer. 
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Forebygging. I 2013 brukte Sandnes kommune 3,8 millioner til forebyggende tiltak i 


tilknytning til samhandlingsreformen78. 1,9 millioner kroner ble brukt til frisklivssen-


tral og besøksteam, mens 1,9 millioner ble brukt til hverdagsrehabilitering. Stavanger 


kommune har ikke bokført utgifter i forbindelse med frisklivssentral som en del av ut-


giftene i tilknytning til samhandlingsreformen. Det samme gjelder hverdagsrehabilite-


ring. Stavanger kommune har imidlertid hatt en del utgifter i forbindelse med rehabili-


tering i 2013 (5,5 millioner kroner), der deler av disse utgiftene er gått med til hver-


dagsrehabilitering.  


 


Gjennomgangen viser at det er enkelte forskjeller i hva Stavanger og Sandnes regner 


som utgifter i tilknytning til samhandlingsreformen. Ulikhetene kan sannsynligvis for-


klares på flere måter. Det ser, blant annet, ut til at det er ulike oppfatninger om hva 


som er naturlig å inkludere i regnskapet. Noe av ulikhetene synes å skyldes lokale for-


skjeller mellom kommunene.  


 


Det er også vanskelig å skille kommunens kostnader med samhandlingsreformen fra 


de øvrige kostnadene til helse- og omsorgstjenester. I Sandnes kommune kommer dette 


klarest til uttrykk gjennom utgiftene forbundet med mottaksplassene. Men vi ser det 


også mht. forebyggingsutgiftene. Utgiftene til frisklivssentral, besøksteam og hver-


dagsrehabilitering er sannsynligvis like mye knyttet til nødvendig tjenesteutvikling 


som til samhandlingsreformen.   


 


Det byr derfor på visse utfordringer å skille ut kostnadene forbundet med samhand-


lingsreformen, og konkretisere hvor stor del av ressursene som eksplisitt er knyttet 


til selve reformen.  


 


Det bør også legges til at forbruket knyttet til samhandlingsreformen utgjør en liten del 


av de totale helse- og omsorgsutgiftene i kommunen, om lag 8 prosent.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                      
78 Ikke alle utgiftene til kommunens forebyggende tiltak er inkludert i det oppsatte budsjettet. Dette skyldes dels at til-
takene er regnet som en del av den ordinære tjenesteutviklingen, dels at en del av dette er finansiert med andre midler 
(ø-hjelp), og dels at det er vanskelig å trekke forebyggingsarbeid knyttet til samhandlingsreformen ut av det ordinære 
budsjettet. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 


gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 


produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens be-


stemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 


 


Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 


privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 


 


Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbei-


det er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 


www.rogaland-revisjon.no. 


 


Denne rapporten er utarbeidet og ledet av senior forvaltningsrevisor, Svein Kvalvåg, og kvalitetssikret av 


fagansvarlig for forvaltningsrevisjon, Bernt Mæland, og oppdragsleder Tove Gunn Moen. 


 


 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-


sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 


området, f.eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 


 


 Kommunal medfinansiering betyr at kommunen betaler 20 prosent av sykehusregningen. Det 


gjelder medisinske behandlinger og alle aldersgrupper. Hensikten med dette er at kommunene 


skal gis et økonomisk insentiv til å bli mer bevisste på å fremme helse, forebygge sykdom, og 


bygge opp lokale tilbud.  


 


 Utskrivningsklare pasienter. Reformen innebærer også at kommunen får en betalingsplikt for 


utskrivningsklare pasienter. Det er fastsatt en døgnsats på 4000 kroner fra første dag etter ferdig-


behandling. Før januar 2012 betalte kommunene 1600 kroner fra den tiende dagen etter ferdigbe-


handling.  


I prosjektet har vi vurdert hvordan de økonomiske insentivene i samhandlingsreformen har virket, og 


kommunens respons på disse.   


 


Delen som omhandler utskrivningsklare pasienter har et sterkt brukerfokus, og vi ønsker å si noe om hva 


som skjer med pasientene etter endt sykehusopphold. I prosjektet har vi derfor forsøkt å følge pasientlø-


pene, fra måned til måned, i perioden samhandlingsreformen har eksistert. Med dette ønsker vi å fange 


opp trender mht. hvilket tilbud pasientene skrives ut til etter ferdigbehandling fra sykehuset, hvor mange 


som skrives ut til hjem med hjemmetjenester, ordinær sykehjemsplass og overgangsplass. Vi har også for-


søkt å si noe om pasientløpene etter at de har hatt opphold ved overgangsavdelingen på Vålandstunet sy-


kehjem. Vi ser også nærmere på hvordan dimensjoneringen av helse- og omsorgstilbudet påvirker pasi-


entstrømmene.  


 


Vi har intervjuet 7 brukere ved Sandnes helsesenter for å kunne si noe om brukernes opplevelser av disse 


plassene, og overgangen fra sykehuset til kommunen. Dette er supplert med tilbakemeldinger sonelederne 



http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.nkrf.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc

http://www.rogaland-revisjon.no/
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i de ulike omsorgsdistriktene har fått i sitt møte med brukere og pårørende. Vi har også kort gjengitt 


kommunens hovedstory på den relativt ferske brukerundersøkelsen ved rehabiliteringsavdelingen ved 


Riskatun rehabiliteringssenter.  


 


I gjennomgangen har vi også tatt med et avsnitt om behandlingstid ved SUS og reinnleggelser, etter bestil-


ling fra kontrollutvalget. Vi ønsket også å si noe om utviklingen i andel reinnleggelser for gruppen utskri-


vingsklare pasienter, dvs. de som trenger oppfølging fra kommunen etter utskriving. Vi har vært en del i 


kontakt med SUS, men det ser ikke ut til at disse tallene er tilgjengelige ennå. 


 


Helsedirektoratet publiserte nylig (14.02.14) rapporten Samhandlingsstatistikk 2012-2013. Her finnes tall 


om utviklingen i andel reinnleggelser for utskrivingsklare pasienter. Disse tallene er ikke brutt opp på 


kommunenivå (vi får opplyst fra direktoratet at dette er tall som sannsynligvis vil komme etter hvert). Tal-


lene er imidlertid brutt opp på helseregionnivå. I rapporten ser vi nærmere på utviklingen i andel reinn-


leggelser i de ulike helseregionene. Selv om Helse Vest dekker kommuner i tre fylker, tror vi likevel at ut-


viklingen i denne regionen vil kunne gi en pekepinn for hvordan utviklingen har vært for pasienter fra 


Sandnes kommune.  


 


Begrepsbruk. Sandnes helsesenter avdeling Stavanger regnes av kommunen som en korttidsavdeling. 


Den har imidlertid en del likhetstrekk ved overgangsavdelingen ved Vålandstunet sykehjem i Stavanger. 


Overgangsplassene ved Vålandstunet er imidertid et mer rendyrket overgangstilbud enn korttidsavde-


lingen ved SHS. I Stavanger tildeles det et overgangsopphold dersom man er usikker på hvilken type 


oppfølging brukerne trenger etter endt sykehusopphold. I Sandnes er korttidsavdelingen dels for denne 


gruppen, og dels for de som trenger et ordinært korttidsopphold.  


 


I praksis er altså avdelingen ved SHS både en korttids- og en overgangsavdeling. Derfor bruker vi begre-


pene litt om hverandre i rapporten.  


 


I prosjektet har vi foretatt en såkalt metodetriangulering av data. Dette innebærer at de ulike problemstil-


lingene belyses gjennom bruk av forskjellige datakilder. Trianguleringen bidrar til å utvide og forsterke 


datagrunnlaget i analysen, og forskjellige innsamlingsmetoder gir ulike perspektiv på analysegrunnlaget. 


For eksempel er antakelser basert på første intervjurunde, dokumentstudier og nøkkeltallsanalyser er tes-


tet ut i de påfølgende intervjuene. 


 


 


Intervjuer 


 2 – Oppstartsmøte/intervju med rådmann og levekårsdirektør 


 4 - Soneledere ved tre ulike omsorgsdistrikt 


 7 - Brukere ved Sandnes helsesenter 


 2 – Kommunelege i Sandnes og lege ved Jæren ø-hjelp 


 3 – Samordningsenheten 


 1 – Leder Sandnes helsesenter 


 1 – Rådgiver i levekårsdirektørens stab 


 3 - Representanter fra Stavanger kommune - helsesjefens fagstab, inkludert overlege i staben 


 2 – Representanter fra økonomi- og analyseavdelingen ved SUS 


 


 3 - Korte oppfølgingsintvervju/samtaler med tre omsorgsledere 


 


 En rekke samtaler med representanter fra helsedirektoratet, representanter fra kommunen og 


SUS angående nøkkeltall. 


 


Tall 
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 Tall fra helsedirektoratet 


 Økonomitall fra kommunen 


 Tall fra fagsystemet Profil 


 Tall fra Huskene (disponible og blokkerte korttidsplasser) 


 Tall fra SUS 


 Tall fra SSBs KOSTRA-statistikk 


 Samhandlingsstatistikk 2012-2013, utgitt februar 2014, Helsedirektoratet 


 


I prosjektet har vi gått en del runder for å sikre at tallmaterialet er korrekt. 


 


 


Dokumenter 


 Informasjon om samhandlingsreform og medfinansiering på helsedirektoratets nettsider 


 Faglig og økonomisk analyse, Agenda Kaupang, 2013 


 Kommunerapport for Sandnes, 2013, ASSS-nettverket. Rapporteringsåret 2012. Kommunenes Sen-


tralforbund. 


 En rekke saksfremlegg knyttet til samhandlingsreformen, som brukerundersøkelse ved Riskatun 


rehabiliteringssenter, 2013, evaluering av hverdagsrehabilitering, 2013. 


 Artikkel i Dagens medisin, Økonomiske insentiver som fallgruver 03/2013. 


 Professor i helseøkonomi, Terje P Hagen, Presentasjonene Samhandlingsreformen – treffer finansie-


ringsordningene, og Samhandlingsreformen – hva skjedde det første året, 2013. Fulgt opp med en tele-


fonsamtale med Hagen. 


 Flytbeskrivelse – pasientforløp 


 Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding (2002-2003). 


 God helse – felles ansvar, Stortingsmelding (2012-2013) 


 EVASAM: Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS), Foreløpige resultater, Nasjonal helsekon-


feranse om samhandlingsreformen 9. januar 2014. Anders Grimsmo, Professor NTNU, medisinsk 


faglig rådgiver Norsk Helsenett 


 Økonomiske insentiver i samhandlingsreformen, Stavanger kommune februar 2014 
 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


   


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


Lagårdsveien 78 


4010 Stavanger 


 


Tlf 40 00 52 00 


Faks 51 84 47 99 


 


www.rogaland-revisjon.no 


 


www.rogaland-revisjon.no  


 


Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Andre tjenester 








l 


Årsrapport for 20 13 


Sandnes kemnerkontor 


Årsrapport år/dato: 20.01.2014 Sandnes kemnerkontor 







2 


Innhold 


1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet ............................................................................. 3 


1.1 Skatteoppkreverkontoret. ................................................................................................................. 3 
1.1.1 Ressurser ............................................................................................................................... 3 
1.1 .2 Organisering ........................................................................................................................... 3 
1.1 .3 Ressurser og kompetanse ...................................................................................................... 3 


1.2 Internkontroll .................................................................................................................................... 3 


1.3 Vurdering av skatteinngangen ......................................................................................................... 4 
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåre\.. .................................................................. .4 
1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret ...................................................... .4 


1.4 Skatteutvalg .................................................................................................................................... .4 


2. Skatteregnskapet ............................................................................................................................ 4 


2.1 Avleggelse av skatteregnskapet ...................................................................................................... 4 


22Mqin ............................................................................................................................................ 4 
2.2.1 Margin for inntektsåret 2012 .................................................................................................. .4 
2.2.2 Margin for inntektsåret 2013 ................................................................................................... 5 
2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen ....................................................................................... 5 


3. lnnfordring av krav ......................................................................................................................... 5 


3.1 Restanseutviklingen ......................................................................................................................... 5 
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav ......................................................................................... 5 
3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser ............................................ 6 
3.1.3 Restanser eldre år .................................................................................................................. 6 
3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år ........................................... 6 


3.2 lnnfordringens effektivitet.. ............................................................................................................... 7 
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2013 ...................................................................... 7 
32.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat ......................................................... 7 
3.2.3 Omtale av spesielle forhold .................................................................................................... 8 
3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen ....................................... .. 


3.3 Særnamskompetanse ...................................................................................................................... 9 


4. Arbeidsgiverkontroll ........................................................................................................................ 9 


4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen ............................................................................................ 9 


4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller ................................................................................................ 9 


4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen ................................................................................................ 9 


4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen ............................................................................................... 1 O 


4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører ............................................................................................ 1 O 


4.6 Gjennomførte informasjonstiltak ..................................................................................................... 1 O 


Årsrapport år/dato: 20.01.2014 Sandnes kemnerkontor 







3 


1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 


1.1 Skatteoppkreverkontoret 


1.1.1 Ressurser 


Ressursfordeling Arsverk 0/o-andel 
fordelt 


Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 16 100% 
til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordelinq av årsverk --------- -------
Skatteregnskap 1,5 9,38% 
lnnfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 8,9 55,63% 
Arbeidsgiverkontroll 2,9 18,12% 
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 1,2 7,50% 
og regnskapsførere/revisorer 
Skatte utvalg 0,2 1,25% 
Administrasjon 1,3 8,12% 
(Andel fordelt skal være 1 00 %) Sum 100 % 


1.1.2 Organisering 


Kemnerkontoret har totalt 16 årsverk for å utføre skatteoppkreverfunksjonen. Organiseringen 
kan grovt inndeles i innfordring av skatter- og avgifter knyttet til personlige skattytere og 
bedrifter, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. 


1.1.3 Ressurser og kompetanse 


Kemnerkontoret har i utgangspunktet tilfredsstillende bemanning og driften av kontoret anses 
for å være forsvarlig. Når det gjelder ressurser og kompetanse i forhold til arbeidsgiverkontroll 
vises det til punkt 4 .4. 


1.2 Internkontroll 


Kontoret har tilfredsstillende internkontroll og oppdaterte rutinebeskrivelser. 
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1.3 Vurdering av skatteinngangen 


1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 


Skatteinntektene fordeles til de aktuelle aktørene; kommune, stat, fylke og folketrygd. 
Inntekten blir fordelt etter oppgitte fordelingssatser. Disse fordelingstall blir justert to-tre 
ganger i året. 


Den totale skatteinngangen var i 2013 på kr 10.504,2 millioner med følgende fordeling: 


Fordelt til Folketrygden-arbeidsgiveravgift 
Fordelt til Folketrygden-medlemsavgift 
Fordelt til Fylkeskommunen 
Fordelt til kommunen 
Fordelt til staten 


kr 2.733,7 millioner 
kr l. 73 7,8 millioner 
kr 435,2 millioner 
kr 2.025,5 millioner 
kr 3.567, 2 millioner 


1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 


Kommunens andel var i 2013 på kr 2.025,5 millioner. Dette er en økning på 10,2% 
sammenlignet med 2012. 


1.4 Skatteutvalg 


Det er i 2013 sendt en sak til skatteutvalget. Denne er ferdigbehandlet og godkjent. 


2. Skatteregnskapet 


2.1 Avleggelse av skatteregnskapet 


Avleggelse av skatteregnskapet 
Skatteoppkreveren i Sandnes kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er ført, avstemt 
og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for 
skatteoppkrevere § 3-1. 


Årsregnskapet for 2013 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte
oppkreveren. 


2.2 Margin 


2.2.1 Margin for inntektsåret 2012 


Innestående margin for inntektsåret 2012, pr. 31.1 0.2013 kr 21 587 515 


For mye avsatt margin for inntektsåret 2012 kr 21 587 515 
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2.2.2 Margin for inntektsåret 2013 


Marginavsetning for inntektsåret 2013, pr. 31.12. 2013 utgjør kr 491 554 314 


2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen 


Marginavsetningen er på 8 % og blir trukket fra innbetalt skatt fra kommunens skattytere 
gjennom hele året, slik at det er midler til utbetaling av tilgodeskatt ved avregningen. 
Marginavsetningen på 8 % regnes som tilfredsstillende. 


3. lnnfordring av krav 


3.1 Restanseutviklingen 


3.1.1 Totale restanser og berostilte krav 


Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i 
31.12.2013 berostilt 31.12.2012 berostilt restanse berostilt 


Skatteart restanse restanse restanse 
31.12.2013 


31.12.2012 Reduksjon (-) Reduksjon(-) 
Økninq (+l Økninq (+) 


Sum restanse 192 786 293 65 049 203 191404 418 60 595 588 1 381 875 4 453 615 
pr. skatteart 


Arbeidsgiveravgift 7 807 955 1 355 249 13 196 247 1 358 222 -5 388 292 -2973 
Artistskatt o o o o o o 
Forsinkelsesrenter 21465 539 8 379 731 21 750 118 8 107 954 -284 579 271 777 
Forskuddsskatt 745 755 o 227 797 o 517 958 o 
Forskuddsskatt 23 025 753 6 902 773 19 755 123 5 782 668 3 270 630 1 120 105 
person 
Forskuddstrekk 7 419 674 577 237 8 129 537 541 767 -709 863 35 470 
Gebyr 28120 2 160 21916 2 160 6204 o 
lnnfordringsinntekter 2 606 001 839 414 2 603 984 752 959 2 017 86 455 
Inntekt av summarisk 218 431 o 235 994 o -17 563 o 
fellesoppqjør 
Kildeskatt o o o o o o 
Restskatt 8 203 664 o 8 521 780 o 318116 o 
Restskatt person 121 265 401 46 992 636 116 961 923 44 049 858 4 303 478 o 
Sum restanse 622 269 2 666 2 988 913 2 666 


diverse krav 
Diverse krav 622 269 2 666 2 988 913 2 666 


Sum restanse 193 408 562 65 051 869 194 393 331 60 598 254 


pr. skatteart 
inkl. diverse krav 


*Berostilte krav innebærer at det ikke foreligger aktiv innfordring, men at det fortsatt er rettslig adgang til å gjøre kravet 
gjeldende 
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3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 


Restanser knyttet til arbeidsgiveravgift har hatt en nedgang. Dette begrunnes med at 
restansesituasjonen økte betydelig i 2012 (kr 13,2 millioner) på grunn av at en bedrift var blitt 
kontrollert av Skatt vest og at det var etterberegnet arbeidsgiveravgift med et større beløp. Nå 
er restansen på kr 7,8 millioner. 


Det er i 2013 noe økning på skatteartene forskuddsskatt, bedrift og forskuddsskatt, person, men 
dette er ikke tendenser som krever en nærmere analyse. 


Restanser på forskuddstrekk har hatt en nedgang med ca kr 0,7 millioner. Forskuddstrekk er 
ansattes skattetrekk og det er straffbart å unnlate å foreta eller sørge for at det blir foretatt 
beregning og trekk. Sandnes kemnerkontor er aktiv i innfordringen av forskuddstrekk og gir 
dette prioritet; dette kan være en årsak til restansene her er redusert sammenlignet med 2012. 


Restansesituasjonen når det gjelder restskatt person har økt med ca kr 4,3 millioner. Dette kan 
ha en naturlig årsak i at kravsbeløpet når det gjelder denne skattearten var betydelig høyere i 
2013 sammenlignet med 2012. Dette resulterer i at restansene også øker forholdsmessig. 


3.1.3 Restanser eldre år 


Inntektsår Sum restanse Herav skatteart 
(debet) "Restskatt- person" 


2011 17136775 10 697 838 
2010 9 875 442 6 874 226 
2009 8 178 105 6 425 588 
2008-1991 93126 293 ----------------------------------


3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 


Krav knyttet til konkurssaker medfører restanser også for eldre år for Sandnes kommune. Det 
finnes dessuten personlige skattytere med betydelige skatterestanser der beløpene i stor grad er 
knyttet til tidligere skjønnsligninger. 


Skattytere som er skjønnslignet har gjennomgående vært passive i forhold til en eventuell 
betaling av restansene, ettersom de svært sjelden har mulighet til å innbetale skyldige krav. 


For å ivareta skyldnemes og eventuelle vanskeligstiltes egne behov for å bli kvitt kravet 
forsøker Sandnes kemnerkontor aktivt å informere skattytere med eldre restanser om 
muligheten for klage til fastsetting, innbetaling, gjeldsordning eller lemping. 


Når det gjelder innfordringen av restanser eldre år iverksetter vi de tiltak som det til enhver tid 
er mulighet for, herunder regelmessig oppfølging og sikring ved utleggsforretning eller 
utleggstrekk m.v. 
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Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2013: 23 
Samlet beløp på krav som varforeldet pr. 31.12.2013: kr 277 747 


Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste- forelda krav" 
dato t.o.m. 31.12.2013. 


3.2 lnnfordringens effektivitet 


3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2013 


Samtlige resultatkrav er oppnådd med god margin men med unntak av restskatt(bedrift) der vi 
ligger 0,7 prosentpoeng under resultatkrav og innfordret (restskatt, person) der vi ligger 2,3 
prosentpoeng under resultatkrav. Når det gjelder innfordret beløp knyttet til restskatt person er 
det viktig å få fram at vi har meget gode resultater sammenlignet med andre kommuner, og at 
resultatkravet denne gang kanskje er satt litt for høyt. 


I det nedenstående vises en oversikt over de forskjellige skattarter, krav fra Skatt vest, og 
oppnådd resultat: 


KRAV-SKATT 
SKATTE-/AVGIFTSART ÅR VEST RESULTAT 


Restskatt, person- innbetalt 2011 95,30% 95,30% 


Restskatt- innbetalt 2011 99,00% 98,30% 


Forskuddstrekk-inn beta It 2012 99,90% 100% 


Forskuddskatt, person-innbetalt 2012 99,50% 99,60% 


Forskuddsskatt-innbetalt 2012 99,50% 99,60% 


Arbeidsgiveravgift-innbetalt 2012 99,80% 99,90% 


Restskatt, person- innfordret 2011 70,00% 67,70% 


3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 


Innfordringen er offensiv og løsningsorientert, og ved denne tilnærmingen til enkeltsakene gir 
dette en effektiv innfordring som igjen gir gode innfordringsresultater. 
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3.2.3 Omtale av spesielle forhold 


Sandnes kemnerkontor kan vise til meget gode resultater i forhold til innfordringsarbeidet 
sammenlignet med de l O største kommunene i landet. 


Det bemerkes at telefoninkasso gir meget gode resultater. Dette fører til tett oppfølging og 
kommunikasjon med skattyter. 


I tillegg ser vi også klare tendenser på at infonnasjon om at skattyter kan få 
betalingsanmerkning dersom skattekravet ikke blir innbetalt fører til at skattyter finner 
betalingsløsninger. 


Tabellen under viser totalt innbetalt skatt og avgift pr. 31.12.2013 på de ulike skattartene for de 
l O største kommunene.(ikke tall fra Oslo). 


31.12.2013 Restskatt 12 Forskuddsskatt 12 Restskatt firma 12 Arb.g.avgift 12 Forskuddstrekk 12 


Tromsø 88,52 99,39 97,42 99,92 99,95 


Trondheim 89,61 89,14 97,78 99,86 99,96 


Bergen 90,75 99,19 98,54 99,82 99,93 


Stavanger 91,21 99,41 87,93 99,95 99,98 


Sandnes 90,31 99,60 98,51 99,91 99,98 


Kristiansand 89,53 99,70 97,54 99,91 99,96 


Skien 82,84 98,67 95,63 99,81 99,94 


Drammen 83,11 98,63 95,63 99,73 99,92 


Bærum 92,24 99,70 85,79 99,89 99,96 


Fredrikstad 87,90 99,06 93,45 99,69 99,86 
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3.3 Særnamskompetanse 


Sandnes kemnerkontor har sæmamsmyndighet. Det vil si at kontoret har myndighet til å 
avholde utleggsforretninger for skatte- og avgiftskrav. Til sammen er det avholdt 403 
utleggsforretninger for skatte- og avgiftskrav i 2013. Av disse er 102 utleggsforretninger sikret 
for skatte- og avgiftsrestanser med til sammen kr 14,6 millioner. 


For skatte- og avgiftskrav for andre kommuner er det avholdt 52 utleggsforretninger. Av disse 
er 6 sikret med utlegg. Sikret beløp utgjør her ca kr 0,3 millioner. 


4. Arbeidsgiverkontroll 


4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen 


Sandnes kemnerkontor har 2,9 årsverk som har ansvar for kontroll rettet mot arbeidsgivere i 
Sandnes kommune. Vi bistår i tillegg med kontrollarbeid for kommunene Strand, Forsand og 
Rennesøy. 


4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller 


Antall planlagte kontroller for 2013: 124 


Som utgjør: 5% av totalt antall leverandører av LTO (lønns- og trekkoppgaver) i kommunen. 


Antall gjennomførte kontroller 2013: 124 


Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av L TO i kommunen. 


Antall gjennomførte kontroller i 2012: 119 


4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen 


Resultatkravet innebærer kontroll av minst 5 % av antall arbeidsgivere i kommunen. Det var 
2468 arbeidsgivere i Sandnes kommune pr. 31.12.2013, og ved vår kontroll av 124 
arbeidsgivere er resultatkravet oppnådd. 


Det bemerkes at vår samarbeidsavtale med kommunene Strand, Forsand og Rennesøy ikke 
medfører at resultatkrav på 5 %blir oppnådd for disse kommunene. Vi presiserer imidlertid at 
vi med eksisterende avtale bidrar til at statistikken blir bedre enn den tidligere har vært og ikke 
minst at viktige allmennpreventive hensyn blir ivaretatt. 


Årsrapport år/dato: 20.01.2014 Sandnes kemnerkontor 
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4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen 


Aktiviteten har vært høy, og det har vært god kvalitet på de gjennomførte kontrollene. Det har 
også i 2013 vært en del større saker med tyngre regnskapsmessige og juridiske 
problemstillinger. Dette har resultert i mye ressursbruk knyttet til disse konkrete sakene. Vi ser 
at med et stadig voksende næringsliv, sammenholdt med klare resultatkrav fra Skatt vest, er det 
for lite med 2,9 årsverk som kemnerkontoret i dag har på ressurssiden for å utføre kontroll på 
arbeidsgiverområdet. På bakgrunn av dette vil vi i 2014 omdisponere ressurser for å styrke 
arbeidsgiverkontrollen. Dette for å kunne oppnå resultatkravene med sikker margin og i tillegg 
ha ressurser og kompetanse til å prioritere flere tyngre kontrollsaker som vil resultere i mer 
avdekking. 


4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører 


Sandnes kemnerkontor har et godt samarbeid med Skatt vest, både knyttet til faglige spørsmål 
og ikke minst i forhold til prioritering av kontrollobjekter. Det er i tillegg et godt samarbeid 
med andre kommuner i regionen, både ved løpende dialog og ikke minst at det avholdes ca 2-3 
samarbeidsmøter pr. år med omkringliggende kommuner. 


En viktig samarbeidsaktør er også økonomiavsnittet ved Rogaland politidistrikt. Her 
gjennomføres det ca 2 samarbeidsmøter hvert år. 


Sandnes kemnerkontor kan i 2013 også vise til et konstruktivt samarbeid med Arbeidstilsynet 
og Tollvesenet. Det bemerkes at denne type samarbeid er meget effektivt og gir god uttelling 
på de respektive kontrollmmåder. 


4.6 Gjennomførte informasjonstiltak 


Vi informerer alle nye arbeidsgivere i Sandnes om deres plikter og de krav som følger av lov 
og regelverk. Dette gjennomføres ved at vi sender ut informasjonsskriv når firmaet er registrert 
i Brønnøysundregistrene. 


Sandnes, 20.01.2014 


Vedlegg: Årsregnskapet for 2013 - signert av kemneren 


Årsrapport år/dato: 20.01.2014 Sandnes kemnerkontor 







Årsregnskap for Sandnes kommune for regnskapsåret 2013. 
Avlagt etter kontantprinsippet 


. ... 
·.············· .. ···.··_.··· . · ... .· .. 


Likvider 
Skyldig skattekreditorene 


Skyldig andre 
Innest§ende margin 


Udisponert resultat 


Sum 
Arbeidsgiveravgift 
Kildeskatt 
Personlige skatteytere 


Selskapsskatt 


Renter 
Innfordring 


Sum 
Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 


Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 
Fordelt til Fylkeskommunen 


Fordelt til kommunen 


Fordelt til Staten 
Krav som er ufordelt 
Videresending plassering mellom kommuner 


Sum 
Sum totalt 


Sandnes, 20.01.2014 


~khi/J~1 
Richard Haukeland 
kemner 


· .. Valgt ~r • •.·· 


555 453 255 
-63 679 360 


-219 580 
-491 554 314 


-l 


o 
-2 733 688 084 


-185 078 
-7 012 236 822 


-745 537 686 
-12 837 094 


236 890 
-10 504 247 873 


2 733 688 085 
l 737 845 801 


435 236 155 
2 025 482 696 


3 567 210 266 
-l 


4 784 871 


10 504 247 873 
o 


l Forrige ~r ··· 
510 698 889 
-60 727 900 


-863 035 
-449 107 952 


-2 


o 
-2 493 693 498 


-162 834 


-6 381 260 274 
-735 077 469 


-8 376 603 


788 471 
-9 617 782 207 


2 493 693 496 


l 592 934 339 
396 205 451 


l 838 815 603 


3 296 086 688 
2 


46 628 


9 617 782 207 
o 







Forklaring til årsregnskapet 


Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og 
avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. 


Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden 
og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. 


Sumlinjene i årsregnskapet 


• Likvider 
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og 
eventuelt kontantbeholdning. 


• Skyldig skattekreditorene 
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i 
balansen pr. 31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til 
skattekreditorene senest l O. januar. 


Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på 
skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til 
skatteoppkreveren senest 20. januar. 


• Skyldig andre 
Dette beløpet består av u identifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er 
fordelt til skattekreditorene. 


• U disponert resultat 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 


• Iuubetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordriug 
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket 
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, 
restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, 
kildeskatt, samt renter og gebyrer. 


• Fordelt til skattekreditorene 
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til 
skattekreditorene. 


• Krav som er ufordelt 
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 








 
Sandnes Kommune  
V/Teknisk Etat, Bygningsetaten  
 
Vedr. reguleringsplan 95112. Ser av brev datert 17.01. 2012, D sak 41/ 2012 – Avvising av 
søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av naust. 
Her er det en korrekt begrunnelse for avslaget som er gitt til SAR Eiendom, nemleg at dei 
ikkje har verken bruksrett eller eigedomsrett til eidommen som er omsøkt. Etter 
bygningssjefens vurdering så er det bruksrett til båtnausttomt for gnr.88 bnr.37 og 224. Dette 
er og i samsvar med jordskiftedom datert den 11.09.2006, som igjen er samsvar med tinglyst 
skjøte datert den 06.08.1936. Der står det også spesifisert at det er rett til båtnøst (altså 
oppføring) i nordre del av Horpeviken. Eigar av nemnte parsell /tomter er EL & IT forbundet 
klubb Relacom avd. Rogaland. 
 
Så til brev datert 09.12.2013 som er signert av Kommunaldir. Kristin Barvik og konstituert 
plansjef Bjørn Totland. Brevet gjeld arkivsak-dok. 201206104-16. Her er det på ny kommet 
søknad frå SAR Eiendom A/S, altså ny eigar etter brev datert 17.01.2012? Denne gang er 
søknad sendt gjennom advokatfirma Haver Advokatfirma ans. Dei klarer det som ingen 
trudde kunne være muleg etter jordskiftedom (11.09.2006), bygningssjefens uttalelse 
(17.01.2012) og tinglyst skjøte fra 06.08.1936, der dei prøver og ”frarøve” vanlege folks 
eigedom/bruksrett til eigedom som i tillegg er tinglyst skjøte på. Er det her oss ”vanlege folk 
folder våre hender og ser at dette skjer”? Nei, dette er ein dårleg administrativ gjennomgang 
av Kommunaldir. og konst. Plansjef, der dei klarer og underkjenne eit tinglyst skjøte, 
jordskiftedom og bygningssjef  Ola T. Solheim som er den siste som har forstått kva som er 
god og dårleg skikk. 
Vil med dette be om at dette forslag til vedtak vert forkasta og underkjent som ugyldig vedtak 
på bakgrunn av dei tinglyste dokument som foreligg. Vil også be om at denne saka vert 
oversendt til kontrollkomiteen i Kommunen for gjennomgang av den administrative delen. 
 
Venter på tilbakemelding på utfallet dette brevet og kontrollkomiteens vurdering snarest. 
 
 
EL & IT forbundet klubb Relacom avd. Rogaland 
V/Anbjørn Marvik 
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Arkivkode : 033 
Saksnr. : 13/00212 
 
    
Til : Kontrollutvalget i Sandnes 
Fra : Wencke Sissel Olsen 
Dato : 12. mars 2014 
Kopi :  


         
 
 
 
Bytte av møtedato i april 


 
 
 
Som tidligere nevnt er det planlagt at formannskapet skal behandle årsregnskapet for 2013 
den 13. mai 2014. Det stemmer ikke helt med møtekalenderen til kontrollutvalget i år, som er 
satt opp ut fra litt andre opplysninger vi fikk i fjor høst.  
 
Den aller beste dagen ut fra tidsskjemaet ville nok vært den 2. mai, men siden dette er en 
«inneklemt» dag etter 1. mai er det nok ikke en veldig god dag likevel. Det foreslås derfor at 
kontrollutvalget har møte ang. årsregnskapet den 25. april. Denne dagen passer også for 
økonomiavdelingen i kommunen slik at de kan være til stede og orientere. Oppsatt møte den 
4. april går da ut. 
 
Jeg håper at det skal la seg gjøre å få til et møte på denne datoen for alle medlemmene i 
kontrollutvalget.  
 
 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
Tlf. 51336592/mobil 98806776 
Postboks 583, 4305 Sandnes 
 
 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 








Skatteetaten 


Kommunestyret i Sandnes kommune 
Postboks 583, Sentrum 
4305 Sandnes 


Saksbehandler 
Kjersti Hopland Hollup 


Telefon 
800 800 00 


Deres dato 


Deres referanse 


Vår dato 
14.01.1014 


Vår referanse 
1013/148876 


Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes 
kommune 


l. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 


Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av "Instruks for 
skatteoppkrevere" av 8.januar 2009. 


Skattekontoret har faglig ansvar og instmksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveme i saker som vedrører 
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker 
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
styring og oppfølging av skatteoppkreveme" av l. januar 2014. 


Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreveme" av l. februar 20 Il. 


Skatte kontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 
gjeldende regelverk på følgende områder: 
• Intern kontroll 
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 
• Skatte- og avgiftsinnkreving 
• Arbeidsgiverkontroll 


Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med 
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 


2. Om kemnerkontoret 


2.1 Bemanning 


Sum årsverk til skatten pkreverfunks ·anen iht. kerimerens årsra orter: 
Antall årsverk 2013 Antall årsverk 2012 


16 16 


Postadresse 
Njøsavegen 2 


6863 Leikanger 
skatteetaten.nojsendepost 


Antall årsverk 2011 
16 


Besøksadresse Sentralbord 
Se www.skatteetaten.no eller 800 80 000 
ring gratis 800 80 000 


Org. nr: : 991733108 Telefaks 
51 91 73 01 
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3. Måloppnåelse 


3.1 Skatte- og avgiftsinngang 


Skatteregnskapet for Sandnes kommune viser per 31. desember 2013 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr l O 504 24 7 873 og 
utestående restanser2 på kr 193 408 562, herav berostilte krav på kr 65 05 I 869. Skatteregnskapet er avlagt 
av kommunens kemner 20. januar 2014. 


3.2 Innkrevingsresultater 


Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2013 for Sandnes kommune. 


Resultatene viser følgende· 
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt av Innbetalt av 
innbetalt av krav sum krav (i %) sum krav (i%) 
iMNOK sum krav (i%) forrige år regionen 


(i%) 
Restskatt personli2e skattytere 2011 219,2 95,3 95,3 96,6 95,6 
Arbeidsgiveravgift 2012 2 555,6 99,9 99,8 99,9 99,9 
Forskuddsskatt personli2e skatty!ere 2012 414,6 99,6 99,5 99,6 99,3 
Forskuddstrekk 2012 5 475,3 100,0 99,9 100,0 100,0 
Forskuddsskatt upersonlie:e skattytere 2012 468,7 99,8 99,6 100,0 99,9 
Restskatt upersonlige skattytere 2011 253,4 98,3 99,0 98,9 92,7 


3.3 Arbeidsgiverkontroll 


Resultater for kommunen per 3 I desember 2013 viser følgende iht kemnerens resultatrapportering· 
Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll 
arbeidsgivere antall kontroller i kontroll kontroll kontroll 2013 region (i%) 


. (5 %) 2013 2013 (i%) 2012 (i%) 2011 (i%) 
2468 123 124 5 5,1 3,2 4,2 


4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 


Skattekontoret har i 2013 gjennomført stedlig kontroll av kemnerkontoret for områdene intern kontroll, 
skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 26.-28. november 
2013. 


Skattekontoret har i 2013 i tillegg gjennomført kontor kontroll av kemnerkontoret for områdene 
skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. 


Kemnerkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt. 


1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
· - 2 Sum-åpne-(ub~talte)forfalte-deb·etkra~------------
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5. Resultat av utført kontroll 


• Intern kontroll 


. Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi ikke avdekket vesentlige svakheter i 
kemnerens overordnede interne kontroll. 


• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap 


Basert på de kontrollene som vi har gje1momført, fmner skattekontoret at regnskapsføringen, rappmteringen 
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 


• Skatte- og avgiftsinnkreving 


Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 


• Arbeidsgiverkontroll 


Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig 
omfang. 


6. Ytterligere informasjon 


Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2013 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt 
kemneren i rapporter av 28. januar, Il. juli og 20. desember 2013. 


Vennlig hilsen 


Atudjot v. n ehren 
avdelingsyirektør 
Skatt vest 


Kopi til: 
• Kontrollutvalget for Sandnes kommune 
• Kemneren for Sandnes kommune 
• Riksrevisjonen 


~. C/)~ 


~~drlfl<i"---
y underdirektør 








SKATTEINNGANG I SANDNES KOMMUNE 2014
FORSKUDDSTREKK I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 267 744 7 740 321 943 8 628 341 159 5 081 249 253 2 432 324 971 4 830 340 396 1 963 1 876 140
REGNSKAP 262 205 8 008 270 213
DIFF. I MND. -5 539 268
DIFF. HITTIL -5 539 -5 271
Regnskap 2013 249 742 5 896 305 852 6 008 324 058 4 832 236 582 2 327 308 494 -3 863 322 034 1 873 1 763 834
Akk. %-vis økn. 5,0 % 5,7 %
FORSKUDDSSKATT I TUSEN KR.  


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 200 1 476 31 404 6 210 79 390 7 249 891 1 133 29 968 2 631 29 556 5 594 195 702
REGNSKAP 147 878 1 025
DIFF. I MND. -53 -598
DIFF. HITTIL -53 -651
Regnskap 2013 831 954 29 529 5 888 75 109 6 873 845 1 074 28 414 2 495 28 023 5 304 185 339
Akk. %-vis økn. -82,3 % -42,6 %
RESTANSER O.L. I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 2 100 354 2 076 682 2 597 1 837 3 991 18 923 17 051 7 719 6 820 4 008 68 157
REGNSKAP 1 189 50 1 239
DIFF. I MND. -911 -304
DIFF. HITTIL -911 -1 215
Regnskap 2013 1 942 336 1 968 647 2 462 1 742 3 784 17 941 16 167 15 776 6 466 3 800 73 031
Akk. %-vis økn. -38,8 % -45,6 %
KORRIGERTE FORDELINGSOPPGJØR OG MARGINOPPGJØR I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGNSKAP 0 0 0
DIFF. I MND. 0 0
DIFF. HITTIL 0 0
Regnskap 2013 0 0 0 2 188 0 0 0 0 0 0 1 090 0 3 278
Akk. %-vis økn. 0,0 % 0,0 %
TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Sum budsjett 270 044 9 570 355 423 15 520 423 146 14 167 254 135 22 488 371 990 15 180 376 772 11 565 2 140 000
Sum regnskap 263 541 8 936 272 477
Diff i mnd. -6 503 -634
Diff hittil -6 503 -7 137
Regnskap 2013 252 515 7 186 337 349 14 730 401 629 13 447 241 212 21 343 353 075 14 408 357 613 10 977 2 025 483
Akk. %-vis endring 4,4 % 4,9 %
sammelignet mot 2013
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Notat 
 
 
Arkivkode : E 614 G7 &42 
Saksnr. : 13/01700 
 


 
Til : Sandnes Kontrollutvalg 
Fra : Rådmannen i Sandnes kommune 
Dato : 12.02.2014 
Kopi :  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Selvkost”  
Tilbakemelding om rådmannens oppfølging  


 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost ble behandlet av bystyret den 18.12.2012 sak 187/12. 
 
Bystyret vedtok å oversende rapporten til rådmannen for oppfølging/viderearbeid knyttet til 
rapportens konklusjoner og anbefalinger. Videre at rådmannen gir tilbakemelding til bystyret 
via Kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 mnd. 
 
Rådmannen oversender i dette skrivet sin tilbakemelding til Sandnes Kontrollutvalg om status 
i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. 
    ______________________ 
 
Det er gitt fire konkrete anbefalinger til kommunen. Rådmannen gjør her rede for status i 
oppfølging av disse.  
 
Vi anbefaler kommunen at det 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.  
 
Status i oppfølgingsarbeidet: 
 
Rådmannen har for 2014 som et av resultatene av prosjektene utvikling byplan og 
omorganisering byplan opprettet egne budsjett og regnskap for selvkostområdene 
detaljregulering og oppmåling (matrikkel). Dette vil gjøre det 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. Det vises her til svar som revisjonen har mottatt 02.10.2012 
fra fylkesmannen og KRD. 
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Vi anbefaler kommunen å foreta fordelingen av kommunens indirekte driftsutgifter 
(interntjenester) med årets utgifter. Kommunen bør endre sine artsføringer ved bokføring av interne 
fordelinger.  
 
Status i oppfølgingsarbeidet: 
 
Rådmannen enig i at det er mer korrekt å benytte årets utgifter. I Momentum-selvkostmodell 
hentes årets regnskapstall nå raskt og enkelt inn, og modellen genererer en fordeling av 
indirekte kostnader basert på årets utgifter for områdene vann, avløp og renovasjon. Interne 
administrative utgifter innenfor bymiljø blir også allerede fordelt i forhold til årets 
regnskapstall. Beløpsmessig er dette et langt høyere beløp enn det som fordeles av interne 
indirekte kostnader.  
 
Rådmannen er enig i at artsbruken som benyttes ved føring av interne fordelinger bør endres. 
Det er allerede i 2012 og 2013 gjort endringer i artsbruken ved den sentrale fordelingen av 
indirekte kostnader. I 2014 vil artsbruken for internfordelinger i Teknisk også gjennomgås og 
endres i tråd med anbefalingene. 
 
Fra og med 2014 vil også interne administrasjonskostnader for områdene oppmåling 
(matrikkelen), detaljregulering og byggesak fordeles. Rådmannen vil i 2014 vurdere å ta i 
bruk Momentum selvkostmodell også på disse områdene.  
 
Vi anbefaler kommunen å ta med opplysninger om alle kommunens selvkosttjenester i 
selvkostnoten. Kommunen kan vurdere nærmere om den skal angi selvkostnoten mer 
detaljert.  
 
Status i oppfølgingsarbeidet: 
 
Det er i utgangspunktet ikke store krav til hva selvkostnoten skal inneholde. Rådmannen er 
enig i at det er naturlig å gi noe mer detaljert informasjon og opplysninger om hvilke tjenester 
som omfattes av selvkost. I Momentum selvkost vil det for VAR området nå automatisk 
kunne kjøres ut en mer detaljert note som kan benyttes i regnskapet.  
 
Kommunen vil i selvkostnoten for 2013 ta med mer detaljerte opplysninger. 
 
 
Vi anbefaler kommunen å belaste slam med med kommunens interntjenester. Kommunen 
bør vurdere på nytt om den skal ta med hele feieregningen fra Brannvesenet i sin 
selvkostberegning for feiing.  
 
Status i oppfølgingsarbeidet: 
 
Rådmannen vil for 2014 arbeide videre med å forbedre fordeling av interne driftsutgifter 
(interntjenester) til selvkostområdene for eksempel feiing og slam, men dette er små områder 
med beskjedne driftsutgifter i kommunen. 
 
Selvkostprisen for feiing per pipe er oppgitt fra Brannvesenet IKS. Imidlertid bruker 
Brannvesenet IKS eierandelen som grunnlag for fordeling av kostnader per kommune pr d.d. 
Her vil det naturlig nok bli et avvik. Fra og med 2012 har også kommunen brukt eierandel 
som grunnlag for fordeling i stedet for antall piper slik det ble gjort tidligere.  
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I forbindelse med prosess om ny brannstasjonsstruktur i selskapet vil hele kostnadsfordelings-
modellen bli tatt opp til ny vurdering, herunder også fremtidig fordeling av utgifter fra 
feiervesenet. 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. 
 
 
 
Rådmannen i Sandnes kommune, den 12.02.2014 
 
 
Bodil Sivertsen 
rådmann 
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Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. mars 2014 
 


Vedtatte prosjekter under arbeid: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter  Vedtatt 


igangsatt 
Estimert 
timeforbr 


Status/forventet 
ferdigstilt *) 


Merknader 


Samhandlingsreformen 25.01.13 300 2014 Til behandling 
Arbeidsgiverpolitikk 
(bemanning; rekr.) 


15.11.13 300 2014  


Sandnes Tomteselskap KF 15.11.13 250 2014  
Barnevern 13.12.13 300 2014  


Vedlikehold 
grøntområder/lekeplasser 


13.12.13 250 2014  


     
Selskapskontroller     
Eierskapskontroll av Sandnes 
kommune 


22.02.13 300 2014 Orientering 


 
 


         Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 
Forvaltningsrevisjons-
prosjekter 


Bestilt Behandlet Oversendt 
 kommunen 


Planlagt oppfølging 
og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Byplan 23.11.12 06.09.13 09.09.13 6 mnd  
Beredskap 12.10.12 06.09.13 09.09.13 6 mnd  
Etikk/omdømme 23.11.12 14.06.13 14.06.13 6 mnd. etter 


bystyrevedtak 
 


Selvkost 02.03.2012 23.11.12 27.11.12 6 mnd. etter 
bystyrevedtak 


Til behandling 


Anskaffelser 14.12.11 31.08.12 31.08.12 Er fulgt opp 
21.02.14 


NY oppfølging 
februar 2015 


                  
Selskapskontroller:      
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Andre saker: 


Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 22.06.2011 Lagt fram i mars 12  Revidert november 2013 


Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2012 
 


Forvaltnings- 
revisjonsprosjekter 


Vedtatt 
igangsatt 


Behandlet 
i KU 


Oppfølging 
behandlet 


Sluttbehandlet/merkn. 


Skole – kartlegging og oppfølging 23.03.12 12.10.12 18.10.13 Ferdigbehandlet 
Integrering/oppl 
fremmedspråklige 


06.04.11 23.03.12 24.05.13 Ferdigbehandlet 


Bestiller-/utførerorganiseringen 16.03.11 02.03.12 24.05.13 Ferdigbehandlet 
Styring av byggeprosjekter 06.10.10 14.12.11 31.08.12 Ferdigbehandlet 
Barnevern 06.10.10 22.06.11 23.03.12 Ferdigbehandlet 
Kvalitet i barnehage 10.12.09 15.12.10 02.03.12 Ferdigbehandlet 
Kommunale utleieboliger 08.09.10 16.03.11 15.06.12 Ferdigbehandlet 
Undersøkelse Sandnes 
Læringssenter 


 17.08.11 Oppf. ikke 
vedtatt 


Ferdigbehandlet 


     Selskapskontroller     
Stavanger Brannvesen IKS 17.11.2010 22.06.2011 23.11.2012 Ferdigbehandlet 
Rogaland Revisjon IKS 06.04.2011 14.09.2011 23.11.2012 Ferdigbehandlet 
Interkommunalt Arkiv IKS 02.03.2012 22.02.2013 18.10.13 Ferdigbehandlet 
 
 


 
Prosjekter der oppfølging er behandlet, men som skal følges opp videre: 
Forvaltningsrevisjons- 
prosjekter 


Bestilt Behandlet Oppf. 
behandlet 


Planlagt oppfølging 
og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Språkopplæring for 
innvandrere 


06.04.11 23.03.12 24.05.13 Innen 31.12.2014  


 
   


 
 


 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 







