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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

5/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16. januar 
2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00068-31 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 5/15 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 13. januar 2015 legges fram for utvalget til endelig 
godkjenning. 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokollen fra møtet den 16. januar 
2015.  
 

 
 
 
SANDNES, 30.01.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
protokoll 16.01.15 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
           Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

6/15 Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra 
Skatteetaten 
 
Arkivsak-dok.  13/00092-32 
Arkivkode.  232  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 6/15 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har fått tilsendt skatteoppkrevers årsrapport for 2014, i tillegg har 
Skatteetaten oversendt Kontrollrapport 2014 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 skatte-
regnskap, og bygger sin revisjon på de stedlige kontrollene som Skatteetaten gjennomfører. 
Kontrollavdelingen avgir årlig rapport til Riksrevisjonen og til kommunen med kopi til 
kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget er ikke pålagt noen form for behandling av selve skatteregnskapet, 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 
2014 på kr 2.112 millioner. Dette er en økning på 4,3 % sammenlignet med fjoråret. 
 
Skatteetaten har funnet svakheter i kemnerens overordnede internkontroll, hvor det er funnet 
brudd på regelverket for habilitet i forbindelse med saksbehandling i innfordringsløpet og 
manglende prosess for tildeling og vedlikehold av fullmakter ved leders fravær. Skatteetaten 
har ingen kommentarer ut over dette. 
 
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.  
 
Skatteoppkrever er invitert til kontrollutvalgets møte for å gjennomgå årsrapporten.  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2014 med 
kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. 
Saken videresendes bystyret til orientering. 

 

1 Jfr brev fra KRD av 01.06.07 til kontrollutvalgssekretariat Nordmøre 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 
SANDNES, 10.02.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Årsrapport for 2014 fra skatteoppkreveren 
Kontrollrapport 2014 fra Skatteetaten 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
           Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

7/15 Oppfølging av rapport: Samhandlingsreformen 
 
Arkivsak-dok.  14/00022-9 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 7/15 
 
Bakgrunn 
Bystyret behandlet i møte den 29.04.14 rapport fra forvaltningsrevisjon «Samhandlings-
reformen» og fattet følgende vedtak; 

«Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ”Samhandlings-
reformen” 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.» 

 
I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 

1. Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere institusjonskapasiteten. Kommunen bør 
vurdere alternativer for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene  

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

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

 
Saksutredning 
Rådmannen har i brev av 27.01.2015 gitt tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp, se 
vedlegg. 
 
I sitt svar gjør rådmannen rede for hvilke tiltak som er iverksatt i forhold til de ulike 
anbefalingene. 
 

1. I følge rådmannen ble Sandnes helsesenter åpnet i månedsskiftet november/desember 
2014, og de fleste korttidsplassene ble samlet der, samtidig som avdelingen i 
Stavanger og Riskatun ble nedlagt. Antall plasser økte da med 5, og det blir jobbet 
med å gjøre pasientene klare til å bo i eget hjem. Helsesenteret samarbeider med 
hverdagsrehabiliteringen som følger opp brukerne i hjemmet.  

 
2. Sandnes kommune er i gang med et samarbeidsprosjekt med Stavanger kommune og 

Helse Stavanger for å jobbe på systemnivå for å bl.a. utvikle rutiner, avtaler og 
tjenestetilbud knyttet til mottak av utskrivningsklare pasienter.  

 
3. I følge rådmannen vil sykehjemsplassene ved Riska bo- og aktivitetssenter øke med 

29, og Rundeskogen bo- og aktivitetssenter vil øke med 61 plasser i årene fremover. 
Kommunal-direktør Levekår vurderer mulighetene for oppstart av en midlertidig 
sykehjemsavdeling på Riskatun.  
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

Rådmannen har svart på anbefalingene i rapporten. 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 konkrete 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. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Samhandlingsreformen» til orientering. 

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 

SANDNES, 29.01.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Jane D. Idland 
Saksbehandler 

Vedlegg:  
Oppfølging FR Samhandling med vedlegg 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

8/15 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: 
Språkopplæring for innvandrere 
 
Arkivsak-dok.  13/00117-41 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 8/15 
 
Bakgrunn:  
Bystyret i Sandnes behandlet denne rapporten i møte den 19.06.2012, der det ble fattet slikt 
vedtak:  

• Bystyret i Sandnes tar den fremlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ”Språkopplæring  
for innvandrere” til etterretning. Kontrollutvalget vil spesielt peke på muligheten for å 
utarbeide bedre måltall for sysselsetting – spesielt kvinner – ett år etter fullført 
introduksjonsprogram.  

• Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta ytterligere stilling til rapportens 
konklusjoner og anbefalinger.  

• Tilbakemelding om oppfølging av bystyrets vedtak gis Kontrollutvalget, og som  
melding til utvalg for kultur og oppvekst, ca. 6 mnd. etter at rapporten er ferdigbehandlet 
i bystyret.  

 
Ut fra funnene i rapporten hadde revisor følgende anbefalinger:  

1. Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og 
språkopplæringstilbudet i Sandnes kommune. I denne planen kan det være aktuelt å 
fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.  

2. Vi anbefaler kommunen å se nærmere på hva som kan gjøres for å øke andelen som får 
delta i språkpraksis, blant deltakerne på introduksjonsprogrammet.  

3. Vi anbefaler kommunen å vurdere en styrking av brukerdialogen, for å sikre at de ulike 
tilbudene får best mulig effekt.  

 

Saksutredning:  
Sekretariatet mottok tilbakemelding den 21.5.13, se vedlagte brev.  
 
Kort oppsummert gav kommunen følgende tilbakemelding:  

1. Bystyret har nå vedtatt mandat for helhetlig plan for integrering og inkludering. Selve 
planarbeidet har vært satt litt på vent, men ventes ferdigstilt våren 2014. Når det gjelder 
resultatkrav, vises det her til dette planarbeidet.  

2. Det vises her til hva kommunen har gjort/hva som er planlagt gjort for å øke andelen som 
får delta i språkpraksisen. Det vises bl.a. til samarbeid mellom Flyktningeenheten, 
Sandnes Læringssenter og NAV, samt mottatte styrkningsmidler fra IMDI for å øke 
prosjektets omfang slik at det kan gis tilbud til flere.  

3. Det vises her til valgt elevråd samt til Sandnes Læringssenters kontaktutvalg. I tillegg 
gjennomføres brukerundersøkelser for flere grupper. Det er også et mål at det skal 
gjennomføres tilbakemelding/evalueringsskjema for i alle kvalifiseringstiltakene i 2013.  

 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av denne rapporten i mai 2013 og Kontrollutvalget 
fattet da slikt vedtak:  
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av 
rapporten ”Språkopplæring for innvandrere” til orientering.  
Kontrollutvalget vil vurdere ny tilbakemelding på oppfølging av deler av rapporten 
innen 31.12.2014.  
Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering.  

 
Av rådmannens tilbakemelding gikk det fram at enkelte av revisors anbefalinger var gjennom-
ført, mens andre var planlagt gjennomført. Kontrollutvalget ønsket derfor en oppdatert 
tilbakemelding innen 31.12.2014. Sekretariatet bad rådmannen om tilbakemelding første gang 
november 2014. 
 

Til møtet 13.03.2015 
Rådmannen har i brev av 27.02.2015 gitt ny tilbakemelding på rapporten. 
 
Rådmannen gir tilbakemelding i forhold til pkt. 1 i anbefalingene, «Vi anbefaler kommunen å 
utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Sandnes 
kommune. I denne planen kan det være aktuelt å fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting 
ett år etter avsluttet introduksjonsprogram». 
 
I følge rådmannen ble «Kvalitetsplan for opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne i 
Sandnes kommune» vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst i møte den 01.09.2014. 
Kvalitetsplanen er lagt ved saken. I tillegg vil Utvalg for helse- og sosialtjenester få presentert 
høringsutkastet til «Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015-2022» på sitt møte 
den 18.03.2015. Planen er en temaplan som inkluderer forvaltningsrevisjonens anbefalinger 
fra 2012. Endelig vedtak er forventet i bystyret før sommeren 2015. 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 konkrete 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. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Språkopplæring for innvandrere» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
 

 
SANDNES, 06.02.2015 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
                                                                                                        Jane D. Idland 

 

                                                                                                        Saksbehandler  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  
Vedlegg:  
Kvalitetsplan for opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne i Sandnes kommune 
Svar på henvendelse vedrørende oppfølging av Forvaltningsrevisjonen Språkopplæring 

           Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

9/15 Utvelging av prosjekter for gjennomføring i 2016 
 
Arkivsak-dok.  13/00306-24 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 9/15 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Sandnes har ressurser til å gjennomføre ca. 5 forvaltningsrevisjons-
prosjekter årlig. Nytt kontrollutvalg vil imidlertid ikke bli konstituert før i slutten av 
oktober/evt. begynnelsen av november, og første møte er satt til 20. november. Det blir da 
kort tid til å bestille alle ønskelige prosjekter som skal gjennomføres i 2016. Avgående 
kontrollutvalg bør derfor bestille 2-3 prosjekter som skal gjennomføres i 2016 i inneværende 
periode, slik at de blir kjent for revisor snarest mulig. 
  
Saksutredning: 
Kontrollutvalget reviderte Plan for forvaltningsrevisjon i desember 2013. 
 
Av de prioriterte prosjektene er disse bestilt: 

• Energi- og økonomieffektivisering 
• Helsestasjoner 
• NAV-Sandnes 
• Brukere med behov for sammensatte tjenester 

 
Dermed kan disse prosjektene bestilles for gjennomføring i 2016: 

• Barnehage – Oppfølging av tidligere rapport, inkl. kompetansenivå – hva ligger i gruppen 
”ukvalifisert personale”) 

• IKT/kommunikasjonssystemer - Modernisering/ressursutnyttelse/ 
velferdsteknologi 

• Lovpålagte tjenester spesielt rettet mot psykiatri og HVPU. inkl. kollisjon mellom 
statlige krav og kommunale oppgaver. Lovpålagte retter som kommunene kan ha 
problemer med å oppfylle? 

• Lærlingeordningen 
• ”Ny giv” – innsats mot ungdom som faller utenfor skole/arbeid   
• Oppfølging av politiske vedtak 
• Servicenivå/servicekontor 
• Økonomi. Stram økonomi – konsekvenser for vedlikehold, tjenestetilbud, 

kompetanseutvikling m.m.? 
• Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll i Forus Næringspark/ Greater Stavanger 

 
Kontrollutvalget utfordres til å komme med tilleggsforslag til de nevnte problemstillingene 
ovenfor ved bestilling av det enkelte prosjektet. Utvalget kan også ta endelig stilling til 
problemstillingene i forbindelse med revisors framlagte utkast til prosjektmandater. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat 
på følgende prosjekter for levering i 2016 
  * 
 * 
 * 
i tråd med føringer fra prioritering av prosjektene samt evt. nye føringer gitt 
av kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatene.  
 

 
 
 
SANDNES, 30.01.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
 
           Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

10/15 Regnskapsoversikt 3. tertial 2014/årsregnskap. 
Kontrollutvalgets budsjett 

Arkivsak-dok.  13/00252-21 
Arkivkode.  212 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 10/15 

Bakgrunn 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 – pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også at kontrollutvalget har ansvar 
for oppfølging av eget budsjett og regnskap. 

Saksframstilling 
Sekretariatet har fått tilsendt budsjettkontroll pr. 31.12.14 fra Rogaland Revisjon IKS. Vi har i 
tillegg vært i kontakt med økonomikontoret for å få oversikt over hva som er registrert i 
kommuneregnskapet for 2014. Kontrollutvalget må forholde seg til regnskaps-tallene fra 
kommunen, da det er disse som inngår i kommunens endelige regnskap for 2014.  

Når det gjelder utgifter til sekretariat og revisjon er kommunens regnskap ikke helt 
samsvarende med selskapenes utgifter, men avvikene er forholdsvis små.  Det er ført et noe 
høyere beløp på utgifter til sekretariat enn det som er mottatt av selskapet, se oversikten.  

Regnskapet som omhandler kontrollutvalgets utgifter viser et betydelig mindreforbruk, men 
her er ikke all godtgjørelse til utvalget ført, samt at alle utgifter til kurs/konferanser og reiser 
heller ikke ser ut til å være ført. Det er derfor grunn til å tro at det mindreforbruket som nå 
kommer fram i det totale regnskapet (på ca. 3,5%), i realiteten er et lite merforbruk. Dette 
regnskapet er imidlertid en del av endelig samlet årsregnskap m/revisjonsberetning for 
Sandnes kommune, og evt. feilført utgifter vil fanges opp her. KOSTRA-rapportering på 
området kan imidlertid bli feil. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 31.12.14 for 
kontrollutvalgets budsjettområde til orientering. 

SANDNES, 30.01.2015 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Vedlegg:  
Regnskapsoversikt 31.12.14 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

11/15 Bestilling av ny overordnet analyse 

Arkivsak-dok.  13/00306-23 
Arkivkode.  217 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 11/15 

Bakgrunn: 
Forskrift om kontrollutvalg pålegger kontrollutvalget å utarbeide nye planer for forvaltnings-
revisjon og selskapskontroll innen ett år etter siste kommunevalg. Det vil si at nye planer skal 
være utarbeidet og klar innen 31.12.2016.  

Saksutredning: 
Forskriftens § 10 slår fast at Plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. I tillegg vil 
kontrollutvalget ha en prosess der man ber om innspill fra både politisk og administrativt 
hold, før endelig plan gjøres klar høsten 2016. 

Når det gjelder Plan for selskapskontroll, er dette omtalt i forskriftens § 13; der det bl.a. er 
nevnt at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike 
sektorer og med de ulike selskapene. En slik selskapskontroll kan også inneholde en 
forvaltningsrevisjon dersom selskapet er fullt ut offentlig eid. 

Sekretariatet foreslår at analysene bestilles fra revisor. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

• Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å utarbeide en overordnet
analyse av Sandnes kommunes virksomhet - inkl. analyse av
eierskapet - jfr. forskrift om kontrollutvalg §§ 10 og 13.

• Analysen(e) skal foreligge til første møte i 2016.

SANDNES, 30.01.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Click here to enter text. 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

12/15 Statusoversikt mars 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00079-47 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 13.03.2015 12/15 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet utarbeider statusoversikt til hvert møte i kontrollutvalget i samarbeid med 
revisor. Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy til å følge saker som går over flere 
møter. Det gjelder først og fremst forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som skal følges 
fra de blir bestilt og fram til oppfølging er avsluttet. I tillegg vil også andre type saker som 
krever oppfølging bli tatt inn i oversikten. Oversikten oppdateres til hvert møte.  
 
Saksutredning: 
Prosjekter som bestilles av kontrollutvalget er med bakgrunn i vedtatte planer om ikke utvalget 
selv bestemmer noe annet, jfr. delegasjonsfullmakt fra bystyret. Oversikten inneholder 
opplysninger fra revisor innledningsvis, deretter vedtatte prosjekter med anbefalinger som 
skal følges opp, og til slutt oversikten over ferdigstilte prosjekter i perioden.  
 
Til dette møtet foreligger: 

• Oppfølging av rapporten «Samhandlingsreformen» 
• Oppfølging av rapporten «Språkopplæring for innvandrere» 
• Bestilling av prosjekt «Overordna analyse» for levering i 2016 
•  

 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2015 til orientering. 
 
 

 
 
SANDNES, 30.01.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg:  
Statusoversikt pr. mars 2015 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslisten 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 
 
 
 
 
Referat-/meldingssak: 
 
 
2/15 Skatteinngang februar 2015 
 
 
          Til sakslisten 
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Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4008  STAVANGER 

Besøksadresse: 
Samme: 

Telefon: 
40 00 52 00 

Bankkonto: 
3201.35.38262 

Organisasjonsnr: 
NO 887 052 832 MVA 

Epostadresse: 
post@Rogaland-Revisjon.no 

Telefax: 
51 84 47 99 

  

Notat vedr. timeforbruk til selskapskontroll - Lyse 

 

Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: 

Rune Eskeland 04.03.2015  1 av 2 

 

 

Til 

Kontrollutvalgene i Stavanger og Sandnes 

 

 

 
TIMERESSURS TIL SELSKAPSKONTROLL I LYSE 

 
Rogaland Revisjon utarbeidet høsten 2014 et mandatforslag til selskapskontroll i Lyse Energi 

AS. med en ressursramme på 500.  

 

I forbindelse med mandatbehandlingen i kontrollutvalgene i eierkommunene ble det vedtatt en 

lang rekke nye problemstillinger. Tilleggene kom fra de fire største eierne – og aller mest fra 

Stavanger og Sandnes.  

 

Selskapskontrollen er konkret utvidet med disse nye problemstillingene: 

 Hvilke prinsipper ligger til grunn for verdsettelse av anleggsmidler i konsernet? 

 Hvilke planer har selskapet for vedlikehold knyttet til nett og trafostasjoner? 

 Er selskapet forberedt på økt energibruk mv. knyttet til ladestasjoner for e-biler, og hvordan 

et stort antall el-biler med hurtigladestasjoner i et nabolag vil påvirke strømleveransene? 

 Det ses også på klimautfordringer, terrortrusler samt utfallsstatistikk. 

 I hvilken grad har selskapet planer og beredskap for å sikre forsyninger knyttet til gass, 

internett og telekommunikasjon? 

 Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye forretningsområder? 

 Hvilken lærdom har selskapet trukket fra Noreco saken? 

 Hvilke retningslinjer er vedtatt i selskapet, hva er grunnlaget for beslutninger og hvem tar 

beslutninger bl.a. knyttet til hensiktsmessighet med små eierdeler i andre selskaper og om 

virksomheten generelt er i tråd med selskapets overordnede formål og eierstrategier. 

 En vurdering av de prinsipielle sidene ved at Lyse gjennom sponsing opptrer som 

regionalpolitisk aktør, f.eks. sponsing av studentboliger. 

 Hvordan fastsettes utbytteprosenten i selskapet? 

 Hvordan håndterer selskapet finansiell risikostyring? 

 

Disse problemstillingene innebærer at arbeidsmengden i prosjektet utvides betydelig, b.la. ved 

gjennomgang av en mengde dokumenter fra Lyse, forespørsler til andre og egne direkte 

kontroller.  

 

Arbeidsmengden vår har også blitt større enn beregnet ved at Lyse har lagt ut mange av de 

forespurte dokumenter i sin såkalte Admincontrol. Dette skyldes at mye av dokumentasjonen 

er forretningssensitiv. Lyse ønsker derfor ikke å sende dokumentasjonen på mail eller på annen 

måte. Det viser seg at dette systemet ikke tillater søking på eller kopiering av tekst. Dette gjør 

det vanskeligere for oss å finne frem den ønskede dokumentasjonen og gjør vårt arbeid mer 

tidkrevende.   

 



 Vår dato: Vår referanse: Side: 

   2 av 2 

Notat vedr. timeforbruk til selskapskontroll - Lyse 

Lyse er et av vårt distrikt`s største selskap med lokale eiere. I tillegg er selskapet et av de 

største innen el-kraft bransjen i Norge, en bransje i sterk endring. Vi har derfor funnet det riktig 

å knytte til oss ekstern ekspertise, se nedenfor, som har inngående kjennskap til bransjen og 

Norges næringsliv. Vedkommende bidrar med spesifikke risikovurderinger, innspill til 

finansielle forhold og vurdering av eier- og styrefunksjoner.   

 

Ut fra de nevnte forholdene, ser vi at det er behov for å øke timeressursen noe, slik at vi kan 

løse oppdraget fra kontrollutvalgene på en tilfredsstillende måte.  

 

Vi ser for oss å ha et behov på inntil 100 timer utover vedtatt ramme, altså til sammen 600 

timer. Det kan være naturlig at økningen fordeles iht. eierandeler på de to største eierne 

ettersom de aller fleste nye problemstillinger kom derfra. Dette vil gi en fordeling på 65 timer 

fra Stavanger kommune (totalt 283) og 35 timer fra Sandnes kommune (totalt 133 timer). 

 

 

 

Med hilsen  

Rogaland Revisjon IKS 

 

 
Cicel T. Aarrestad 

Revisjonsdirektør/ 

statsautorisert revisor 

 

 

 

 
Kopi til: 

 

 http://www.norscan-partners.no/  
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1. Innledning 


 


Flerspråklige innbyggere utgjør en stadig økende andel av befolkningen i Sandnes kommune. 


På denne bakgrunn satte kommunaldirektøren for oppvekst skole våren 2012 ned et 


arbeidsutvalg bestående av resultatenhetslederne ved Porsholen skole, Aspervika skole, Giske 


ungdomsskole, Høyland ungdomsskole, Sandnes Læringssenter, Senter for flerspråklige Barn 


og unge (FBU), Varatun barnehage og tre rådgivere fra fagstab barn og unge og fagstab skole. 


Arbeidsutvalget fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til en kvalitetsplan for opplæringen av 


flerspråklige barn, unge og voksne i Sandnes kommune. 


Kvalitetsplanen skal: 


 Beskrive lovgrunnlag, rettigheter og definisjoner 


 Beskrive forutsetninger og faktorer for å lære norsk som andrespråk 


 Beskrive dagens organisering av tilbud og peke på styrker og utfordringer 


 Angi mål for organiseringen av tilbudet i fremtiden 


 Angi strategier og tiltak for å nå målene 


 Angi hvordan resultatoppnåelse skal måles 


Kvalitetsplanen må ta utgangspunkt i det faglige grunnlaget for Østberg-utvalgets innstilling: 


NOU 7:2010 Mangfold og mestring. Den nye kvalitetsplanen bør ta utgangspunkt i egne 


erfaringer med dagens organisering, erfaringer fra andre kommuner, samt tilgjengelig 


forskning knyttet til opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne.  


Strategier og tiltak må være realistiske og gjennomførbare innenfor eksisterende lovverk, 


dagens økonomiske ressurser og ta utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse. 


Arbeidsgruppa har hatt tre arbeidsmøter.  Gruppa var på en studietur til Drammen, Oslo og 


Helsingborg høsten 2012 for å hente faglige impulser utenfra til arbeidet. På denne 


studieturen deltok også to tillitsvalgte fra henholdsvis Utdanningsforbundet og Fagforbundet. 


Fagforeningene har ellers vært involvert i arbeidet med utarbeidelsen av planen gjennom 


medbestemmelsessystemet. 


2. Planens virkeområde 


Planen omfatter opplæringstilbudet til førskolebarn, grunnskoleelever, ungdommer i alderen 


16-18 år som ikke har rett til videregående opplæring og voksne på opplæringsområdet. Det 


overordnede målet er at flerspråklige barn, unge og voksne gjennom tverrfaglig samarbeid 


skal få en systematisk språkopplæring slik at de utvikler de grunnleggende ferdighetene som 


skal til for å lykkes i samfunnet. 


 



http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/NOU-2010-7.html?id=606151
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Planen inngår som en delplan i den nye integreringsplanen som skal vedtas for Sandnes 


kommune i løpet av 2014. For øvrig inngår planen som en naturlig del av eksisterende planer 


og strategier på barnehage- og skoleområdet.  


  


3. Begrep og definisjoner 


 


Minoritetsspråklig: Oftest brukt om barn som har to foreldre med annet morsmål enn norsk 


 


Morsmål: Det første språket barnet lærer, vanligvis det språket barnets mor har som sitt 


1.språk. Barn kan også ha to morsmål, hvis de vokser opp med to språk i familien (simultan 


tospråklighet). Morsmålet er ikke nødvendigvis det samme som det språket barnet behersker 


best. Mange barn behersker, etter hvert, sitt andrespråk (for eksempel norsk) bedre enn sitt 


morsmål, dette avhenger av språkstimulering og eksponering på de ulike språk. 


 


Andrespråk: Barnets språk nr. 2, som barnet tilegner seg gjennom daglig kontakt med 


språket. For barn med annet morsmål enn norsk, bosatt i Norge, vil 2. språket være norsk. 


 


Særskilt språkopplæring består av 3 komponenter 


1. Særskilt norskopplæring: særskilt opplæring i norsk 


2. Morsmålsopplæring: opplæring i elevens morsmål 


3. Tospråklig fagopplæring: fagopplæring på elevens morsmål og norsk 


Minoritetsspråklig elev: elev med et annet morsmål en norsk og samisk 


Morsmålslærer: lærer som underviser i morsmål og tospråklig fagopplæring 


Tospråklig lærer: lærer med annen språklig bakgrunn enn norsk med godkjent pedagogisk 


utdanning fra hjemlandet eller i Norge 


Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og som på et 


tidspunkt har innvandret til Norge. 


 


Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er 


innvandrere. 


Følgende inndelinger blir brukt for personer med annen innvandringsbakgrunn: 


 utenlandsfødte med en norskfødt forelder 


 norskfødte med en utenlandsfødt forelder 


 utenlandsfødte med norskfødte foreldre (inkluderer utenlandsadopterte) 


 


Flyktning er de som ifølge Utlendingsdirektoratets flyktningregister har flyktningstatus og 


har fått oppholdstillatelse i Norge. 


 


Flerspråklig: I tillegg til minoritetsspråklig brukes begrepet flerspråklig, et begrep som 


understreker det positive ved at disse elevene behersker flere språk. ”Ved å gi flerspråklighet 
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anerkjennelse, vil det kunne øke alle elevers interesse og motivasjon for å lære flere språk. Å 


anerkjenne flerspråklighet vil dessuten gi flerspråklige elever tro på at deres erfaringer er 


verdifulle. Dersom elever opplever at deres erfaringer betyr noe for andre, gir det en tillit til at 


man har noe å bidra med. Det øker motivasjonen for å delta i skolen og samfunnet”.  


 


Flerkulturell: Begrepet flerkulturell brukes for å vise det positive i at man får innsikt i flere 


kulturer, som vi i dag finner representert i det norske samfunnet. ”Alle elever i norsk skole 


skal utdannes til å virke i et flerkulturelt samfunn og i en flerspråklig globalisert verden. 


Dermed er det nødvendig å lære mest mulig om hva det innebærer å være medborger i et 


flerkulturelt samfunn. Ved å benytte seg av alle elevers bakgrunn i opplæringen vil alle 


elevene få et utvidet perspektiv å være godt rustet til deltakelse i samfunnet”.  


 


4. Lovverk og rettigheter  


Førskolebarn 


Minoritetsspråklige barnehagebarn har i utgangspunktet ikke rett til særskilt norskopplæring i 


form av tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring som på skolen. For 


minoritetsspråklige barn i barnehagen kan barnehagen søke om språkstøtte gjennom 


tilskuddet «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 


førskolealder». Dette er øremerket tilskudd for minoritetsspråklige barn i førskolealder og 


skal primært nyttes til tiltak rettet direkte mot barna. Tiltak i barnehager prioriteres fordi 


barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarena for barn i førskolealder. 


Det er viktig å presisere at tilskuddet ikke følger det enkelte barnet.  


Minoritetsspråklige barn defineres som barn med en annen språk- og kulturbakgrunn enn 


norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene til barnet må ha et 


annet morsmål enn norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk (Rundskriv F-01/2011) 


Kommunen kan nytte tilskuddet fleksibelt ut fra lokale variasjoner og behov, under 


forutsetning av at målsettingen med tilskuddet ligger til grunn for utformingen av tiltak. 


For øvrig omfattes det minoritetsspråklige barnehagebarnet av den generelle retten definert i 


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  


Grunnskoleelever    


Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at eleven skal være i Norge i mer 


enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre 


måneder, jf. opplæringsloven § 2-1, 2. ledd. 


Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har med utgangspunkt i 


opplæringslovens § 2-8 rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter til å 


kunne følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til 



http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-1

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_2
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morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, eller begge deler. Kommunen har en plikt til å 


kartlegge elevenes norskferdigheter før det gjøres et vedtak om særskilt norskopplæring. 


Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis ved elevens nærskole. 


Morsmålopplæring kan gis på en annen skole. Dersom morsmålopplæring og tospråklig 


fagopplæring ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal det så langt som mulig 


legges til rette for annen opplæring tilpasset elevens forutsetninger. 


Grunnskoleelever har rett til å gå på nærskolen sin. Nyankomne elever i grunnskolealder har 


rett til å gå på nærskolen, med mindre de velger å takke ja til et tidsbegrenset særskilt 


opplæringstilbud (innføringstilbud) fornyankomne elever på en annen skole enn nærskolen. 


Når grunnskoleeleven ikke lenger går i et innføringstilbud, har eleven rett til å gå på 


nærskolen. Målet for opplæring i et innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære 


seg norsk og bli i stand til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og følge den ordinære 


opplæringen i norsk i skolen. 


 


Opplæringsloven er ikke til hinder for at kommune kan innvilge eleven et ekstra år i 


grunnskolen etter samtykke fra foreldrene. Det er for eksempel mulig å la en elev 


begynne på et årstrinn lavere enn alderen skulle tilsi. 


Voksne  


Voksnes rettigheter reguleres av opplæringsloven og introduksjonsloven. Opplæringsloven gir 


ingen rettigheter til særskilt norskopplæring for voksne. Introduksjonsloven gir rett og plikt til 


deltagelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer for 


utlendinger mellom 16 og 55 år som har fått oppholdstillatelse eller kollektiv beskyttelse etter 


utlendingsloven. Plikten gjelder også for familiemedlemmer som innvilges 


familiegjenforening. Personer mellom 55 og 67 år i denne målgruppa har rett til å delta i 


tilsvarende opplæring, men ingen plikt. Kommunen plikter å iverksette et 


norskopplæringstilbud for personer innen tre måneder etter at behovet er meldt og tilbudet kan 


utvides til inntil 3000 timer, dersom det er behov for dette. Det skal utarbeides en individuell 


plan for den enkeltes opplæring. Andre målgrupper kan også benytte seg av disse tilbudene, 


men da mot betaling. De største gruppene innenfor denne kategorien er arbeidsinnvandrere fra 


EU og EØS-området som ønsker å lære seg norsk og arbeidsinnvandrere utenfor dette 


området som har plikt, men ikke rett til å lære seg norsk. 


 


5. Forutsetninger og faktorer for å lære norsk som andrespråk 


Førskolealder: 


Språk er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for 


opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en 


grunnleggende forutsetning for den videre språkutviklingen, også når det gjelder skriftspråk 







 
 


9 


og leseforståelse (Rammeplan s. 35). Det er viktig å huske på at minoritetsspråklige barn ikke 


er en ensartet gruppe, men rommer et stort mangfold av barn. 


En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. 


Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at 


barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige 


kompetanse (Rammeplanen s. 35). Forskning bekrefter at flerspråklige bør lære andrespråket 


så tidlig som mulig. 


Barn har god kapasitet til å lære flere språk på en gang. Det som er viktig er at barnet må få 


rikelig med muligheter til å delta i samspill med personer som bruker hvert av språkene. Det 


krever bevissthet og aktiv tilrettelegging fra de voksnes side for at utviklingen av 


tospråklighet skal bli optimal. 


Noen barn begynner tidlig i barnehagen og lærer morsmål og norsk samtidig. Disse barna vil 


utvikle simultan flerspråklighet.  Andre barn har allerede lært seg morsmålet først og møter 


ikke andrespråket før de er tre år. Disse barna har en suksessiv flerspråklighet.  


Når barna begynner i barnehagen og ikke kan norsk, er tospråklig personale en viktig ressurs. 


I en startfase bidrar tospråklig assistent til å gi barna trygghet ved å hjelpe barna å forstå og 


bli forstått. Parallelt bruker tospråklig personale barnets ferdigheter på morsmålet til å arbeide 


med norsk. Barn lærer best når de forstår, blir involvert, beveger seg og bruker alle sansene 


sine. 


Flerspråklighet er en ressurs og ikke et problem. Voksne må anerkjenne morsmålet, fordi 


språket er knyttet til barns opplevelse av seg selv. Barn må føle stolthet over morsmålet sitt og 


få hjelp til å utvikle gode språkferdigheter i norsk. Det er viktig at voksne har høye 


forventninger til hva barna kan klare språklig og eksponerer dem for et bredt register av ulike 


ord slik at de har et mer velutviklet vokabular.  


Språk og begrepsutviklingen hos de fleste barn skjer først og fremst i den uformelle læringen, 


gjennom hverdagslige aktiviteter i samspill med barn og voksne. I tillegg trenger flerspråklige 


barn formell læring der barnehagen arbeider systematisk med språket for å få progresjon i 


andrespråkinnlæringen. Språk læres ikke selv om barnet oppholder seg i barnehagen. For at 


språket skal utvikles, må barnet inkluderes i følelsesmessig gode situasjoner der det får bruke 


språket i engasjert samspill med andre. (NOU: 2010:7 s 112). «Samhandling er nøkkelen til å 


lære språk» (Snakkepakken s. 7)  


Kvaliteten på barnehagens språkmiljø er avgjørende for barn som skal lære andrespråket. Av 


den grunn er det viktig at personalet i barnehagen har kompetanse om hvordan barn lærer 


språk, og hvordan de kan styrke minoritetsspråklige barns utvikling ved å tilrettelegge for et 


godt språkmiljø. (Ressurshefte: Flerspråklig arbeid i barnehagen s. 18) 


Barnehagen og skolen har et stort ansvar for barnas utvikling i norsk, men foreldrenes rolle er 


likevel også viktig for barnas norskspråklige utvikling. Foreldrene kan blant annet støtte opp 


om det språklige arbeidet som gjøres i barnehagen og på skolen, selv om foreldre ikke snakke 


så godt norsk (Informasjonshefte fra NAFO: Barn i flerspråklige familier s. 6)  
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Lek er viktig for læring av språk. «Gjennom leken kan barn utvikle språket sitt i en lystbetont 


aktivitet som de selv velger» (Ressurshefte: Flerspråklig arbeid i barnehagen s. 26) Det er 


viktig at voksne deltar i leken og har en støttende rolle.  


Barn lærer raskt å kommunisere om hverdagslige ting på et nytt språk, men det kan ta 5-7 år 


før barnet behersker de akademiske ferdighetene i språket.  


Grunnskolealder: 


For å lykkes med tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever er det nødvendig 


med et langsiktig pedagogisk arbeid, hvor elevene uavhengig av sosial, etnisk og språklig 


bakgrunn tilbys en opplæringssituasjon der de har grunnleggende forutsetninger for å få med 


seg innholdet i undervisningen.  


 


Forskning har dokumentert at de viktigste faktorene for å fremme elevenes sosiale og faglige 


utvikling er: 


 Relasjon mellom lærer og elev 


 Klasseledelse 


 Relasjoner mellom elevene 


 Bruk og håndhevelse av regler 


 Forventninger til elevene 


 Samarbeid mellom hjem og skole 


Mye av dette er generell kunnskap som også kan ha gyldighet i forhold til å skape utviklende 


læringsmiljøer for minoritetsspråklige elever.  


 


Forskere har kommet fram til at følgende komponenter er sentrale for at minoritetsspråklige 


elever skal få et fullverdig utbytte av å gå i norsk skole.  


 Ledelse: Skoleleders holdninger til og fokus på de særlige utfordringer som er knyttet 


til minoritetsspråklige elevers læringssituasjon. 


 Koordinering internt i skolen: Alle lærere må samarbeide for å sikre at den enkelte 


elevs behov blir møtt. Faglærer, tospråklig, språklærer og norsk som andrespråkslærer 


må koordinere innsatsen. Sikre at det er mulig for elever å skifte opplæringsmodell, i 


takt med at eleven endrer sine språklige og faglige ferdigheter. 


 Lærernes kompetanseutvikling: Lærere må ha særskilt opplæring og trening i å 


undervise minoritetsspråklige elever. Dette gjelder alle lærere, ikke bare de som har 


særskilte språklige undervisningsoppgaver. 


 Hjem-skole samarbeid: Sikre at foreldrene trekkes med i og tar del i elevenes 


læringssituasjon, både faglig og sosialt. 


 Systematisk elevvurdering: Sikre at elevene jevnlig får tilbakemeldinger på sin egen 


læring med tanke på hvordan det er mulig å forbedre seg. 


 


Kognitive ferdigheter utvikles best hvis elevene gis undervisning som bygger på språklige 


ferdigheter utviklet i førskolealder. Barn lærer raskt å kommunisere om hverdagslige ting på 


et nytt språk, men det tar 5-7 år før barnet behersker de akademiske ferdighetene i språket. 


Barn har lettest for å utvikle begreper og forståelse på språk de behersker godt. 


Elever med begrensede ferdigheter i norsk vil ha best utvikling i norskopplæringen om de i en 


tidlig fase av opplæringen også får utvikle morsmålet sitt. Innlæring av norsk går lettest når de 


først får utviklet et omfattende begrepsapparat på eget morsmål.  
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Tospråklig fagopplæring er ansett å være den mest effektive opplæringsmetoden for 


flerspråklige barn og voksne. Undervisningen foregår da gjerne i et klasserom med norsk 


lærer og tilgang på tospråklige ressurser som kan forklare nye ord og begreper underveis i 


undervisningen.  


 


Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever 


Det er avgjørende for minoritetsspråklige elevers læring at skolen gir elevene en skolehverdag 


de behersker, og sørger for at elevene opplever mestring. Opplæringen må bygge på kunnskap 


om tospråklig opplæring og ta hensyn til at elevene skal lære på et annet språk enn morsmålet.  


Elevene må få en forståelig opplæring som sikrer muligheter til mestring og inkludering. 


Elevens behov og norskspråklige ferdigheter danner utgangspunkt for organisering av, og 


innhold i opplæringen. Skolen sørger for kartlegging/dokumentasjon av elevens behov, foretar 


vurdering og diskuterer forslag til tiltak med foreldrene. Skolen må ha en diskusjon rundt 


tilrettelegging og refleksjon rundt pedagogisk praksis– hvordan få til best mulig tilpasset 


opplæring. Skolen som helhet må legge til rette for opplæringen. Opplæringen må 


koordineres, det må sikres samarbeid mellom kontaktlærer, lærer i særskilt norsk og evt. 


tospråklig lærer/morsmålslærer. Skolen må sørge for at elevene forstår den undervisningen de 


får (NOVA-rapport 10/07). 


Voksne  


Voksne har et bredere erfaringsgrunnlag enn barn og ungdom og dette er noe som 


opplæringen ofte tar utgangspunkt i. Derfor skiller ofte fokuset i opplæringen av voksne seg 


noe fra opplæringen av barn og ungdom. Forskning har vist at  


 Voksne er mest motivert for læring som har sammenheng med deres livssituasjon. 


 Voksne lærer lettere dersom de kan være aktive og påvirke sin egen læreprosess. 


 Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på. 


 Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i 


læringsprosessen. 


 Voksne er mer interessert i å lære for å løse problemer eller oppgaver, enn i bare å 


lære et fag. 


I dag er over 90 prosent av alle elevene ved Sandnes Læringssenter flerspråklige. De senere 


årene har det også vært en utvikling i retning av at elevene våre i større og større grad har tale- 


og skriftspråk som befinner seg langt fra det latinske alfabetet og germanske språk og 


kommer fra områder som ofte har mangelfullt utviklede skolesystemer. Dette stiller store krav 


til de ansattes kompetanse i forhold til innlæring av andrespråk og det krever i en del tilfeller 


også kompetanse på opplæring av analfabeter. En annen forutsetning for å lykkes med dette er 


gode rammevilkår. 
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6. Dagens organisering av tilbud til flerspråklige førskolebarn og 


nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnes kommune 


Senter for flerspråklige barn og unge - FBU  


Senter for flerspråklige barn og unge ble etablert som en egen resultatenhet i 2008 og har 


siden hatt et koordineringsansvar i forhold til opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn 


og unge. Senter for flerspråklige barn og unge er kommunens ressurssenter for barnehager og 


skoler.  


Mandat - Ansvarsområder 


 Utvikle gode kvalitetssikringsrutiner på det flerspråklige området 


 Utvikle relevante statistiske data som kan dokumentere utvikling over tid 


 Sikre god kartleggingskompetanse ute på skolene 


 Arbeide utadrettet for å gi nødvendig støtte til barn/elever, barnehager og skoler 


 Utvikle og implementere gode strategier for å redusere antall førskolebarn med behov 


for særskilt norskopplæring ved skolestart 


 Utvikle og implementere strategier for rask overgang fra særskilt norskopplæring til 


ordinær undervisning 


 I kompetanseutviklingstiltak og veiledning styrke barnehagenes/skolenes kompetanse 


til å ha god og målrettet dialog med minoritetsspråklige barn/elever og deres foresatte 


 Bistå barnehagene/skolene i dialogen med foresatte 


 Hjelpe barnehagene/skolene til å sette tilpassede og oppnåelige mål for barna/elevene i 


målgruppene 


 Hjelpe skolene til å legge prinsippene i ”Vurdering for læring” til grunn for 


oppfølgingen av den enkelte elev 


 Veilede og iverksette kompetanseutviklingstiltak for å videreutvikle den flerkulturelle 


forståelsen 


Mottaksavdeling for nybosatte flyktningbarn i Varatun barnehage 


Kommunen har en mottaksavdeling for barn av nybosatte flyktninger. Opptak til denne 


avdelingen skjer i dialog med Flyktningenheten. Barna som tildeles plass i denne avdelingen 


kan gå i avdelingen i et år. Deretter får barna barnehageplass i ordinær barnehageavdeling i en 


av barnehagene i Sandnes. Mottaksavdelingen skal gi barna en god start i barnehagen når de 


er nye i Sandnes.  Både foreldre og barn møter et personale med flerkulturell kompetanse som 


kan veilede dem i møte med norsk barnehagekultur og tradisjon. Som alle barn i barnehager i 


Sandnes har også mottaksavdelingen fokus på norsk språk. Avdelingen har utstrakt samarbeid 


med ordinære barnehageavdelinger i Varatun barnehage. 


Tospråklig assistanse i barnehagen 


Sandnes kommune har valgt å bruke en stor del av tilskuddsordningen til å ansette tospråklige 


assistenter som skal hjelpe til med å bygge bro mellom morsmålet og norsk. De tospråklige 


assistentene har en viktig rolle for å styrke foreldrenes medvirkningsmulighet og samarbeid 


med barnehagen. 
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Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnesskolen 


I NOU 2010:7 Mangfold og mestring anbefales det at alle nyankomne får tilbud om et eget 


innføringstilbud før de starter i ordinær klasse. Etter en lovendring med virkning fra 


01.08.2012 er det nå mulig å organisere innføringstilbud for nyankomne elever i egne 


grupper, klasser eller skoler. Målet med opplæring i et innføringstilbud er at elevene så raskt 


som mulig skal lære seg norsk og bli i stand til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og 


følge den ordinære opplæringen i norsk i skolen. 


I Sandnes kommune har vi innføringsklasser ved Aspervika skole og Høyland ungdomsskole 


og fra høsten 2014 også ved Lura skole. Innføringstilbudene koordineres av FBU.  


Aspervika skole: Gir tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1-7 trinn. 


Innføringsklassene består av 40-47 elever og er organisert i fire grupper: IK 1-2, IK 2-4, IK 4-


7 (nybegynnergruppe) og IK 5-7. Organiseringen er fleksibel, men en prøver å holde denne 


inndelingen i all hovedsak. 


Elevene får undervisning i innføringsklassen i ca ett år – eller til de har tilstrekkelig 


norskkunnskap til å kunne følge undervisningen i ordinær klasse. Det undervises etter 


Læreplan i grunnleggende norsk. Utdanningsdirektoratet sitt kartleggingsverktøy brukes og 


resultater legges in i VOKAL.  


I tillegg til undervisningspersonale har skolen miljøterapeut med ekstra ansvar for de 


flerspråklige elevene. Miljøterapeut har tett kontakt med mottak, flyktningeenhet, 


helsestasjon, organisasjoner og lag for å hjelpe elevene godt til rette. Miljøterapeuten har en 


viktig rolle i overgang til elevenes nærskole. 


Lura skole fra høsten 2014: I tråd med føringer gitt i sak 62/2009 opprettes det 


innføringsklasser på Lura skole fra høsten 2014. Det har lenge vært et ønske om et 


innføringstilbud i nordre del av byen og det er behov for å utvide kapasiteten. 


Høyland ungdomsskole: Innføringstilbudet for ungdomstrinnet ble høsten 2012 flyttet fra 


Giske ungdomsskole til Høyland ungdomsskole primært på grunn av plassmangel på Giske 


ungdomsskole. Skoleåret 2012-2013 var det en klasse med 20 elevplasser. Høsten 2013 ble 


tilbudet utvidet med 10 nye plasser. Det er to klasser, men de er av og til delt i tre grupper 


etter nivå.  


Det er store nivåforskjeller mellom elevene. Det er elever fra 13 – 16 år i samme klasse, de 


fleste har 6-8 års skolegang fra hjemlandet, noen behersker flere språk godt og lærer fort 


norsk, andre snakker et språk som tilhører en språkgruppe som er langt fra norsk, og har 


derfor store utfordringer til å lære seg norsk. Noen elever har flyktningbakgrunn (og traumer), 


mange er enslige mindreårige og noen har ingen eller svært lite skolebakgrunn med seg. Det 


har vært svært viktig med miljøterapeut knyttet til innføringstilbudet og en styrket 


skolehelsetjeneste. 
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Særskilt språkopplæring for nyankomne ved nærskolen  


Alle elever har rett til å gå i nærskolen og en god del foresatte ønsker at barna skal få 


tilhørighet i sitt nærmiljø. Nyankomne elever som velger nærskolen eller ikke har fått tilbud 


om plass i et innføringstilbud får sin opplæring ivaretatt ved sin nærskole. De får da 


opplæring i grunnleggende norsk og eventuelt tospråklig fagopplæring/morsmålsopplæring i 


nærskolen.  


Sandnes læringssenter - SLS 


Elever som er 16 år eller eldre og som mangler vitnemål fra norsk grunnskole, eller som har 


mindre enn 9 års skolegang fra hjemlandet sitt får et tilbud om grunnskoleopplæring ved 


Sandnes Læringssenter. Denne grunnskoleopplæringen består i utgangspunktet av et år med 


forkurs og to år med grunnskoleopplæring i fagene norsk, matematikk, engelsk, 


samfunnskunnskap og naturfag. Det første halvåret på forkurset fokuserer kun på 


norskopplæring. Det andre halvåret starter en med begrepsopplæring innenfor matematikk og 


naturfag og noe engelskopplæring. Elevene kartlegges ved inntak og underveis i opplæringen. 


Kartleggingene brukes til å plassere elevene inn på riktig nivå, og brukes blant annet til 


realkompetansevurdering av enkeltelever. 


Deltagere som etter introduksjonsloven har rett og/eller plikt til norskopplæring og deltagelse 


i introduksjonsprogram, får sin opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Sandnes 


Læringssenter. Sandnes Læringssenter tilbyr også andre kvalifiseringstiltak i kommunens  


introduksjonsprogram. Flyktningenheten har ansvar for totalinnholdet i 


introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet består av språkopplæring som kan være 


både norsk- og grunnskoleopplæring, arbeidspraksis og andre kvalifiseringstiltak. 


Programmet er i utgangspunktet 2-årig, men kan utvides til et tredje år. Språkopplæringen tar 


utgangspunkt i deltagernes tidligere skolegang og er delt inn i ulike spor og nivå. Deltagere på 


spor 1 har liten eller ingen skolegang fra sitt hjemland. Deltagere på spor 2 har grunnskole og 


eller videregående utdanning fra sitt hjemland, mens deltagere på spor 3 har høyere 


utdanning. Jo høyere spor, jo raskere progresjon kan en forvente i norskopplæringen. 


Kartleggingen foretas før oppstart og underveis i opplæringen.  


Plasseringen på spor og nivå legger føringer for utformingen av opplæringstilbudet til den 


enkelte deltager. Ved oppstart av norskopplæring og introduksjonsprogram utarbeides det en 


individuell plan for den enkelte som beskriver vedkommendes opplæringsmål.  


 


7. Strategier og tiltak på kommunenivå  


 


Det finnes ikke ett svar på hvordan det kan gis et best mulig opplæringstilbud til 


minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Østbergutvalget peker på at det er nødvendig med 


en kjede av tiltak, og det kan være behov for forskjellige typer tiltak avhengig av situasjonen 


og den enkeltes forutsetninger. Innvandrerbefolkningen er meget sammensatt og landet vårt er 
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preget av store lokale forskjeller, selv om vi har et skolesystem som i utgangspunktet skal 


være likt for alle. 


I Sandnes kommune har vi siden 2008 gjort oss erfaringer med å ha FBU som et ressurssenter 


med kompetanse på andrespråkslæring og tospråklig opplæring. Vi har sett verdien av å ha et 


senter som i stor grad har bidratt til at vi i dag jevnt over har god kvalitet på 


opplæringstilbudet til flerspråklige barn og unge. Sandnes Læringssenter har spilt og vil 


fortsatt spille en tilsvarende rolle i forhold til opplæring av flerspråklige voksne. 


 


For å videreutvikle tjenestetilbudet til flerspråklige barn, unge og voksne er det viktig å 


rette innsatsen inn mot: 


Tverrfaglig samarbeid ved å: 


 initiere og legge til rette for godt tverrfaglig samarbeid 


 skape gode arenaer for tverrfaglig samarbeid på systemnivå og rundt den enkelte elev 


 videreutvikle rutiner og strukturer for samarbeid mellom FBU, SLS, flyktningenheten 


og NAV i forhold til flerspråklige innbyggere 


 Samlokalisering av tjenester: 


 Samlokalisering av FBU, Sandnes Læringssenter, NAV og Flyktningeenheten med 


tanke på å sikre et best mulig tilbud til flerspråklige innbyggere 


Det kan være formålstjenlig å samle ressurser og kompetanse på ett sted for å kunne gi 


et helhetlig tilbud til flerspråklige innbyggere. Dette vil kunne gi høyere grad av 


ressursutnyttelse 


Kompetanseutvikling ved å: 


 søke om å delta i satsingen fra Kunnskapsdepartementet – Kompetanseløft på det 


flerkulturelle området 2013-2017. Rogaland er i tidsplanen satt opp fra 2015 


 fortsette satsingen på kompetanseutvikling lokalt i regi av FBU  


 Sandnes kommune har fått tilsagn om statlige kompetansemidler fra” Program for 


basiskompetanse i arbeidslivet 2014 ” for å øke lese og skriveferdighetene til 


flerspråklige ansatte (prosjekt). 


 videreutvikle samarbeid mellom kommunaldirektørene på oppvekstområdet, FBU og 


PPT for å sikre sammenheng over den kompetansehevingen som tilbys. Det skal lages 


en helhetlig kompetanseplan i forhold til språk og tidlig innsats 


Mottak og kartlegging: 


 FBU og SLS får ansvaret for velkomstsamtaler og første kartlegging av 


språkkompetanse for elever i grunnskolen og for voksne. Kartleggingen danner 


grunnlag for opprettelse av et mer differensiert opplæringstilbud for nyankomne elever 
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Intensiv norskopplæring: 


 Utvikle et tilbud om intensiv norskopplæring for grunnskoleelever i regi av FBU. 


Målgruppen er elever som har aldersadekvat kompetanse i fag og er motiverte for å 


lære norsk med en hurtig progresjon 


Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i Sandnesskolen: 


 Elevene kan dersom foresatte ønsker det få opplæring i et innføringstilbud til de har 


tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge den ordinære opplæringen i nærskolen 


 Behov for utvidelse av kapasitet i innføringstilbudene må vurderes hvert år i 


økonomiplanen 


 Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal brukes for alle 


nyankomne elever i Sandnesskolen 


 Utdanningsdirektoratet sitt kartleggingsverktøy skal brukes og elevens utvikling 


dokumenteres digitalt i VOKAL 


Nyankomne med mangelfull skolebakgrunn: 


 Elever som trenger det tilbys etter individuell vurdering ett år ekstra i grunnskolen  


 Dersom det etter kartlegging av eleven viser seg et behov for å starte i skolen på ett 


lavere klassetrinn enn det alderen tilsier kan foresatte søke/samtykke til at eleven får 


ett ekstra opplæringsår og innplasseres på et lavere trinn enn alderen tilsier. I 


tvilstilfeller gjør PPT en sakkyndig vurdering før en fatter vedtak om dette. 


 Fleksible løp i grunnskoleopplæringen for voksne som tar utgangspunkt i den enkeltes 


kunnskaper og forutsetninger  


Overganger ved å: 


 Legge til rette for gode overganger ved å utarbeide skriftlige rutiner for overføring av 


opplysninger. Det skal legges vekt på språkbiografi, bakgrunn, kartlegging av 


kunnskaper og ferdigheter 


 Overgangene omfatter barnehage - skole, barnetrinn - ungdomstrinn, grunnskole – 


videregående opplæring og voksenopplæring - arbeidsliv 


8. Mål, situasjonsbeskrivelse, strategier og tiltak på enhetsnivå 


Mål i barnehagen: 


Minoritetsspråklige barn i barnehagen skal gjennom et godt språkmiljø og 


målrettet språkstimulering utvikle sine norskspråklige ferdigheter slik at de 


deltar i lek, læring og sosialt samspill.  
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Dagens situasjon i Sandnes kommune: 


 Barnehagen har hovedansvaret for å tilrettelegge et utviklende språkmiljø og for 


systematisk språkstimulering for det enkelte barn. FBU har ansvar for å bistå med å 


videreutvikle kompetansen i barnehagen og for å gi tospråklig assistanse for å bygge 


en bro mellom morsmålet og norsk. For å styrke foreldrenes medvirkningsmulighet 


arbeider FBU med å oversette aktuell informasjon og veiledning til flere språk 


 I Sandnes barnehagene er ca 18 prosent av dagens barnehagebarn flerspråklige. Disse 


barna snakker mange forskjellige språk og er spredt på de aller fleste barnehagene i 


kommunen.  


 Noen barnehager har et stort innslag minoritetsspråklige. Gjelder spesielt barnehagene 


som ligger sentrumsnært. De fleste barnehagene har noen barn med flerspråklig 


bakgrunn. 


 Nesten alle flerspråklige 3-5 åringer går i barnehage og helsestasjonene gir 


flerspråklige god informasjon om barnehagetilbudet i kommunen og motiverer 


foreldrene til å søke barnehageplass. 


 Alle barnehagene driver med språkstimulering jfr. kravene i rammeplan for 


barnehager, men graden av systematikk, erfaring og kompetanse varierer trolig 


mellom barnehagene.  


 Sandneskirken driver fire åpne barnehager i Sandnes kommune. Åpen barnehage gir et 


tilbud til barn uten ordinær barnehageplass der hjemmeværende foreldre kan komme 


sammen med sitt (sine) barn og delta i et gruppetilbud. Språkstimulering og språkmiljø 


er et fokus i de åpne barnehagene 


 FBU fordeler tospråklige assistenter etter søknad fra barnehagen og følger opp og 


støtter barnehagene etter behov 


 Alle flerspråklige barn med barnehagerett får tilbud om barnehageplass i Sandnes 


kommune i det årlige hovedopptaket. 


 Flerspråklige barn som søker etter hovedopptaket får etter anbefaling fra helsestasjon 


en prioritet som kan gi fortrinn til plass i løpende opptak  - plasser som blir 


ledige  gjennom barnehageåret.  


 I løpende opptak (plasser som ledig gjennom året) er barn av deltagere i 


introprogrammet en gruppe med høy prioritet, 


 Foreldrene søker i all hovedsak plass i barnehager i nærmiljøet eller sentrumsnært. 


 Barnehageplassene tildeles etter Sandnes kommune sine opptaksregler.  
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 Varatun barnehage har en mottaksavdeling som gir tilbud til barn av nybosatte 


flyktninger. Avdelingen har plass til  mellom 6 -12 barn avhengig av barnas alder. 


Barna tas opp i samråd med Flyktningeenheten. 


 Barnehagene har rekrutteringsutfordringer og mangler førskolelærere/ 


barnehagelærere. Ca. 25 % av de pedagogiske stillingene er besatt av ansatte som har 


dispensasjon for kravet om førskolelærerutdanning /barnehagelærerutdanning. De 


ansatte med dispensasjon kan være barnevernspedagoger, andre høyskoleutdannede, 


erfarne fagarbeidere eller erfarne assistenter. 


 Det er variasjon i kompetansen knyttet til flerspråklige barn fra barnehage til 


barnehage. Det er satt i gang tiltak og kompetansenivået er totalt sett økende. 


 Dagens ressurser til å gi tospråklig assistanse strekker ikke til. Det betyr at man i stor 


grad gir ”førstehjelp” for å få barnet integrert i barnehagen. Ved tildeling av 


tospråklige assistenter prioriteres barn som er nye i norsk. 


 Nyankomne barn og foreldre har ofte behov for ekstra tilrettelegging i møte med 


barnehagen. Dette er familier som nylig har kommet til Norge og som har liten eller 


ingen kjennskap til norsk barnehage og til det norske språket  


Strategier og tiltak: 


Sikre barna tidlig hjelp når det gjelder å utvikle begreper og et godt norsk språk gjennom: 


 Tildeling av barnehageplasser 


 Barn som har behov for det, skal få tilpassede utfordringer, hjelp og støtte. Når 


pedagogen har behov for å finne ut mer om den språklige kompetansen til et barn, skal 


barnehagen gjennomføre en grundigere kartlegging og vurdering. Dette kan bestå av 


systematiske observasjoner eller ved bruk av andre systematiske kartleggingsverktøy 


gjerne med bistand av FBU 


 Systematisk språkstimulering er et av de tre satsningsområdene i de kommunale 


barnehagenes interne kontrakt 


 Systematisk språkstimulering i barnehage og nødvendig kartlegging/observasjon av 


barnets språkferdigheter når det starter i barnehagen, underveis og ved overgang til 


grunnskole 


 Innføring av Språktrappa – Et pedagogisk planleggingsverktøy for å sikre systematisk 


språk- og begrepsopplæring i barnehagen. Språktrappa skal være en overbygging som 


rammer inn de kommunale barnehagenes arbeid med språk 


 Språktrappa er opprettet som et domene på kommunens hjemmeside og de private 


barnehagene har tilgang. De private styrerne har fått informasjon om språktrappa og 
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invitasjon til å bruke planleggingsverktøyet. Mange av de private barnehagestyrerne 


har signalisert at det er aktuelt for dem å bruke Språktrappa. 


 Barnehagene bruker også de språkstimuleringsverktøyene de allerede er i gang med 


som Snakkepakken, Språksprell, språkkofferter, dialogisk opplesning eller annet 


 Språkstimulering og språkmiljø vil være et fokus på fagsamlinger for kommunale og 


private barnehager som kommunaldirektør Oppvekst barn og unge arrangerer 


 Språkstimulering og språkmiljø er et tema i kurs for ansatte med dispensasjon fra krav 


om barnehagelærerutdanning 


 Regelmessig kompetanseheving i regi av FBU for å sikre kompetanse i alle 


barnehager 


 FBU sin virksomhet skal i størst mulig grad rette seg ut mot barnehagene i form av 


tospråklig assistanse, veiledning og kurs.   


 Det er etablert samarbeid mellom kommunaldirektøren ved Fagstab, FBU og PPT for 


å sikre sammenheng over den kompetansehevingen som tilbys. Her skal det lages en 


helhetlig kompetanseplan i forhold til språk og tidlig innsats. 


 Mottaksavdeling for nybosatte flyktningbarn på Varatun opprettholdes. 


 Det settes av noen barnehageplasser til deltagere i kommunens introduksjons program. 


 Styrke norskkompetansen til de flerspråklige ansatte i barnehagene slik at disse i enda 


større grad kan bli en ressurs i oppfølgingen av barna i barnehagen 


 Sandnes kommune har fått tilsagn om statlige kompetansemidler fra” Program for 


basiskompetanse i arbeidslivet 2014 ” for å øke lese og skriveferdighetene til 


flerspråklige ansatte (prosjekt). 


 Alle barnehagene skal gi språkstimulering til alle barn jfr. Rammeplan for 


barnehagens innhold og oppgaver. 


 Økt bruk av tospråklige assistenter med god norskkompetanse. 


 Gode rutiner for overgang mellom barnehage og skole for flerspråklige elever 


 Gi foreldre medvirkningsmulighet gjennom formidling av informasjon på et språk de 


forstår 


Resultatoppnåelse vurderes gjennom: 


 At barnehagen gjennom sine observasjoner kan se at barn med flerspråklig bakgrunn 


inkluderes i lek og sosialt samspill i barnehagen og etablerer vennskap 
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 At barnehagen gjennom dialogmøter og ledersamtaler kan vise at barnehagen har 


tilegnet seg kompetanse innenfor flerspråklig utvikling jfr. Rammeplan for 


barnehagens innhold og oppgaver 


 Andel flerspråklige barn som har behov for særskilt norskopplæring ved skolestart er 


redusert 


Mål i grunnskolen 


I Sandnesskolen opplever alle elevene framgang og mestring. Den særskilte 


språkopplæringen gir flerspråklige elever likeverdige muligheter til å lykkes. 


Ressursinnsatsen rettes primært inn mot de yngste elevene og de første årene 


elevene går i norsk skole 


Dagens situasjon i Sandnesskolen: 


 Det har vært en markant forbedring i skolenes kompetanse knyttet til de flerspråklige 


elevene de siste årene, blant annet takket være sentralt initierte videreutdanningstilbud 


i regi av FBU 


 Skolene har varierende kompetanse på språkinnlæring hos flerspråklige elever 


 Forvaltningskompetansen i skolene er forbedret. Oppfølging av enkeltvedtakene 


gjennom innhold, metodevalg og organisering er på vei til å bli godt implementert 


 Flerspråklige foreldre har i større grad enn tidligere fått medvirkningsmuligheter i 


forhold til barnas opplæringstilbud 


 Det er utfordringer med å skaffe tospråklige lærere innenfor enkelte språk med god 


kompetanse i norsk  


 FBU og PPT har de siste årene utviklet et samarbeid om kartlegging og utredning av 


flerspråklige elever 


 Det blir lagt ned arbeid i å ha et tverrfaglig samarbeid mellom enheter som gir 


tjenester til minoritetsspråklige elever (PPT, helsestasjonstjenester, 


barnevernstjenesten)  


 Ressursinnsatsen innenfor særskilt norskopplæring rettes primært inn mot 1.4-trinn og 


de første årene elevene går i norsk skole (nyankomne elever) 


 Kapasiteten i innføringstilbudene ved Aspervika og Høyland dekker ikke behovet for 


elevplasser 


 Innføringsklassene har endret seg. I dag har elevene i innføringsklassene i stor grad 


arbeidsinnvandrere som foresatte, mens dette tidligere i større grad var flyktning- og 


asylsøkerbarn. 
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 Det er koordinator/ kontaktperson for arbeidet med minoritetsspråklige elever ved 


hver skole som ivaretar samarbeidet med FBU på systemnivå 


 Skoleåret 2013-2014 er det ca. 940 elever med enkeltvedtak etter§ 2-8 i 


Sandnesskolen. Av disse er det ca. 370 elever som får tospråklig fagopplæring og/eller 


morsmålsopplæring. Ansatte ved FBU gir i dag tospråklig fagopplæring på 32 språk 


 Bedre kartleggingspraksis ute på skolene har ført til en mer spissing av elevgruppa 


som i dag mottar særskilt norskopplæring 


 Kvaliteten på oppfølgingen og innhold i opplæringstilbudet som gis på skolene etter 


den lovpålagte kartleggingen varierer.  


 Det er ingen samlet oversikt over innhold og organisering av den særskilte 


språkopplæringen 


Strategier og tiltak: 


 Erkjenne og synliggjøre verdien av et språklig og kulturelt mangfold i skolehverdagen 


slik Kunnskapsløftet pålegger 


 Nyankomne skal tas imot på en helhetlig og grundig måte 


 Rektor har ansvar for å implementere kvalitetsplanen ved egen skole 


 Videreutvikle lærende nettverk for koordinatorer ved alle skolene i regi av FBU 


(nettverk for opplæring av minoritetsspråklige elever) 


 Varierende lengde på innføringstilbud avhengig av skolebakgrunn og kunnskaper ved 


ankomst 


 Tospråklige lærere følger eleven i en startfase ved overgang fra innføringstilbud til 


nærskole  


 Særskilt språkopplæring i nærskolen skjer i tett samarbeid med FBU.  


 Skolen legger til rette for god organisering av grunnleggende norskopplæring for 


nyankomne som velger nærskolen 


 I Sandnesskolen gis den særskilte norskopplæringen etter læreplanen i grunnleggende 


norsk for språklige minoriteter 


 Kartleggingsmateriellet utarbeidet av Udir skal brukes. Skolen har prosedyrer for 


tidspunkt for kartlegginger og oppfølging av disse. Kartlegginger legges inn i Vokal 


og overføres til ny skole i kommunen ved flytting 


 Styrket kompetanse på opplæring av flerspråklige elever og god flerkulturell 


kompetanse blant skolens ansatte – kompetanseløft 
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 Skolene samarbeider tett med FBU og  PPT om kartlegging og utredning av 


minoritetsspråklige elever med lærevansker 


 Bruke Sandnes Læringssenter sin kompetanse på opplæring av analfabeter i 


grunnskolen. 


 Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring brukes aktivt i oppstartfasen av 


norskopplæringen  


 Godt samarbeid med fylkeskommunen for å sikre gode overganger for elever med 


begrenset skolebakgrunn som starter norskopplæringen sin i ungdomsskolealder 


 Tilbud om ett ekstra opplæringsår i grunnskolen for elever med svært begrenset 


skolegang dersom foresatte har søkt om og ønsker det (i tvilstilfeller etter sakkyndig 


vurdering fra PPT) 


 God kvalitet på den særskilte språkopplæringen er viktig for at minoritetsspråklige 


elever skal kunne lære norsk raskest mulig slik at de kan følge den ordinære 


opplæringen. Det er derfor viktig å kvalitetssikre alle ledd i prosessen knyttet til elever 


som har rettigheter etter § 2-8. Dette gjelder kartlegging av elever, enkeltvedtak om 


særskilt språkopplæring og den opplæringen eleven faktisk får. Ved å videreutvikle 


det rapporteringssystemet som FBU har bygd opp de siste årene vil 


kommunaldirektøren få en god oversikt over elever med rettigheter etter § 2-8 


 Skolene må utvikle tydelige internrutiner knyttet til § 2-8:  


 Vedtak om rett til opplæring etter § 2-8  


 Oversikt over elever som mottar særskilt språkopplæring og hvor lenge de har 


mottatt denne (etter § 2-8)  


 Samle kartleggingsresultater for hver elev i VOKAL 


 Skolens organisering for opplæring av elever etter § 2-8  


 Skolens kompetanseutviklingsplan for lærere som underviser 


minoritetsspråklige elever 


 Beskrive skolens koordinatorfunksjon knyttet til minoritetsspråklige, 


ansvarsområder etc 


Resultatoppnåelse vurderes gjennom: 


 At skolene gjennom utviklingssamtaler og oppfølging av resultater i PULS kan 


dokumentere gode internrutiner og systemer for oppfølging av elever med rettigheter 


etter 2-8  


 Ingen avvik i forbindelse med lokale og nasjonale tilsyn knyttet til § 2-8 i 


opplæringslova 


 Gjennomsnittlig antall år med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 2.8 er 


redusert 


 Sandnesskolens overordnede utviklingsmål 
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Mål i voksenopplæringen 


Å utvikle og etablere gode undervisningstilbud av høy kvalitet slik at 


minoritetsspråklige elever kan tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å oppnå 


likeverdige muligheter i utdanningsløpet – et grunnlag for deltakelse i arbeidsliv, 


videregående skole og/eller studier på høyere nivå.  


Dagens situasjon: 


 Det er stor variasjon i elevenes tidligere skolegang, noe som krever variasjon i innhold 


og lengde på opplæringstilbudet 


 En del elever og deltagere behersker flere språk og lærer fort, andre har større 


utfordringer 


 Svak skolebakgrunn, traumatisering og sosiale forhold bidrar tidvis til å gjøre 


opplæringssituasjonen krevende for en del deltagere 


Sandnes læringssenter gir i dag følgende tilbud til flerspråklige innbyggere i Sandnes 


kommune: 


 Alfabetiseringsklasser  


 Norskopplæring på dagtid på ulike faglige nivå 


 Norskopplæring på kveldstid på ulike faglige nivå 


 Forberedende kurs med norsk- og begrepsopplæring i matematikk og naturfag med 


påfølgende to-årig grunnskoleopplæring for voksne 


 Norskopplæring via nettkurs 


 Ulike tilbud til deltagere i kommunens introduksjonsprogram (både grunnskole og 


ordinær norskopplæring i tillegg til andre kvalifiseringstiltak som datakurs, trafikkalt 


grunnkurs og personlig økonomi).  


 Praktisk arbeidsnorsk – PAN. Dette er tilrettelagt norskopplæring for voksne deltagere 


med svak språklig progresjon. Prosjektet er et samarbeid med flyktningenheten og 


NAV 


 Bergenstestkurs for deltagere som ønsker å skaffe seg tilstrekkelig norskkompetanse 


til å fortsette med utdanning på høyskole eller universitet. 


 BKA – Basiskompetanse i arbeidslivet. I samarbeid med Vox, nasjonalt fagorgan for 


kompetansepolitikk, utvikler SLS kurs og opplæring i/for ulike virksomheter. Flere av 


disse er særlig tilrettelagt for flerspråklige. 


Strategier og tiltak: 


 Økt samarbeid med FBU for å nyttiggjøre seg morsmålskompetanse i forhold til 


enkelte elever med svak faglig progresjon og dårlig norsk 


 Variert tilpasset opplæring med bruk av ulike læringsstrategier, arbeidsoppgaver, 


lærestoff, arbeidsmåter og læremidler 


 Bedre rutiner i forbindelse med overgang mellom grunnskole- og videregående 


opplæring 


 Elevene setter egne læringsmål og er delaktige i egne læringsprosesser 
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 Lærerne oversetter målene i læreplanen slik at de blir forståelige og kjent for elevene 


og de foresatte 


 God flerkulturell kompetanse hos skolens ansatte  


 Fokus på praksisnær tilnærming til opplæringen i alle fag 


 Lærerne benytter læringsstøttende prøver og vektlegger kartlegging av elevenes 


læringspotensial 


 Lærere som er gode klasseledere og som har gode relasjoner til elevene og høye 


forventninger til deres prestasjoner 


 Gode relasjoner mellom elevene på skolen 


 En vurderingspraksis som gir elevene tilbakemelding på hva han eller hun har lært og 


hva de må gjøre for å nå det neste målet for opplæringen 


Resultatoppnåelse vurderes gjennom: 


 Resultater på norskprøver 


 Standpunkt- og eksamenskarakter 


 Antall timer brukt på norskopplæring før et gitt norsknivå  
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Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen 


 
 
Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonen av ”Økonomiske insentiver i 
samhandlingsreformen” i april 2014. 
 
Det ble gitt tre anbefalinger til kommunen: 


• Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere institusjonskapasiteten. Kommunen bør 
vurdere alternativer for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene. 


• Revisjonen anbefaler kommunen å følge nøye med på situasjonen til de som bor 
hjemme i perioder med høyt press på korttidsplassene.  


• Revisjonen anbefaler kommunen å følge nøye med på pågangen på korttidsplasser slik 
at dimensjoneringen av tilbudet står i forhold til behovet. 


 
Etter forvaltningsrevisjonen har rådmannen lagt fram en oppdatering av omsorgsplanen for 
bystyret som godkjente den i møtet 16.12.14. Saken er vedlagt. 
 
De fleste korttidsplassene i kommunen er samlet på Sandnes helsesenter som åpnet i 
månedsskiftet november/desember 2014. Dette gjelder vanlige korttidsplasser, 
rehabiliteringsplasser og plasser for utskrivingsklare pasienter fra sykehus. Samtidig ble 
avdelingen i Stavanger og Riskatun nedlagt. Dette førte til en nettoøkning i antall plasser med 
5. Faglig er det viktig å samle korttidsplasser på ett sted slik at det arbeides aktivt med å 
hjelpe pasientene til å klare å bo i eget hjem. Helsesenteret har nært samarbeid med 
hverdagsrehabiliteringen som har kontor i bygget. Disse skal følge opp aktuelle brukere med 
trening etter brukerens egne mål i hjemmet. 
 
Høsten 2014 har en likevel sett en økning av antall utskrivingsklare pasienter samt at tiden det 
går før de kan tilbys kommunalt tilbud har vært økende. I 2014 har kommunen betalt noe over 
4 millioner kroner til sykehuset for utskrivingsklare pasienter av dette ca 1,3 millioner i 
desember. 
Stavanger kommune har også sett en økning i antall utskrivingsklare pasienter i 2014. 
Helsedirektoratet skriver at kommunene tar imot stadig flere pasienter 
(Samhandlingsstatistikk 2013-2014) santidig som mottakssystemet er under press. De skriver 
bl.a. ”Det er flere helsemessige konsekvenser kommunene nå tar ansvar for enn før, og det 
setter selvsagt mottakssystemene under press. Liggetid på sykehus før pasientene blir definert 
som ferdigbehandlede blir stadig kortere, og det er en viss økning av pasienter som må 
innlegges på nytt for øyeblikkelig hjelp. Dette kan bety enten at pasientene er sykere når de 
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skrives ut, og derfor behøver en mer omfattende behandling enn det kommunen kan tilby, 
eller at det kommunale mottaksapparatet ikke er tilstrekkelig utbygd.” 
 
Kommunen er i ferd med å etablere et prosjekt sammen med Stavanger kommune og Helse 
Stavanger der en erfaren person skal arbeide i en deltidsstiling for å arbeide på systemnivå, og 
skal sammen med sammen med ansvarlige ledere i kirurgisk og medisinsk divisjon bidra til 
at: 
o Inngåtte samarbeidsavtaler og rutiner (ref delavtale 3 og 5) etterleves. – smidige 


pasientforløp. 
o Tjenestetilbud og organisering i kommunene synliggjøres – NB! Sørge for at den 


kommunale tjenesteportefølje i Sandnes kommune er godt kjent på de ulike 
avdelingene på SUS, f.eks. hvilke tilbud har vi på SHS, Solås, Lindrende, de ulike 
bo og akt. sentrene. Hvordan er søknadsprosessen i Sandnes, hvordan er TK 
organisert og hva gjør TK, mottak i sonene, osv. 


o Ulike roller i sykehuset – hvem  kommuniserer med hvem, ved prioritering og tildeling 
av korttidsplasser i kommune, nedtegnes og synliggjøres (avd.spl, flytkoordinator, 
avd.sjef etc.)   


o Rutiner for god kommunikasjon avtales og nedtegnes 
o Utarbeide plan for implementering samt ha ansvar for at nye rutiner implementeres i 


kommunene og helseforetaket  
 
I årene framover skal kapasiteten på sykehjemsplasser økes. Det er igangsatt byggearbeider  
på Riska bo- og aktivitetssenter med 29 sykehjemsplasser med drift fra januar 2016.  
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter med 61 plasser er forventet ferdig i 2016/2017. 
 
Det er også lagt inn 7 millioner kroner til drift av en midlertidig sykehjemsavdeling på 
Riskatun i 2015. Kommunaldirektør levekår vurderer nå mulighetene for en så rask som 
mulig oppstart for den midlertidige avdelingen. 
 
Sykehjemsplasser blir tildelt av et sentralt tildelingskontor. De har en samlet oversikt over 
behovene både fra pasienter som ligger på sykehuset og for hjemmeboende. Det er brukerens 
behov og situasjon som er utslagsgivende for tildeling og ikke hvor vedkommende oppholder 
seg. 
 
 
 
Elin Selvikvåg 
Kommunaldirektør 
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Omsorgsplan 2012-2030, statusrapport 2014 


1. Saken gjelder 


Rådmannen presenterer i denne saken statusoppdateringer i forhold til 


Omsorgsplan 2012 – 2030. Der det er naturlig er det vist til tilsvarende 


kapittel i omsorgsplanen ved hjelp av fotnoter. Saken viser til at det er 


behov for ytterligere satsinger på heldøgnsomsorg fram mot 2030. Det 
antas at satsing på bl.a. hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og 


annet folkehelsearbeid vil dempe og utsette behovet for 


sykehjemsplasser.  


2. Bakgrunn 


Bystyret vedtok gjeldende omsorgsplan for perioden 2012 – 2030, Den 


gode og aktive omsorg, i sak 168/12. Det er nå behov for å oppdatere 
enkelte punkter i planen samt rapportere status. 


 


I tillegg til å oppdatere omsorgsplanen omhandler saken oppfølging av en 


ekstern, faglig analyse av tjenesteområdet levekår. Analysen ble foretatt 
av AgendaKaupang våren 2013. På bakgrunn av rapporten sine 


konklusjoner behandlet bystyret 18.6.2013 sak om ”Faglig og økonomisk 


analyse – pleie- og omsorg” (Bsak 69/13). I den forbindelse ble det gjort 


et vedtak i 10 punkt. I denne saken utredes følgende punkt:  


 
”Rådmannen bes utarbeide en langsiktig og en kortsiktig plan for en 


mer effektiv bygningsmasse innen pleie- og omsorgstjenesten”. 


 


3. Eksisterende bygningsmasse 
Husbanken har i sin veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 


(Rom for trygghet og omsorg) gitt anbefalinger for størrelser på den 


enkelte boenhet. Med boenhet menes hvor mange rom/leiligheter som 


ligger ved siden av hverandre med felles oppholdsrom osv. For personer 
med demens anbefales 4-8 plasser i en enhet og for eldre med 


omfattende hjelpebehov fra 6 til 10 plasser i en enhet. Dette er 


enhetsstørrelser som vil gi stor grad av trygghet og trivsel for beboerne 


men kan være i minste laget for å få til en effektiv drift.  
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For å oppnå stordriftsfordeler må flere boenheter ligge like i nærheten av 


hverandre og personalbase og birom må ligge i umiddelbar nærhet av 


boenhetene.  


 
Dette prinsippet er lagt til grunn i romprogrammet for Rundeskogen bo- 


og aktivitetssenter. En avdeling der vil bestå av 3 boenheter med 7 


beboere hver og en annen avdeling har to boenheter med 10 beboere 


hver. I en boenhet er det fellesarealer i form av kjøkken, spiseplass og 


oppholdsstue for beboerne. Serviceareal (skyllerom, lager og medisinrom) 
er samlet ved personalbasen. Personell må arbeide i hele avdelingen og 


ikke begrense sin tilhørighet til en bestemt boenhet.  


 


Under arbeid med den faglig- og økonomiske analysen er alle 
avdelinger/boenheter i bo- og aktivitetssentrene vurdert og det er vedtatt 


endringer for å omgjøre bokollektiv/bofellesskap til sykehjem. Hensikten 


med dette er å få avdelinger som har samme målgruppe i hver boenhet 


og som drives etter samme lovgrunnlag. Under denne gjennomgangen 
fant en ikke behov for å gjøre store bygningsmessige endringer, kun 


mindre tilpasninger er gjort som utvidelse av sykesignalanlegg og endret 


opplegg for lys. 


 


Det er gjort grep for å inndele avdelingene i somatiske avdelinger, 
avdelinger for demente og skjermede avdelinger. Det er en hovedvekt av 


avdelinger for personer med demens. 


 


4. Riska bofellesskap 
Sandnes kommune overtok driften av Riska bofellesskap fra 1. januar 


2014 (Bsak112/13). Ansatte ble overført til Sandnes kommune mens 


Stiftelsen Riska bofellesskap fremdeles eier bygningene. Dersom 


kommunen avvikler driften skal bygningene disponeres av stiftelsen i 
henhold til stiftelsens vedtekter. 


 


Sandnes eiendomsselskap KF har vurdert bygningsmassen til stiftelsen 


både ved befaring og ved hjelp av utenforstående rådgivere. Deres 
konklusjon er at bygget er uegnet for fremtidig bruk til dagens formål. 


Dette begrunnes i at bygningen med tekniske anlegg har store mangler 


relatert til funksjoner og tilstand. Etasjehøyde, konstruksjon og areal er 


begrensninger som gjør det nærmest umulig å oppfylle gjeldende 


forskrifter, langt mindre å møte fremtidens krav til universell utforming, 
energieffektivitet og produktivitet. Det bør ikke investeres i oppgradering 


av bygningsmassen. 


 


I bsak 112/13 står det at ”I løpet av overgangsfasen de neste 2-3 årene 
gjøres avklaringene om endelig innretning av driftskonseptet for 


fremtiden. Et mulig scenario kan være at den kommunale driften med et 


bofellesskap avvikles og beboerne overføres til andre døgnplasser både på 


grunn av driftskostnader med en liten enhet og bygningsmessige forhold.” 
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Rådmannen vurderer om driften ved Riska bofellesskap bør avvikles i 


2016/2017 både på grunn av de store behovene for oppgradering av 


bygningsmassen og driftskostnadene knyttet til en liten enhet. Beboere og 


personale må gis andre tilbud. 
 


5. Oversikt over plasser med heldøgnsomsorg1 


I tillegg til Riskatun rehabiliteringssenter har kommunen 8 bo- og 
aktivitetssenter. Sentrene har et differensiert tilbud med 


sykehjemsplasser, bokollektiv og bofellesskap samt serviceboliger. Flere 


av sentrene har dagaktivitetsplasser. Hjemmetjenestene har sine baser i 


de ulike bo- og aktivitetssentrene. 
 


Tabellen under viser plasser med heldøgnsomsorg som inngår i 


beregningsgrunnlaget for dekningsgrad vedtatt i Bsak 23/14 


(INNOVASJON i omsorg) i august 2014.  
 


 
 Sykehjemsplasser Bofellesskap Bokollektiv 


Omsorg nord    
Lura bo- og aktivitetssenter    


  Somatiske plasser  6  
  Plasser for demente 50 7  
Omsorg sør    
Austrått bo- og 
aktivitetssenter 


   


  Somatiske plasser 16   
  Plasser for demente 14   


Lunde bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser 23 7 7 


  Plasser for demente 9  7 
Omsorg øst    
Rovik bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser 22  7 


  Plasser for demente 34  7 


Riska bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser    
  Plasser for demente 17   
Riska bofellesskap   15  
Omsorg vest    
Åse bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser 59 7  
  Plasser for demente 26   
Omsorg sentrum    
Byhagen bo- og 
aktivitetssenter 


   


  Somatiske plasser 23   
  Plasser for demente 28   
Trones bolig- og eldresenter    


  Somatiske plasser  22  
  Plasser for demente    


                                   
1 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 4.2.8.5 
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Riskatun 
rehabiliteringssenter 


20   


Sandnes helsesenter avd 
Stavanger 


12   


Kjøp i andre kommuner 6   
Private    
Huset Vårt  6  


Sum somatiske plasser 181 63 14 
Sum plasser for demente 178 7 14 


Sum  359 70 28 


 


 


6.  Status vedtatte prosjekter2 
Det er flere vedtatte prosjekter som vil øke antall heldøgnsplasser i årene 


framover: 


 


Sandnes helsesenter tas i bruk i november 2014. Samtidig skal 
virksomheten i Stavanger og på Riskatun avsluttes og overføres til 


helsesenteret. Senteret vil få 40 korttidsplasser noe som vil gi en netto 


økning på 8 heldøgnsplasser. Frisklivssentralen og Hverdagsrehabilitering 


vil få lokaler i senteret. 
 


Riska bo- og aktivitetssenter skal utvides med 29 plasser. Ferdigstillelse i 


slutten av 2015. Kostnadsoverslag II er godkjent av formannskapet. 


Under byggeperioden må noen plasser måtte holdes ledige på grunn av 


sammenkobling og ombygging i overgangen mellom ny og gammel 
bygning. 


 


Rundeskogen bo- og aktivitetssenter med 61 plasserer planlagt ferdig 


innen utgangen av 2016.  
 


7. Behov for heldøgnsplasser 


Hvert tertial rapporteres det til utvalg for helse- og sosialtjenester om 


status tjenestetildeling. Rapporteringen pr 31/8 14 viser at det er 51 
personer som oppfyller kriteriene for tildeling av opphold i sykehjem eller 


annen boform med heldøgnsomsorg. Alle får nødvendig helsehjelp i form 


av andre tjenester. I tillegg er 11personer ivaretatt med korttidsopphold i 


påvente av en langtidsplass. 


 
Handlingsplan for eldreomsorgen (Stortingsmelding 50, 1996-97) satte et 


veiledende måltall for antall plasser med heldøgns pleie- og omsorg. 


Måltallet ble satt til ca 25 prosent av befolkningen over 80 år. Måltallet er 


veiledende og behovet for heldøgnsomsorg påvirkes av mange faktorer 
som den medisinske utviklingen, eldres helsetilstand generelt, antall 


enpersonshusholdninger, levealder osv. Det er grunn til å tro at satsing på 


hverdagsrehabilitering og utvikling av ny velferdsteknologi vil redusere 


etterspørselen etter heldøgnsplasser. 


                                   
2 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.14 
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Sandnes startet med hverdagsrehabilitering i 2013 og en evaluering (sak 


43/13 i utvalg for helse- og sosialtjenester) har vist at metodikken kan 


gjøre personer med selvhjulpne og få mindre behov for varige tjenester 
eller utsette hjelpebehovet. I 2014 skal metodikken utrulleres og 


integreres i hjemmetjenesten. Det er viktig å kartlegge brukerne godt slik 


at innsatsen rettes mot de ”rette” brukerne som vil ha effekt av en 


intensiv innsats i en periode. 


 
Det er ventet en stor vekst av eldre i Sandnes spesielt fra 2020 og utover 


slik at det vil bli behov for nye heldøgnsplasser etter 2020. Tabellen under 


viser tilgjengelige plasser og vedtatte prosjekter samt antatt behov fra 


2020 og utover 
 
Plasser med 


heldøgnsbemanning 


2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 2030 


Antall plasser pr 30.6.2014 457 457 457 457 457 457 457 457 
Leie i Gjesdal kommune1   -6 -6 -6 -6 -6 -6 
Sandnes helsesenter 40 40 40 40 40 40 40 40 
Sandnes helsesenter, 
Stavanger2 


-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 


Riskatun, avvikling3 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Riska bo- og 
aktivitetssenter, utvidelse 


 29 29 29 29 29 29 29 


Rundeskogen bo- og 
aktivitetssenter 


  61 61 61 61 61 61 


Riska bofellesskap, 
avvikling 


  -15 -15 -15 -15 -15 -15 


Dobbeltrom, avvikling4   -8 -8 -8 -8 -8 -8 


Nye plasser5      70 70 70 
Nye plasser5       70 70 
Nye plasser        140 


Sum disponible plasser 
pr 31/12 


465 494 526 526 526 596 666 806 


Dekningsgrad i prosent 22 23 24 24 23 25 22 21 


 
Merknader: 


1. Kontrakten om leie opphører 
2. Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger har 12 plasser. Leiekontrakt opphører 
3. Vedtatt avviklet i Økonomiplan 2014-2017. Skal brukes midlertidig under 


ombygging av et eldre botiltak for personer med utviklingshemming 
4. Det er flere dobbeltrom som bør avvikles når kapasiteten økes 
5. I perioden 2020-2025 må det etableres 140 nye plasser for å opprettholde samme 


dekningsgrad som i 2014 


 
8.  Kommunal øyeblikkelig hjelp3 


I oktober 2013 ble det åpnet 12 plasser for kommunal øyeblikkelig hjelp 


sammen med Klepp, Time og Gjesdal kommune. Klepp kommune er 


vertskommune og tiltaket er lokalisert i Kleppheimen. Sandnes skal overta 


som vertskommune når ny legevakt/brannstasjon står ferdig. 


                                   
3 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.14.2 
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Siden oppstart og fram til 23. juni har det vært 350 innleggelser (138 fra 


Sandnes, 114 fra Klepp) med en gjennomsnittlig liggetid på 4,3 døgn. 


Beleggsprosenten er 47,7 prosent. Det arbeides aktivt med å informere 


både fastleger og legevaktsleger om tilbudet for å øke antall innleggelser. 
Det er stort spenn i innleggelsesdiagnoser som medfører at 


personalgruppen må ha høy kompetanse og erfaring med ulike diagnoser.  


I forbindelse med opprettelsen av enheten ble det også etablert en egen 


sykehjemslegevakt i helger og ettermiddager. Denne vakten betjener 


sykehjemmene i de 4 kommunene og Sandnes legevakt har hatt 40 – 50 
prosent færre sykebesøk til målgruppen i perioden.  


 


9. Frivillighet4  


Administrasjonen arbeider med forslag til en Frivillighetsstrategi innenfor 
Levekårsområdet. Det forventes at strategien vil komme til politisk 


behandling 4. kvartal 2014. Arbeidet støtter seg på de nasjonale føringer. 


Bo- og aktivitetssentrene arbeider aktivt med å sette arbeid med 


pårørende og andre frivillige i system. Her gjøres allerede et godt stykke 
arbeid som en ønsker å videreutvikle. 


 


10. Frisklivssentralen5 


Frisklivssentralen er fortsatt i etablerings- og utviklingsfasen, og det 


arbeides kontinuerlig med å gjøre Frisklivssentralen sine tilbud kjent både 
for samarbeidsparter, aktuelle henvisere og innbyggere. Frisklivssentralen 


har nettside og Facebook-side hvor aktuell informasjon deles.  


Videre jobbes det med kartleggingsarbeid i forhold til ulike tilbud i 


Sandnes kommune. En oversikt over treningstilbud ligger publisert på 
kommunens nettside, tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.  


Frisklivssentralen bidrar på forespørsel med informasjon og undervisning 


knyttet til levevaneområdene både til andre enheter og avdelinger i 


kommunen og andre aktuelle organisasjoner og foreninger. 
 


Statistikk pr 20.06.2014: 


Frisklivssentralen har i 2014 hatt økende pågang. Til nå i år er antall 


henvendelser totalt 109, hvorav 32 er henvist; 16 av fastleger og 16 av 
annet helsepersonell. Det har vært et totalt frafall på 16 enten før 


oppstart eller i løpet av første reseptperiode. 


66 personer har, eller har fått, individuell veiledning i forhold til endring 


av sine levevaner. 


Totalt 25 deltakere har deltatt på kostholdskurset ”Bra mat for bedre 
helse” fordelt på to kurs. Samtlige 20 deltakere som fullførte kurset 


rapporterte om positiv endring i sitt kosthold. 


10 deltakere har deltatt på røykesluttkurs, 7 deltakere fullførte kurset og 


4 var fortsatt røykfrie etter 3 måneder. 


                                   
4 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.5 
5 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.8 
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25 personer har deltatt, eller deltar fortsatt, på Frisklivstrening 1-3 ganger 


pr uke. 14 deltakere som i år har avsluttet oppfølging i forhold til fysisk 


aktivitet rapporterer om økt aktivitetsnivå.  


 
Våren 2014 har Frisklivssentralen kjørt en pilot på et strukturkurs. 


Formålet med strukturkurset er å sikre varig livsstilsendring gjennom 


innføring av rutiner (struktur) for planlegging, gjennomføring og 


evaluering av arbeidsoppgaver i en målrettet endringsprosess. Deltakerne 


på kurset rapporterte om stor nytteverdi og høy grad av måloppnåelse. 
Helsedirektoratet har innvilget støtte til Regionalt nettverk for 


frisklivssentraler i Rogaland for å gjennomføre opplæring og sertifisering i 


strukturkurs høsten 2014, med påfølgende evaluering.  


 
Frisklivssentralen i Sandnes deltar, sammen med 6 andre 


Frisklivssentraler, i forskningsprosjektet «Helsefremming i 


Frisklivssentraler – virker det, hvordan virker det og hvorfor?». FoU-


prosjektet har til hensikt å beskrive og evaluere tiltak ved 
Frisklivssentralene og hvilken effekt tiltakene har.   


I prosjektet benyttes randomisert kontrollert studie som metode. 


Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i 


Agder. Rekrutteringsarbeidet startet 1.juni 2014 og skal pågå i ett år. 


Deltakerne i studien følges i to år, og studien avsluttes i 2017.  
 


11. Hverdagsrehabilitering6 


Utvalg for helse- og sosialtjenester behandlet høsten 2013 en sak om 


status for hverdagsrehabilitering og veien videre (sak 43/13). I denne 
saken står det:  


”Hverdagsrehabilitering har vist seg å være en arbeidsmetodikk som kan 


gjøre personer mer selvhjulpne, få mindre behov for varige tjenester eller 


utsette et tjenestebehov. Det anbefales derfor at metodikken utrulleres til 
hele hjemmetjenesten og blir en integrert del av tjenesten. Det 


videreføres et sentralt team bestående av 2 årsverk fysio- og 


ergoterapeut og helsefagarbeider. Sonene oppnevner kontaktpersoner og 


ansatte skoleres i arbeidsmetodikken.” 
 


I løpet av første halvår 2014 er sentralt team bestående av ergoterapeut, 


fysioterapeut og hjelpepleier etablert. Før sommeren har teamet arbeidet 


med planlegging og informasjon. Alle hjemmetjenestesoner har hatt besøk 


med en kort presentasjon og informasjon om hverdagsrehabilitering. 
I tillegg til sentralt team har sonelederne valgt ut 10 hjemmetrenere som 


ressurspersoner fra hjemmetjenesten. Hjemmetrenerne har startet med 


opplæring i hverdagsrehabilitering. 


Teamet har sett på kriterier for tildeling, varighet, organisering m.m. En i 
teamet har hospitert i ulike soner med hjemmetrenerne for å knytte 


kontakt og spre mer kompetanse. Teamet har deltatt på to erfaringsmøter 


med nabokommuner. Det er arrangert et «kick off» for ansatte i 


                                   
6 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.8 
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hjemmetjenesten med omtrent 100 deltagere i uke 35. Etter dette 


arrangementet har det kommet mange henvendelser om 


hverdagsrehabilitering. Målet er å vurdere alle kandidatene raskt og starte 


med rehabiliteringen for aktuelle kandidater med en gang. 
 


 


12. Besøksteam7 


Besøksteamet ble opprettet i 2013 og tilbyr hjemmebesøk til de som fyller 


75 år i løpet av året. I 2014 gjelder dette 238 personer som dermed vil få 
tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Besøkene oppleves som nyttige og 


verdifulle, og flere gir tilbakemelding om at samtalen setter i gang 


refleksjonsprosesser som de kanskje ikke hadde kommet i gang med selv. 


De synes de får nyttige tips og informasjon.  
 


Statistikk pr. 26.06.2014: 


65 % takker ja til tilbudet og resten ønsker eller synes ikke de har behov 


for besøk. 
82 % synes besøket var nyttig.  


45 % ønsker mer aktivitet. 


9 % har behov for kostholdsveiledning. 


18 % ønsker mer sosialt samvær. 


73 % oppleves mottagelige for endring. 
64 % er aktiv brukere av internett. 


Alle som har mottatt besøk har mobiltelefon. 


 


Besøkstemaet har registrert at mange ønsker mer aktivitet. 
Fallforebygging er et tiltak som kan redusere fall med påfølgende skader. 


De vanligste årsakene til fall hos eldre er redusert muskelmasse og 


dårligere balanse samt frykt for å falle. Fysisk trening er det viktigste 


tiltaket for å forebygge for fall. Det avholdes flere fallforebyggende kurs 
årlig. Dette er et tiltak som det må satses ytterligere på og som kan bedre 


eldres helsetilstand samt redusere antall fallskader. 


 


13. Velferdsteknologi 8 
Velferdsteknologibegrepet beskriver teknologiske løsninger som skal 


styrke den enkeltes mulighet for egenmestring, forsterke brukernes 


trygghet, bevegelsesmulighet og muliggjøre økt fysisk og kulturell 


aktivitet. Velferdsteknologi innebærer også mulighet til økt trygghet for 


pårørende og tjenesteinnovasjon. 
 


Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: 


 1.Trygghets- og sikkerhetsteknologi 


 2.Kompensasjons- og velværeteknologi 
 3.Teknologi for sosial kontakt 


 4.Teknologi for behandling og pleie 


                                   
7 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.9 
8 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.11 
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En arbeidsgruppe er nedsatt for å utarbeide en strategi for 


velferdsteknologi. Gruppen skal beskrive hvordan kommunen skal innrette 


seg etter nasjonale strategier og mål samt hva kommunen skal satse på 
til beste for innbyggerne. Strategien er forventet til politisk behandling 4. 


kvartal 2014. 


 


Noe velferdsteknologi er allerede i bruk (takheiser og varslingssystem i 


sykehjem) mens andre ting er på utprøving (nettbrett som del av aktivitet 
med nyheter, bilder m.m., MobilOmsorg), eller tilfeldig tatt i bruk (gps- 


sporing på samtykkende bruker). Målsettingen for strategien er å lage 


felles mål for hvordan kommunen ønsker å ta i bruk velferdsteknologi i 


sine tjenester og sette utviklingen i system.  
 


 


14. Trygghetsalarm9 


Det har pågått et arbeid med å utarbeide konkurransegrunnlag for 
anbudskonkurranse på trygghetsalarmer, med mulighet for utvidelse til 


«trygghetspakke». Det er vurdert som hensiktsmessig å legge om dagens 


organisering til en bemannet mottakssentral for alarmanrop og at denne 


tjenesten skal kjøpes eksternt. I tillegg skal alarmutstyr leies – ikke eies 


av kommunen. I april 2014 ble prosessen midlertidig avbrutt etter 
anbefaling fra Helsedirektoratet. Anbefalingen gikk til alle landets 


kommuner om å avvente nyanskaffelser av trygghetsalarmer til nasjonale 


anbefalinger foreligger i oktober.  


 
Nasjonalt arbeides det med utbredelse av nødnettet. Nødnettet er et 


digitalt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge. Det 


skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i nødetatene. På sikt 


er det skissert muligheter for de kommunale tjenestene å koble seg på 
dette nettet og om mulig få forbedret intern samhandling, deriblant opp 


mot håndtering av trygghetsalarmer og utrykning (ref. 


Rakkestadprosjektet). Planen er at legevakten skal kobles opp til 


nødnettet i 2015. 
 


15. Demens10 


 


15.1 Demensomsorg  


Hovedtrekkene i omsorgsplanens kapittel 7 om demensomsorg er uendret, 
men dagaktivitet og botilbud trekkes frem i denne saken. 


 


15.2 Dagaktivitet11 


Kommunen ble innvilget midler til etablering av tilrettelagt 
dagaktivitetstilbud for personer med demens i 2013 og 2014. Det er 


                                   
9 Omsorgsolan 2012-2030, kap6.7 
10 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 7 
11 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 7.5.2 
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etablert to prosjekter: Et bydekkende tilbud på Austrått bo- og 


aktivitetssenter og ett på Lura bo- og aktivitetssenter for brukere fra 


omsorg nord og sentrum. Det er 19 plasser totalt i begge prosjektene. 


Tiltakene skal gi mer målrettet tilbud mot brukere som på grunn av sin 
demensdiagnose har behov for et aktivitetstilbud.  Utfordringene med 


etablering av et bydekkende tilbud på Austrått er at andre daggjester til 


«ordinært» aktivitetstilbud som sokner til Austrått må få tilbud andre 


steder. Det medfører lang transporttid for noen av gjestene. 


 
Ved etablering av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter må det vurderes 


om tildeling av dagaktivitetstilbud skal skje fra et sentralt tildelingskontor. 


En vil da oppnå lik vurdering av behov og en bedre fordeling av plasser. 


Transport til og fra plassene skjer i dag med en ekstern utfører. Felles 
tildeling vil medføre at transporttilbudet må organiseres annerledes for å 


minimere transporttiden. 


 


16.3 Botilbud12 
Forekomsten av demenssykdom øker sterkt med økende alder. Totalt 


antas det at knapt 70 000 personer i aldersgruppen over 65 år har 


demens i Norge i dag, mens bare 1000-1500 personer under 65 år er 


rammet. Det er vanlig å regne at omtrent 80 prosent av beboere med 


langtidsplass i sykehjem har en demenssykdom.  
Det er derfor gjort endringer i avdelingsstrukturen i bo- og 


aktivitetssentrene i ledd av prosjektet Innovasjon i omsorg. Noen 


bokollektiv, bofellesskap og somatiske sykehjemsavdelinger er omgjort til 


sykehjemsavdeling for personer med demens. Målet med omgjøring er å 
få tilpasset kompetanse og bemanning til brukergruppens behov samt at 


avdelingene har en klar målgruppe. Omgjøring av bokollektiv og 


bofelleskap medfører bl.a. at beboer ikke lenger trenger bruke egen 


fastlege, men får tilbud om sykehjemslege. Det satses på å øke ansattes 
kompetanse innen demensomsorg. 


 


I Nederland er det opprettet boliger for personer med demens som 


populært kalles ”demenslandsby”. Konseptet bygger på at innenfor et 
avgrenset område bor demente og at det er vanlige funksjoner som kafe, 


butikk, frisør og lignende innenfor området. Beboerne kan bevege seg fritt 


innenfor det avgrensede området. 


Modellen er interessant. Ideer og innspill om å tenke utenfor de 


tradisjonelle boformer og organisering av tjenestetilbud er positivt. Per i 
dag er det for lite kunnskap til å si noe om denne modellen vil være et 


hensiktsmessig tiltak i Sandnes og hva det vil kreve av areal, 


bygningsmasse og organisering. Det er ingen slike prosjekter i Norge men 


Bærum kommune skal i gang med liknende modell. For at kommunen skal 
kunne gå inn for et tilsvarende tiltak må det innhentes mer kunnskap om 


modell, organisering og kostnader fra Bærum og andre kommuner som 


                                   
12 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 7.5.3 
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prøver dette ut. Tiltak må eventuelt innarbeides i kommunens planverk 


slik som omsorgsplan og økonomiplan.  


Elementer fra modellen i forhold til arbeidsmetodikk og miljøarbeid er i 


bruk i dagens demensavdelinger, i den grad det kan benyttes med dagens 
organisering og bygningsmasse.  


Ingen av nåværende bo- og aktivitetssenter er egnet for denne modellen 


for drift og arbeid med modellen må dermed starte fra bunnen av.   


 


 
17. Avslutning 


Gjennomgangen av omsorgsplanen viser at behov og tiltak fortsatt er 


gjeldende. Noen tiltak er allerede godt i igangsatt, andre tiltak er under 


planlegging. Saken viser at det er behov for ytterligere satsinger på 
heldøgnsomsorg fram mot 2030. 


 Det antas at satsing på ulike hjemmebaserte tiltak kan dempe og utsette 


behovet for sykehjemsplasser.  


Det foreslås at en årlig statusrapportering av omsorgsplanen og full 
revisjon om 4 år. 


 


    


 


 
Forslag til vedtak: 
 


Statusrapport om Omsorgsplan 2013-2030 tas til orientering 


 
 


 


 


 
Rådmannen i Sandnes, 15.09.2014 


 


Bodil Sivertsen 


rådmann 
 Elin Selvikvåg 


 kommunaldirektør 


 


 


Vedlegg:  
vedtatt omsorgsplan for Sandnes 2012-2030 


 


 


Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 
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Omsorgsplan 2012-2030, statusrapport 2014 


1. Saken gjelder 


Rådmannen presenterer i denne saken statusoppdateringer i forhold til 


Omsorgsplan 2012 – 2030. Der det er naturlig er det vist til tilsvarende 


kapittel i omsorgsplanen ved hjelp av fotnoter. Saken viser til at det er 


behov for ytterligere satsinger på heldøgnsomsorg fram mot 2030. Det 
antas at satsing på bl.a. hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og 


annet folkehelsearbeid vil dempe og utsette behovet for 


sykehjemsplasser.  


2. Bakgrunn 


Bystyret vedtok gjeldende omsorgsplan for perioden 2012 – 2030, Den 


gode og aktive omsorg, i sak 168/12. Det er nå behov for å oppdatere 
enkelte punkter i planen samt rapportere status. 


 


I tillegg til å oppdatere omsorgsplanen omhandler saken oppfølging av en 


ekstern, faglig analyse av tjenesteområdet levekår. Analysen ble foretatt 
av AgendaKaupang våren 2013. På bakgrunn av rapporten sine 


konklusjoner behandlet bystyret 18.6.2013 sak om ”Faglig og økonomisk 


analyse – pleie- og omsorg” (Bsak 69/13). I den forbindelse ble det gjort 


et vedtak i 10 punkt. I denne saken utredes følgende punkt:  


 
”Rådmannen bes utarbeide en langsiktig og en kortsiktig plan for en 


mer effektiv bygningsmasse innen pleie- og omsorgstjenesten”. 


 


3. Eksisterende bygningsmasse 
Husbanken har i sin veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 


(Rom for trygghet og omsorg) gitt anbefalinger for størrelser på den 


enkelte boenhet. Med boenhet menes hvor mange rom/leiligheter som 


ligger ved siden av hverandre med felles oppholdsrom osv. For personer 
med demens anbefales 4-8 plasser i en enhet og for eldre med 


omfattende hjelpebehov fra 6 til 10 plasser i en enhet. Dette er 


enhetsstørrelser som vil gi stor grad av trygghet og trivsel for beboerne 


men kan være i minste laget for å få til en effektiv drift.  
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For å oppnå stordriftsfordeler må flere boenheter ligge like i nærheten av 


hverandre og personalbase og birom må ligge i umiddelbar nærhet av 


boenhetene.  


 
Dette prinsippet er lagt til grunn i romprogrammet for Rundeskogen bo- 


og aktivitetssenter. En avdeling der vil bestå av 3 boenheter med 7 


beboere hver og en annen avdeling har to boenheter med 10 beboere 


hver. I en boenhet er det fellesarealer i form av kjøkken, spiseplass og 


oppholdsstue for beboerne. Serviceareal (skyllerom, lager og medisinrom) 
er samlet ved personalbasen. Personell må arbeide i hele avdelingen og 


ikke begrense sin tilhørighet til en bestemt boenhet.  


 


Under arbeid med den faglig- og økonomiske analysen er alle 
avdelinger/boenheter i bo- og aktivitetssentrene vurdert og det er vedtatt 


endringer for å omgjøre bokollektiv/bofellesskap til sykehjem. Hensikten 


med dette er å få avdelinger som har samme målgruppe i hver boenhet 


og som drives etter samme lovgrunnlag. Under denne gjennomgangen 
fant en ikke behov for å gjøre store bygningsmessige endringer, kun 


mindre tilpasninger er gjort som utvidelse av sykesignalanlegg og endret 


opplegg for lys. 


 


Det er gjort grep for å inndele avdelingene i somatiske avdelinger, 
avdelinger for demente og skjermede avdelinger. Det er en hovedvekt av 


avdelinger for personer med demens. 


 


4. Riska bofellesskap 
Sandnes kommune overtok driften av Riska bofellesskap fra 1. januar 


2014 (Bsak112/13). Ansatte ble overført til Sandnes kommune mens 


Stiftelsen Riska bofellesskap fremdeles eier bygningene. Dersom 


kommunen avvikler driften skal bygningene disponeres av stiftelsen i 
henhold til stiftelsens vedtekter. 


 


Sandnes eiendomsselskap KF har vurdert bygningsmassen til stiftelsen 


både ved befaring og ved hjelp av utenforstående rådgivere. Deres 
konklusjon er at bygget er uegnet for fremtidig bruk til dagens formål. 


Dette begrunnes i at bygningen med tekniske anlegg har store mangler 


relatert til funksjoner og tilstand. Etasjehøyde, konstruksjon og areal er 


begrensninger som gjør det nærmest umulig å oppfylle gjeldende 


forskrifter, langt mindre å møte fremtidens krav til universell utforming, 
energieffektivitet og produktivitet. Det bør ikke investeres i oppgradering 


av bygningsmassen. 


 


I bsak 112/13 står det at ”I løpet av overgangsfasen de neste 2-3 årene 
gjøres avklaringene om endelig innretning av driftskonseptet for 


fremtiden. Et mulig scenario kan være at den kommunale driften med et 


bofellesskap avvikles og beboerne overføres til andre døgnplasser både på 


grunn av driftskostnader med en liten enhet og bygningsmessige forhold.” 
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Rådmannen vurderer om driften ved Riska bofellesskap bør avvikles i 


2016/2017 både på grunn av de store behovene for oppgradering av 


bygningsmassen og driftskostnadene knyttet til en liten enhet. Beboere og 


personale må gis andre tilbud. 
 


5. Oversikt over plasser med heldøgnsomsorg1 


I tillegg til Riskatun rehabiliteringssenter har kommunen 8 bo- og 
aktivitetssenter. Sentrene har et differensiert tilbud med 


sykehjemsplasser, bokollektiv og bofellesskap samt serviceboliger. Flere 


av sentrene har dagaktivitetsplasser. Hjemmetjenestene har sine baser i 


de ulike bo- og aktivitetssentrene. 
 


Tabellen under viser plasser med heldøgnsomsorg som inngår i 


beregningsgrunnlaget for dekningsgrad vedtatt i Bsak 23/14 


(INNOVASJON i omsorg) i august 2014.  
 


 
 Sykehjemsplasser Bofellesskap Bokollektiv 


Omsorg nord    
Lura bo- og aktivitetssenter    


  Somatiske plasser  6  
  Plasser for demente 50 7  
Omsorg sør    
Austrått bo- og 
aktivitetssenter 


   


  Somatiske plasser 16   
  Plasser for demente 14   


Lunde bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser 23 7 7 


  Plasser for demente 9  7 
Omsorg øst    
Rovik bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser 22  7 


  Plasser for demente 34  7 


Riska bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser    
  Plasser for demente 17   
Riska bofellesskap   15  
Omsorg vest    
Åse bo- og aktivitetssenter    
  Somatiske plasser 59 7  
  Plasser for demente 26   
Omsorg sentrum    
Byhagen bo- og 
aktivitetssenter 


   


  Somatiske plasser 23   
  Plasser for demente 28   
Trones bolig- og eldresenter    


  Somatiske plasser  22  
  Plasser for demente    


                                   
1 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 4.2.8.5 
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Riskatun 
rehabiliteringssenter 


20   


Sandnes helsesenter avd 
Stavanger 


12   


Kjøp i andre kommuner 6   
Private    
Huset Vårt  6  


Sum somatiske plasser 181 63 14 
Sum plasser for demente 178 7 14 


Sum  359 70 28 


 


 


6.  Status vedtatte prosjekter2 
Det er flere vedtatte prosjekter som vil øke antall heldøgnsplasser i årene 


framover: 


 


Sandnes helsesenter tas i bruk i november 2014. Samtidig skal 
virksomheten i Stavanger og på Riskatun avsluttes og overføres til 


helsesenteret. Senteret vil få 40 korttidsplasser noe som vil gi en netto 


økning på 8 heldøgnsplasser. Frisklivssentralen og Hverdagsrehabilitering 


vil få lokaler i senteret. 
 


Riska bo- og aktivitetssenter skal utvides med 29 plasser. Ferdigstillelse i 


slutten av 2015. Kostnadsoverslag II er godkjent av formannskapet. 


Under byggeperioden må noen plasser måtte holdes ledige på grunn av 


sammenkobling og ombygging i overgangen mellom ny og gammel 
bygning. 


 


Rundeskogen bo- og aktivitetssenter med 61 plasserer planlagt ferdig 


innen utgangen av 2016.  
 


7. Behov for heldøgnsplasser 


Hvert tertial rapporteres det til utvalg for helse- og sosialtjenester om 


status tjenestetildeling. Rapporteringen pr 31/8 14 viser at det er 51 
personer som oppfyller kriteriene for tildeling av opphold i sykehjem eller 


annen boform med heldøgnsomsorg. Alle får nødvendig helsehjelp i form 


av andre tjenester. I tillegg er 11personer ivaretatt med korttidsopphold i 


påvente av en langtidsplass. 


 
Handlingsplan for eldreomsorgen (Stortingsmelding 50, 1996-97) satte et 


veiledende måltall for antall plasser med heldøgns pleie- og omsorg. 


Måltallet ble satt til ca 25 prosent av befolkningen over 80 år. Måltallet er 


veiledende og behovet for heldøgnsomsorg påvirkes av mange faktorer 
som den medisinske utviklingen, eldres helsetilstand generelt, antall 


enpersonshusholdninger, levealder osv. Det er grunn til å tro at satsing på 


hverdagsrehabilitering og utvikling av ny velferdsteknologi vil redusere 


etterspørselen etter heldøgnsplasser. 


                                   
2 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.14 
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Sandnes startet med hverdagsrehabilitering i 2013 og en evaluering (sak 


43/13 i utvalg for helse- og sosialtjenester) har vist at metodikken kan 


gjøre personer med selvhjulpne og få mindre behov for varige tjenester 
eller utsette hjelpebehovet. I 2014 skal metodikken utrulleres og 


integreres i hjemmetjenesten. Det er viktig å kartlegge brukerne godt slik 


at innsatsen rettes mot de ”rette” brukerne som vil ha effekt av en 


intensiv innsats i en periode. 


 
Det er ventet en stor vekst av eldre i Sandnes spesielt fra 2020 og utover 


slik at det vil bli behov for nye heldøgnsplasser etter 2020. Tabellen under 


viser tilgjengelige plasser og vedtatte prosjekter samt antatt behov fra 


2020 og utover 
 
Plasser med 


heldøgnsbemanning 


2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 2030 


Antall plasser pr 30.6.2014 457 457 457 457 457 457 457 457 
Leie i Gjesdal kommune1   -6 -6 -6 -6 -6 -6 
Sandnes helsesenter 40 40 40 40 40 40 40 40 
Sandnes helsesenter, 
Stavanger2 


-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 


Riskatun, avvikling3 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
Riska bo- og 
aktivitetssenter, utvidelse 


 29 29 29 29 29 29 29 


Rundeskogen bo- og 
aktivitetssenter 


  61 61 61 61 61 61 


Riska bofellesskap, 
avvikling 


  -15 -15 -15 -15 -15 -15 


Dobbeltrom, avvikling4   -8 -8 -8 -8 -8 -8 


Nye plasser5      70 70 70 
Nye plasser5       70 70 
Nye plasser        140 


Sum disponible plasser 
pr 31/12 


465 494 526 526 526 596 666 806 


Dekningsgrad i prosent 22 23 24 24 23 25 22 21 


 
Merknader: 


1. Kontrakten om leie opphører 
2. Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger har 12 plasser. Leiekontrakt opphører 
3. Vedtatt avviklet i Økonomiplan 2014-2017. Skal brukes midlertidig under 


ombygging av et eldre botiltak for personer med utviklingshemming 
4. Det er flere dobbeltrom som bør avvikles når kapasiteten økes 
5. I perioden 2020-2025 må det etableres 140 nye plasser for å opprettholde samme 


dekningsgrad som i 2014 


 
8.  Kommunal øyeblikkelig hjelp3 


I oktober 2013 ble det åpnet 12 plasser for kommunal øyeblikkelig hjelp 


sammen med Klepp, Time og Gjesdal kommune. Klepp kommune er 


vertskommune og tiltaket er lokalisert i Kleppheimen. Sandnes skal overta 


som vertskommune når ny legevakt/brannstasjon står ferdig. 


                                   
3 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.14.2 







  
6 


Siden oppstart og fram til 23. juni har det vært 350 innleggelser (138 fra 


Sandnes, 114 fra Klepp) med en gjennomsnittlig liggetid på 4,3 døgn. 


Beleggsprosenten er 47,7 prosent. Det arbeides aktivt med å informere 


både fastleger og legevaktsleger om tilbudet for å øke antall innleggelser. 
Det er stort spenn i innleggelsesdiagnoser som medfører at 


personalgruppen må ha høy kompetanse og erfaring med ulike diagnoser.  


I forbindelse med opprettelsen av enheten ble det også etablert en egen 


sykehjemslegevakt i helger og ettermiddager. Denne vakten betjener 


sykehjemmene i de 4 kommunene og Sandnes legevakt har hatt 40 – 50 
prosent færre sykebesøk til målgruppen i perioden.  


 


9. Frivillighet4  


Administrasjonen arbeider med forslag til en Frivillighetsstrategi innenfor 
Levekårsområdet. Det forventes at strategien vil komme til politisk 


behandling 4. kvartal 2014. Arbeidet støtter seg på de nasjonale føringer. 


Bo- og aktivitetssentrene arbeider aktivt med å sette arbeid med 


pårørende og andre frivillige i system. Her gjøres allerede et godt stykke 
arbeid som en ønsker å videreutvikle. 


 


10. Frisklivssentralen5 


Frisklivssentralen er fortsatt i etablerings- og utviklingsfasen, og det 


arbeides kontinuerlig med å gjøre Frisklivssentralen sine tilbud kjent både 
for samarbeidsparter, aktuelle henvisere og innbyggere. Frisklivssentralen 


har nettside og Facebook-side hvor aktuell informasjon deles.  


Videre jobbes det med kartleggingsarbeid i forhold til ulike tilbud i 


Sandnes kommune. En oversikt over treningstilbud ligger publisert på 
kommunens nettside, tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.  


Frisklivssentralen bidrar på forespørsel med informasjon og undervisning 


knyttet til levevaneområdene både til andre enheter og avdelinger i 


kommunen og andre aktuelle organisasjoner og foreninger. 
 


Statistikk pr 20.06.2014: 


Frisklivssentralen har i 2014 hatt økende pågang. Til nå i år er antall 


henvendelser totalt 109, hvorav 32 er henvist; 16 av fastleger og 16 av 
annet helsepersonell. Det har vært et totalt frafall på 16 enten før 


oppstart eller i løpet av første reseptperiode. 


66 personer har, eller har fått, individuell veiledning i forhold til endring 


av sine levevaner. 


Totalt 25 deltakere har deltatt på kostholdskurset ”Bra mat for bedre 
helse” fordelt på to kurs. Samtlige 20 deltakere som fullførte kurset 


rapporterte om positiv endring i sitt kosthold. 


10 deltakere har deltatt på røykesluttkurs, 7 deltakere fullførte kurset og 


4 var fortsatt røykfrie etter 3 måneder. 


                                   
4 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.5 
5 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.8 
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25 personer har deltatt, eller deltar fortsatt, på Frisklivstrening 1-3 ganger 


pr uke. 14 deltakere som i år har avsluttet oppfølging i forhold til fysisk 


aktivitet rapporterer om økt aktivitetsnivå.  


 
Våren 2014 har Frisklivssentralen kjørt en pilot på et strukturkurs. 


Formålet med strukturkurset er å sikre varig livsstilsendring gjennom 


innføring av rutiner (struktur) for planlegging, gjennomføring og 


evaluering av arbeidsoppgaver i en målrettet endringsprosess. Deltakerne 


på kurset rapporterte om stor nytteverdi og høy grad av måloppnåelse. 
Helsedirektoratet har innvilget støtte til Regionalt nettverk for 


frisklivssentraler i Rogaland for å gjennomføre opplæring og sertifisering i 


strukturkurs høsten 2014, med påfølgende evaluering.  


 
Frisklivssentralen i Sandnes deltar, sammen med 6 andre 


Frisklivssentraler, i forskningsprosjektet «Helsefremming i 


Frisklivssentraler – virker det, hvordan virker det og hvorfor?». FoU-


prosjektet har til hensikt å beskrive og evaluere tiltak ved 
Frisklivssentralene og hvilken effekt tiltakene har.   


I prosjektet benyttes randomisert kontrollert studie som metode. 


Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i 


Agder. Rekrutteringsarbeidet startet 1.juni 2014 og skal pågå i ett år. 


Deltakerne i studien følges i to år, og studien avsluttes i 2017.  
 


11. Hverdagsrehabilitering6 


Utvalg for helse- og sosialtjenester behandlet høsten 2013 en sak om 


status for hverdagsrehabilitering og veien videre (sak 43/13). I denne 
saken står det:  


”Hverdagsrehabilitering har vist seg å være en arbeidsmetodikk som kan 


gjøre personer mer selvhjulpne, få mindre behov for varige tjenester eller 


utsette et tjenestebehov. Det anbefales derfor at metodikken utrulleres til 
hele hjemmetjenesten og blir en integrert del av tjenesten. Det 


videreføres et sentralt team bestående av 2 årsverk fysio- og 


ergoterapeut og helsefagarbeider. Sonene oppnevner kontaktpersoner og 


ansatte skoleres i arbeidsmetodikken.” 
 


I løpet av første halvår 2014 er sentralt team bestående av ergoterapeut, 


fysioterapeut og hjelpepleier etablert. Før sommeren har teamet arbeidet 


med planlegging og informasjon. Alle hjemmetjenestesoner har hatt besøk 


med en kort presentasjon og informasjon om hverdagsrehabilitering. 
I tillegg til sentralt team har sonelederne valgt ut 10 hjemmetrenere som 


ressurspersoner fra hjemmetjenesten. Hjemmetrenerne har startet med 


opplæring i hverdagsrehabilitering. 


Teamet har sett på kriterier for tildeling, varighet, organisering m.m. En i 
teamet har hospitert i ulike soner med hjemmetrenerne for å knytte 


kontakt og spre mer kompetanse. Teamet har deltatt på to erfaringsmøter 


med nabokommuner. Det er arrangert et «kick off» for ansatte i 


                                   
6 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.8 
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hjemmetjenesten med omtrent 100 deltagere i uke 35. Etter dette 


arrangementet har det kommet mange henvendelser om 


hverdagsrehabilitering. Målet er å vurdere alle kandidatene raskt og starte 


med rehabiliteringen for aktuelle kandidater med en gang. 
 


 


12. Besøksteam7 


Besøksteamet ble opprettet i 2013 og tilbyr hjemmebesøk til de som fyller 


75 år i løpet av året. I 2014 gjelder dette 238 personer som dermed vil få 
tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Besøkene oppleves som nyttige og 


verdifulle, og flere gir tilbakemelding om at samtalen setter i gang 


refleksjonsprosesser som de kanskje ikke hadde kommet i gang med selv. 


De synes de får nyttige tips og informasjon.  
 


Statistikk pr. 26.06.2014: 


65 % takker ja til tilbudet og resten ønsker eller synes ikke de har behov 


for besøk. 
82 % synes besøket var nyttig.  


45 % ønsker mer aktivitet. 


9 % har behov for kostholdsveiledning. 


18 % ønsker mer sosialt samvær. 


73 % oppleves mottagelige for endring. 
64 % er aktiv brukere av internett. 


Alle som har mottatt besøk har mobiltelefon. 


 


Besøkstemaet har registrert at mange ønsker mer aktivitet. 
Fallforebygging er et tiltak som kan redusere fall med påfølgende skader. 


De vanligste årsakene til fall hos eldre er redusert muskelmasse og 


dårligere balanse samt frykt for å falle. Fysisk trening er det viktigste 


tiltaket for å forebygge for fall. Det avholdes flere fallforebyggende kurs 
årlig. Dette er et tiltak som det må satses ytterligere på og som kan bedre 


eldres helsetilstand samt redusere antall fallskader. 


 


13. Velferdsteknologi 8 
Velferdsteknologibegrepet beskriver teknologiske løsninger som skal 


styrke den enkeltes mulighet for egenmestring, forsterke brukernes 


trygghet, bevegelsesmulighet og muliggjøre økt fysisk og kulturell 


aktivitet. Velferdsteknologi innebærer også mulighet til økt trygghet for 


pårørende og tjenesteinnovasjon. 
 


Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: 


 1.Trygghets- og sikkerhetsteknologi 


 2.Kompensasjons- og velværeteknologi 
 3.Teknologi for sosial kontakt 


 4.Teknologi for behandling og pleie 


                                   
7 Omsorgsplan 2012-2030,  kap 6.9 
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En arbeidsgruppe er nedsatt for å utarbeide en strategi for 


velferdsteknologi. Gruppen skal beskrive hvordan kommunen skal innrette 


seg etter nasjonale strategier og mål samt hva kommunen skal satse på 
til beste for innbyggerne. Strategien er forventet til politisk behandling 4. 


kvartal 2014. 


 


Noe velferdsteknologi er allerede i bruk (takheiser og varslingssystem i 


sykehjem) mens andre ting er på utprøving (nettbrett som del av aktivitet 
med nyheter, bilder m.m., MobilOmsorg), eller tilfeldig tatt i bruk (gps- 


sporing på samtykkende bruker). Målsettingen for strategien er å lage 


felles mål for hvordan kommunen ønsker å ta i bruk velferdsteknologi i 


sine tjenester og sette utviklingen i system.  
 


 


14. Trygghetsalarm9 


Det har pågått et arbeid med å utarbeide konkurransegrunnlag for 
anbudskonkurranse på trygghetsalarmer, med mulighet for utvidelse til 


«trygghetspakke». Det er vurdert som hensiktsmessig å legge om dagens 


organisering til en bemannet mottakssentral for alarmanrop og at denne 


tjenesten skal kjøpes eksternt. I tillegg skal alarmutstyr leies – ikke eies 


av kommunen. I april 2014 ble prosessen midlertidig avbrutt etter 
anbefaling fra Helsedirektoratet. Anbefalingen gikk til alle landets 


kommuner om å avvente nyanskaffelser av trygghetsalarmer til nasjonale 


anbefalinger foreligger i oktober.  


 
Nasjonalt arbeides det med utbredelse av nødnettet. Nødnettet er et 


digitalt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge. Det 


skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i nødetatene. På sikt 


er det skissert muligheter for de kommunale tjenestene å koble seg på 
dette nettet og om mulig få forbedret intern samhandling, deriblant opp 


mot håndtering av trygghetsalarmer og utrykning (ref. 


Rakkestadprosjektet). Planen er at legevakten skal kobles opp til 


nødnettet i 2015. 
 


15. Demens10 


 


15.1 Demensomsorg  


Hovedtrekkene i omsorgsplanens kapittel 7 om demensomsorg er uendret, 
men dagaktivitet og botilbud trekkes frem i denne saken. 


 


15.2 Dagaktivitet11 


Kommunen ble innvilget midler til etablering av tilrettelagt 
dagaktivitetstilbud for personer med demens i 2013 og 2014. Det er 
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etablert to prosjekter: Et bydekkende tilbud på Austrått bo- og 


aktivitetssenter og ett på Lura bo- og aktivitetssenter for brukere fra 


omsorg nord og sentrum. Det er 19 plasser totalt i begge prosjektene. 


Tiltakene skal gi mer målrettet tilbud mot brukere som på grunn av sin 
demensdiagnose har behov for et aktivitetstilbud.  Utfordringene med 


etablering av et bydekkende tilbud på Austrått er at andre daggjester til 


«ordinært» aktivitetstilbud som sokner til Austrått må få tilbud andre 


steder. Det medfører lang transporttid for noen av gjestene. 


 
Ved etablering av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter må det vurderes 


om tildeling av dagaktivitetstilbud skal skje fra et sentralt tildelingskontor. 


En vil da oppnå lik vurdering av behov og en bedre fordeling av plasser. 


Transport til og fra plassene skjer i dag med en ekstern utfører. Felles 
tildeling vil medføre at transporttilbudet må organiseres annerledes for å 


minimere transporttiden. 


 


16.3 Botilbud12 
Forekomsten av demenssykdom øker sterkt med økende alder. Totalt 


antas det at knapt 70 000 personer i aldersgruppen over 65 år har 


demens i Norge i dag, mens bare 1000-1500 personer under 65 år er 


rammet. Det er vanlig å regne at omtrent 80 prosent av beboere med 


langtidsplass i sykehjem har en demenssykdom.  
Det er derfor gjort endringer i avdelingsstrukturen i bo- og 


aktivitetssentrene i ledd av prosjektet Innovasjon i omsorg. Noen 


bokollektiv, bofellesskap og somatiske sykehjemsavdelinger er omgjort til 


sykehjemsavdeling for personer med demens. Målet med omgjøring er å 
få tilpasset kompetanse og bemanning til brukergruppens behov samt at 


avdelingene har en klar målgruppe. Omgjøring av bokollektiv og 


bofelleskap medfører bl.a. at beboer ikke lenger trenger bruke egen 


fastlege, men får tilbud om sykehjemslege. Det satses på å øke ansattes 
kompetanse innen demensomsorg. 


 


I Nederland er det opprettet boliger for personer med demens som 


populært kalles ”demenslandsby”. Konseptet bygger på at innenfor et 
avgrenset område bor demente og at det er vanlige funksjoner som kafe, 


butikk, frisør og lignende innenfor området. Beboerne kan bevege seg fritt 


innenfor det avgrensede området. 


Modellen er interessant. Ideer og innspill om å tenke utenfor de 


tradisjonelle boformer og organisering av tjenestetilbud er positivt. Per i 
dag er det for lite kunnskap til å si noe om denne modellen vil være et 


hensiktsmessig tiltak i Sandnes og hva det vil kreve av areal, 


bygningsmasse og organisering. Det er ingen slike prosjekter i Norge men 


Bærum kommune skal i gang med liknende modell. For at kommunen skal 
kunne gå inn for et tilsvarende tiltak må det innhentes mer kunnskap om 


modell, organisering og kostnader fra Bærum og andre kommuner som 
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prøver dette ut. Tiltak må eventuelt innarbeides i kommunens planverk 


slik som omsorgsplan og økonomiplan.  


Elementer fra modellen i forhold til arbeidsmetodikk og miljøarbeid er i 


bruk i dagens demensavdelinger, i den grad det kan benyttes med dagens 
organisering og bygningsmasse.  


Ingen av nåværende bo- og aktivitetssenter er egnet for denne modellen 


for drift og arbeid med modellen må dermed starte fra bunnen av.   


 


 
17. Avslutning 


Gjennomgangen av omsorgsplanen viser at behov og tiltak fortsatt er 


gjeldende. Noen tiltak er allerede godt i igangsatt, andre tiltak er under 


planlegging. Saken viser at det er behov for ytterligere satsinger på 
heldøgnsomsorg fram mot 2030. 


 Det antas at satsing på ulike hjemmebaserte tiltak kan dempe og utsette 


behovet for sykehjemsplasser.  


Det foreslås at en årlig statusrapportering av omsorgsplanen og full 
revisjon om 4 år. 


 


    


 


 
Forslag til vedtak: 
 


Statusrapport om Omsorgsplan 2013-2030 tas til orientering 


 
 


 


 


 
Rådmannen i Sandnes, 15.09.2014 


 


Bodil Sivertsen 


rådmann 
 Elin Selvikvåg 


 kommunaldirektør 


 


 


Vedlegg:  
vedtatt omsorgsplan for Sandnes 2012-2030 


 


 


Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 
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Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn - Sandnes kommune
Pr. 31.07.2014


Selskapenes
Tjeneste Art Regnskap 31.12. Regnskap 14 Årsbudsjett  % forbruk


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte 28 830 130 000 22,2 %
1100 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 0,0 %
1100 1099 Arbeidsgiveravgift 4 065 20 000 20,3 %
1100 1115 Matvarer 150 0 #DIV/0!
1100 1140 Annonser/reklame 787 5 000 15,7 %
1100 1143 Bevertning/representasjon 0 0 #DIV/0!
1100 1150 Kurs og opplæring 13 500 30 000 45,0 %
1100 1170 Skyss, reise og diett etter regning 484 0 #DIV/0!
1100 1171 Skyss, reise og diett knyttet til kurs 13 390 6 000 223,2 %
1100 1198 Kontingenter 6 000 0 100,0 %
1100 1210 Transportmidler 4 320 0


Kontrollutvalgets driftstutgifter 71 526 201 000 35,6 %


1100 1270 Konsulenttjenester #DIV/0!
Sekretariat 518 143 472 518 486 000 106,6 %
Kjøp av tjenester 0 44 000 0,0 %


1100 1377 Kjøp fra IKS 2 309 811 2 290 680 2 276 000 101,5 %
Utgifter til kjøp av tjenester 2 827 954 2 763 198 2 806 000 100,8 %


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift 0
Samlede utgifter 2 899 480 3 007 000 96,4 %


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk 0
Sum budsjett/regnskap 2 899 480 3 007 000 96,4 %
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Skatteetaten 


Konununestyret i Sandnes konunune 
Postboks 583 
4305 SANDNES 


Saksbehandler 
Kjersti Hopland Hollup 


Telefon 
91382539 


Deres dato 


Deres referanse 


Vår dato 
13.02.2015 


V år referanse 
2014/99713 


Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes 
kommune 


l . Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 


Skatteopplcreverens ansvar og myndighet følger av "Instmk.s for sk.atteopplcrevere" av 8. april 2014. 


Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveme i saker som vedrører 
skatteoppkrever:funk.sjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Sk.attekontoret søker 
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. 
Grurmlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av l. januar 2014. 


Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreveme" av l. februar 2011. 


Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 
gjeldende regelverk på følgende områder: 
e 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 skatteoppkreverkontoret 


2.1 Bemanning 


Sum årsverk til skatteo 


13,5 16 


Postadresse 
Njøsavegen 2 


6863 Leikanger 


Antall årsverk 2012 
16 


Besøksadresse Sentralbord 
Se www.skatteetaten.no etler 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 2014 en skalte~ og avgiftsi!Ulgang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 11 005 993 280 og 
utestående restanse? på kr 189 524 713, herav berostilte laav på kr 55 797 635. Skatteregnskapet er avlagt 
av kommunens kemner 20. januar 2015. 


3.2 Innkrevingsresultater 


Vi har gjennomgått i:nnkrevingsresultatene per 31 . desember 2014 for Sandnes kommune. 


R esu tatene VIser føl d !gen e: 
Totalt fnnbetalt Resultat- Innbetalt av Innbetalt av 
innbetalt av krav sum krav (i %) sum krav (i %) 
iMNOK sum krav (i%) forrige å.r regionen 


(i%) 


Restskatt personlige skattytere 2012 237.7 95,8 96,0 95,3 95,6 
Arbeidsgiveravgift 2013 2 769,1 99,9 99,8 99,9 99,8 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2013 431,6 99,2 99,0 99,6 99,4 
Forskuddstrekk 2013 6 007,3 100,0 99,9 100,0 99,9 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2013 563,6 99,9 99,8 99,8 99,9 
Restskntt upet·sonlige slcattyter e 2012 285.4 98,7 99,0 98,3 99,1 


3.3 Arbeidsgiverkontroll 


R l fi k esu tater or orrununen per b 2014 . fJ l d ih k 31 d esem er v1ser øLgen e t. emnercns resu lt t rt" a rappo enng: 
Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll 
arbeidsgivere antall kontroller kontroller i kontroll kontroll kontroll 2014 region (i%) 


(5 %) 2014 2014 (i%) 2013 (l %) 2012 (i%) 
2548 127 129 5,1 5,0 5 1 4,6 


4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 


Skattekontoret har i 20 14 gjennomført stedlig kontroll av kemnerkontoret for områdene intern kontroll, 
skatteregnskap og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 21. -22. mai 2015. 


Skattekontoret har i 2014 i tillegg gjennomført kontorkontroll 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 (ubetalte) forfalte dcbetkrav 
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5. Resultat av utført kontroll 


o Intern kontroll 


Basert på de kontrollene som skattekontoret har gj ennomført, har vi avdekket følgende svakheter i 
kemnerens overordnede interne kontroll, hvor gjeldende regelverk ikke er overholdt 


Brudd på regelverket for habilitet veØrørende saksbehandling i innfordringsløpct. 
Manglende prosess for tildeling og vedlikehold av fulhnakter (ved leders fravær). 


Utover det som er påpekt, er det ikke avdekket andre vesentlige svakheter i skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll. 


o R egnskapsførittg, rapportering og avleggelse av skatteregttskap 


Base1t på. de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
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 skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfØlgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 


• A rbeidsgiverkontroll 


Basert på de kontrollene som skattckontorct har gjem10mført , finner vi at utførelsen av arbeidsgiver
kontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang. 


6. Ytterligere informasjon 


Skatt ekontoret har gj ermom sine kontrollhandlinger i 2014 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt 
kemneren i rappo1t av 19. juni 2014. 


Vemuig hilsen 


~~ ~J Arnljot von Mehren 
ij v l :vdclingsdirektør 


Skatt vest 


Kopi til: 
• Kontrollutvalget for Sandnes kommune 
.:. Kemneren i Sandnes kommune 
c Riksrevisjonen 


jf~~L
~~~!~irektør 








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 
 


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. mars 2015 


 
 
 


  
BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 
Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt 
03.10.2014 


Energiøkonomisering i 
byggeprosjekter 


Prosjektet skal vurdere i hvilken grad 
kommunen har nådd målene som 
gjelder stasjonær energibruk. Det ses 
videre på hvordan kommunen sikrer 
energieffektivi-serende løsninger ved 
eksisterende bygningsmasse og 
utvikling av nye bygg. 
Status:  
Mandatet er vedtatt.Planlagt ferdigstilt 
til møtet 28.08.2015. 


31.07.2015 300 


 


Bestilt 
03.10.2014 


Helsestasjon/skolehelsetje-
neste 


Formålet er å vurdere det 
helsefremmende og 
helseforebyggende arbeidet som 
utføres ved helsestasjon/skole-
helsetjeneste i Sandnes kommune. 
Status:  
Oppstartsmøte er avholdt og arbeidet 
igangsatt. Planlagt ferdigstilt til møtet 
21.05.2015. 


21.04.2015 300 


 


Bestilt 
12.12.2014 


Brukere med behov for 
sammensatte tjenester 


Prosjektet tar sikte på å vurdere 
kommunens utforming og 
gjennomføring av tjenestetilbudet  til 
brukere med sammensatte behov ut fra 
nedsatt funksjonsevne,  psykiske 
lidelser og/eller rusmiddelmisbruk.   
Status:  
Mandatet er vedtatt. Planlagt ferdigstilt 
til møtet 18.09.2015. 


31.08.2015 300 


 Bestilt 
12.12.2014 


Erfaringer med NAV-
organiseringen 


Formålet med prosjektet er å vurdere 
erfaringene med NAV-organiseringen i 
Sandnes kommune, med utgangspunkt 
i samarbeidet rundt yngre NAV-
brukere.  
Status: 
Mandatet er vedtatt. Planlagt ferdigstilt 
til møtet 20.11.2015. 


31.10.2015 300 


  
 
 
 


    


 
     


 


 
BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 
Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt Lyse Energi AS Kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i Lyse Energi AS 
(eierskapskontroll), og analyse av 
utvalgte forhold knyttet til selskapets 
drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).  


30.04.2015 98 
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Status:  
Oppstartsmøte er avholdt og arbeidet 
er igangsatt. Planlagt ferdigstilt til møtet 
19.06.2015 


 
         Annet: 


Sak/prosjekt Bestilt Status Merknader 
Overordnet analyse 13.03.2015 Til bestilling  


 
 
 
 


         Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 
Forvaltningsrevisjons-
prosjekter 


Bestilt Behandlet Oversendt 
 kommunen 


Planl. oppfølging 
og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Grøntområder og 
lekeplasser 


13.12.13 16.01.15 20.01.15 6 mnd  


Barnevern 13.12.13 12.12.14 16.12.14 6 mnd Oppf. Sept 2015 
Sandnes Tomteselskap 
KF 


15.11.13 14.11.14 17.11.14 6 mnd Oppf. Aug 2015 


Arbeidsgiverpolitikk  15.11.13 13.06.14 17.06.14 6 mnd Oppf. April 2015 
Samhandlingsreformen 25.01.13 21.03.14 24.03.14 6 mnd Oppf. Mars  2015 
Språkopplæring for 
innvandrere 


06.04.11 23.03.12 (Behandlet) 
19.06.12 


Oppfølging 
24.05.13 


Ny oppf. Mars 
2015 


Anskaffelser 14.12.11 31.08.12 31.08.12 Oppfølging 
21.02.14 


NY oppfølging april 
2015 


Selskapskontroller:      
Eierskapskontroll av 
Sandnes kommune 


22.02.13 13.06.14 17.06.14  
 


6 mnd Behandlet i 
bystyret 16.12.14 


 
Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2012 


 
Forvaltnings- 
revisjonsprosjekter 


Vedtatt 
igangsatt 


Behandlet i 
KU 


Oppfølging 
behandlet 


Sluttbehandlet  / 
merknad 


Beredskap 12.10.12 06.09.13 14.11.14 Ferdigbehandlet 
Etikk/Omdømme 23.11.12 14.06.13 05.09.14 Ferdigbehandlet 
Byplan 23.11.12 06.09.13 13.06.14 Ferdigbehandlet 
Selvkost 02.03.12 23.11.12 21.03.14 Ferdigbehandlet 
Skole – kartlegging og oppfølging 23.03.12 12.10.12 18.10.13 Ferdigbehandlet 
Integrering/opplæring 
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     
Interkommunalt Arkiv IKS 02.03.12 22.02.13 18.10.13 Ferdigbehandlet 
Rogaland Revisjon IKS 06.04.11 14.09.11 23.11.12 Ferdigbehandlet 
Stavanger Brannvesen IKS 17.11.10 22.06.11 23.11.12 Ferdigbehandlet 
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Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 
Overordnet analyse 22.06.2011 Lagt fram i mars 12  Revidert nov. 2013 


 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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Rogaland kontrollutvalgsekretariat (ekstern) 
Postboks 583 
4305 SANDNES 
 
 
   


 
 Oppvekst skole 
 
 
 
Sandnes, 27.02.2015 


  


 
 
 
Deres ref:    Vår ref: 13/01700-44 
Saksbehandler: Hege Borgestrand Gule Arkivkode: 217 
 
 
Svar på henvendelse vedrørende oppfølging av Forvaltningsrevisjonen 
Språkopplæring for innvandrere  
 
 
Vi viser til deres epost 06.02.2015 vedrørende manglende tilbakemelding på tidligere henvendelser 
om videre oppfølging av forvaltningsrevisjon «Språkopplæring for innvandrere». Vi beklager sent 
svar i denne saken. 
 
Oppdatert tilbakemelding på status siden forrige oppfølging 
Vi oppfatter at det er oppfølging av punkt 1, «Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan 
for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Sandnes kommune. I denne planen kan det 
være aktuelt å fastsette resultatkrav knyttet til sysselsetting ett år etter avsluttet 
introduksjonsprogram», i Rådmannens Notat av 15.05.2013 det ønskes en status på. 
 
Utvalg for kultur og oppvekst vedtok i sitt møte 01.09.2014 «Kvalitetsplan for opplæring av 
flerspråklige barn, unge og voksne i Sandnes kommune». Dette er en fagplan som gjelder 
grunnskolene i kommunen og Sandnes læringssenter. Planen er vedlagt. 
 
Utvalg for helse- og sosialtjenester vil i sitt møte 18.03.2015 få en presentasjon av innholdet i 
høringsutkastet til «Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015-2022». Planen er en 
temaplan som tar opp i seg forvaltningsrevisjonens anbefalinger fra 2012. Etter denne 
presentasjonen vil forslaget bli sendt ut på høring. Endelig vedtak er forventet i bystyret før 
sommeren 2015. 
 
 
 
Kari Bente Daae  
kommunaldirektør  
 Hege Borgestrand Gule 
 Skolefaglig rådgiver 
  
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
 


 


 
Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes 
Besøksadresse: Oppvekst skole, Jærveien 33, 4305 Sandnes. Telefon: 51335000  
www.sandnes.kommune.no 
 
Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn     


 


 



http://www.sandnes.kommune.no/





Vedlegg:  
Kvalitetsplan for opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne i Sandnes kommune.pdf 
 
Kopi:  
Rådmannen /v Bodil Sivertsen 
Økonomi /v Torunn S Nilsen 
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 


PROTOKOLL 


Utvalg:  
Kontrollutvalget i Sandnes 


Møtenr.: 
9-2014 


Møtedato: 
12.12.2014 


Utvalgssaksnr.: 
42/14 - 49/14 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Arne Oftedal 
Carina Mossin 
Steinar Ims 


Øyvind Ødegård 


Forfall / varamedlemmer: 
Karen M. Mjelde hadde meldt forfall. 
Øyvind Ødegård møtte som varamedlem. 


Andre tilstede: 
Per Hanasand, Sandnes kommune – sak 42/14 
Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS (sak 43, 44 og 45/14) 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Revisjon IKS 


Side 


Saker til behandling 


42/14 13/00068-27 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2 


43/14 13/00254-18 Orientering fra administrasjonen - sak vedr. 
ulovlig oppførte bygg 2 


44/14 13/00254-16 Orientering fra administrasjonen - budsjett 2015 2 


45/14 13/00321-5 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Barnevern" 3 


46/14 14/00102-2 Utkast til prosjektmandat. Forvaltningsrevisjon 
brukere med behov for sammensatte tjenester 4 


47/14 14/00103-2 Utkast til prosjektmandat: Erfaringer med NAV 4 


48/14 13/00212-29 Kontrollutvalgets årsplan for 2015 5 


49/14 13/00079-40 Statusoversikt pr. desember 2014. Prioritering av 
saker for levering i inneværende periode 5 


Referat-/meldingssaker 
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14/14 13/00092-28 Skatteinngang november 2014 6 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


42/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 14. november 2014. 


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 14. 
november 2014. 


[Lagre] 


43/14 Orientering fra administrasjonen - sak vedr. ulovlig oppførte bygg 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens gjennomgang til orientering. 


Møtebehandling 
Per Hanasand orienterte. Møtet ble lukket under denne orienteringen i tråd 
med Kommunelovens § 31.3. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens gjennomgang til orientering. 


[Lagre] 


44/14 Orientering fra administrasjonen - budsjett 2015 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av budsjett 2015 m/økonomiplan til 
orientering. 
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Møtebehandling 
      Saken ble trukket grunnet sykdom. 


Votering 
Saken ble trukket. 


Vedtak 
Saken ble trukket. 


[Lagre] 


45/14 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Barnevern" 


KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE 
VEDTAK: 


Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Barnevern» til orientering. 


Rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 


Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan 
rapporten er fulgt opp, innen ca. 1. juni 2015. 


Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak 
Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Barnevern» til orientering. 


Rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 


Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan 
rapporten er fulgt opp, innen ca. 1. juni 2015. 


[Lagre] 
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46/14 Utkast til prosjektmandat. Forvaltningsrevisjon brukere med behov 
for sammensatte tjenester 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brukere med 
behov for sammensatte tjenester» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som 
foreligger, med de eventuelle endringer/presiseringer som kom fram i møtet. 


Møtebehandling 
Øyvind Ødegård presiserte at bestillingen også bør omfatte en 
undersøkelse av brukere/pårørende knyttet til klienter med nedsatt 
funksjonsevne. 


Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte/svarte på spørsmål. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med presiseringer som nevnt 
ovenfor.  


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Brukere med behov for sammensatte tjenester» i tråd med det utkastet til 
prosjektmandat som foreligger, med de endringer/presiseringer som kom 
fram i møtet. 


[Lagre] 


47/14 Utkast til prosjektmandat: Erfaringer med NAV 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Erfaringer med NAV» i tråd med 
forslag til mandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet. 


Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte/svarte på spørsmål. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Erfaringer med NAV» i tråd 
med forslag til mandat. 


[Lagre] 
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48/14 Kontrollutvalgets årsplan for 2015 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes vedtar årsplanen for 2015. 


Årsplan for 2015 videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 


Møtebehandling 
Det ble påpekt enkelte punkter i årsplanen som rettes opp av sekretariatet 
før planen videresendes bystyret. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar årsplanen for 2015. 


Årsplan for 2015 videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 


[Lagre] 


49/14 Statusoversikt pr. desember 2014. Prioritering av saker for levering i 
inneværende periode 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


• Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. desember 2014 til
orientering.


• Kontrollutvalget prioriterer disse prosjektene for levering i 2015:
1. 
2. 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget ba om at disse prosjektene ble prioritert for levering i 
inneværende valgperiode: 1, Helsestasjon 2. Energiøkonomisering 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 


Vedtak 
• Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. desember 2014 til


orientering. 
• Kontrollutvalget prioriterer disse prosjektene for levering i 2015:


1.Helsestasjon
2.Energiøkonomisering
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[Lagre] 


REFERAT-/MELDINGSSAKER: 


14/14 Skatteinngang november 2014 


Meldingssaken ble tatt til orientering. 


EVENTUELT 
Fra Arne Oftedal: Spørsmål til revisor i henhold til KS sine anbefalinger om 
styreinstruks sett opp mot kommunale foretak. Kontrollutvalget diskuterte innstillingen 
til bystyret, men ønsket ikke å gjøre noen endringer i forslag til vedtak..  


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 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 








SKATTEINNGANG I SANDNES KOMMUNE 2015
FORSKUDDSTREKK I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 275 121 7 573 341 186 6 395 359 078 6 384 254 551 2 516 332 623 3 711 352 074 1 869 1 943 081
REGNSKAP 261 799 11 603 273 402
DIFF. I MND. -13 322 4 030
DIFF. HITTIL -13 322 -9 292
Regnskap 2014 262 205 8 008 327 496 2 394 339 260 1 713 243 683 2 160 315 508 617 334 027 4 660 1 841 730
Akk. %-vis økn. -0,2 % 1,2 %
FORSKUDDSSKATT I TUSEN KR.  


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 207 1 454 33 514 4 635 84 143 9 171 917 1 180 30 888 2 036 30 783 5 362 204 289
REGNSKAP 801 1 469 2 270
DIFF. I MND. 594 15
DIFF. HITTIL 594 608
Regnskap 2014 147 878 31 094 6 629 82 781 13 866 1 042 903 29 776 1 905 28 755 6 564 204 340
Akk. %-vis økn. 443,1 % 121,3 %
RESTANSER O.L. I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 2 173 349 2 215 509 2 752 2 325 4 104 19 713 17 575 5 971 7 103 3 842 68 630
REGNSKAP 1 495 464 1 959
DIFF. I MND. -678 115
DIFF. HITTIL -678 -563
Regnskap 2014 1 189 50 -295 791 2 075 1 463 1 728 19 248 16 987 8 646 9 328 5 048 66 258
Akk. %-vis økn. 25,7 % 58,1 %
KORRIGERTE FORDELINGSOPPGJØR OG MARGINOPPGJØR I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 0
REGNSKAP 0 0 0
DIFF. I MND. 0 0
DIFF. HITTIL 0 0
Regnskap 2014 0 0 1 1 184 0 0 0 0 0 0 -1 386 0 -201
Akk. %-vis økn. 0,0 % 0,0 %
TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Sum budsjett 277 501 9 376 376 915 11 539 445 973 17 880 259 572 23 409 381 085 11 717 389 960 11 073 2 216 000
Sum regnskap 264 095 13 536 277 631
Diff i mnd. -13 406 4 160
Diff hittil -13 406 -9 246
Regnskap 2014 263 541 8 936 358 295 10 998 424 116 17 042 246 452 22 311 362 271 11 168 370 725 16 273 2 112 127
Akk. %-vis endring 0,2 % 1,9 %
sammelignet mot 2013
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