Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

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

Formannskapssalen, Sandnes rådhus
Torsdag 21.05.2015 NB!
Kl. 8.30
4-2015

Til behandling:
Sak nr
21/15
22/15
23/15
24/15
25/15

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Helsestasjon/helsestasjonstjenester, rapport
Utvelging av prosjekter for gjennomføring i 2016
Statusoversikt prosjekter og kontroller - mai 2015
Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i inneværende periode

Referatsaker/meldinger
Periode:
Nr.
6/15
7/15

Arkivsak
13/00092-37
13/00363-9

24.04.2015 - 21.05.2015
Referatsakstittel
Skatteinngang april 2015
Notat vedr. Ganddal skole

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 eller på e-post
til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.
Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi
melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.
Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Sandnes, 11.05.2015
Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet
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21/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00068-34
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.05.2015

Saknr
21/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24. april 2014 legges fram for endelig godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 24. april
2015.

SANDNES, 27.04.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Protokoll Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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22/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Helsestasjon/helsestasjonstjenester, rapport
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00092-5
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.05.2015

Saknr
22/15

Bakgrunn:
Kontrollutvalget bestilte denne rapporten i november 2014. Formålet med prosjektet har vært
å vurdere det helsefremmende og helseforebyggende arbeidet som utføres ved helsestasjon/
skolehelsetjeneste i Sandnes kommune.
Ut fra dette formålet vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende problemstillinger:
• Hvordan ivaretas nasjonale og kommunale krav og føringer til helsestasjon og
skolehelsetjeneste?
•

Hvordan er helsestasjon/skolehelsetjeneste organisert, ledet og styrt?

•

Hvilket samarbeid har helsestasjon/skolehelsetjeneste med andre instanser? Hvordan
fungerer samarbeidet? Hvordan fungerer samarbeidet med Rogaland fylkeskommune
om helsestasjonstilbudet til elever i videregående skole?

•

Hvordan er behovet for skolehelsetjeneste/helsestasjon for ungdom? Hvordan er
forholdet mellom behov og kapasitet?

•

Er det gjennomført brukerundersøkelser e.l. Hva viser i så fall disse?

Kontrollutvalget presiserte ved bestilling at tema rundt mobbing også må være en del av
prosjektet.
Saksutredning:
Rapporten er nå ferdigstilt og legges fram for kontrollutvalget for innstilling til bystyret.
Metodisk er det benyttet dokumentanalyse og intervju, samt sammenligninger (mot seg selv
over tid og mot andre kommuner). I Sandnes er samtlige fylkeskommunale videregående
skoler valgt ut. Ungdomsskolene er valgt ut fra hensynet til spredning i geografisk
lokalisering og størrelse Det er også benyttet data fra KOSTRA og ASSS, for å få et mest
mulig representativt bilde. Revisor har ved utarbeiding av rapporten benyttet en såkalt
metodetriangulering av data, se rapportens vedlegg for nærmere informasjon.
Kort oppsummert påpeker revisor i rapporten at det kun er tre ungdomsskoler og fire barneskoler som oppfyller Helsedirektoratets normtall.
Det er barn i de laveste aldersgruppene som får mest ressurser målt i årsverksinnsats. Dette ut
fra ønske om å prioritere barnets første leveår. Antall årsverk og helsesøsters tilgjengelighet
på barne- og ungdomsskolene varierer i følge revisor sterkt, og det er de små skolene som
kommer best ut. Årsverksinnsatsen og tilgjengeligheten til helsesøster er litt større på
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ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Det er også ungdomselevene som benytter tjenesten
mest.
Både skolehelsetjenesten og skolens representanter er tilfredse med informasjonsutvekslingen
og samarbeidet. Skolehelsetjenesten i de videregående skolene opplever likevel at
gruppebaserte tiltak kan være noe vanskeligere å få gehør for.
Flere av elevrådslederne fremhever at tiden helsesøster er på skolen og Helsestasjon for
ungdom, er for knapp. Enheten Helsestasjonstjenester i Sandnes har kun gjennomført én
brukerundersøkelse de siste fire årene, avgrenset til helsestasjonstjenester overfor foreldre
med barn i den minste aldersgruppen, 0-5 år. Resultatene viser høy brukertilfredshet.
Når det gjelder temaet mobbing, går det fram av rapporten at skolehelsetjenesten kan ha ulike
undervisningsoppdrag overfor grupper av elever som bl.a. kan gjelde mobbing. I tillegg vises
det til at temaet kan være aktuelt som ett av flere tema dersom helsesøster deltar i undervisning på forespørsel fra skolen, spesielt gjelder dette for niende trinn.
Revisor kommer med følgende anbefalinger til kommunen:
•

Vi vil anbefale kommunen å vurdere hvordan samarbeidet med fylkeskommunen
kan formaliseres i sterkere grad – for at kontakten skal bli mer planmessig og mindre
personavhengig.

•

Vi vil anbefale kommunen å vurdere om man kan styrke tilbudet om Helsestasjon
for ungdom

Rådmannen skal alltid få anledning til å uttale seg til gjennomført forvaltningsrevisjon. Kort
oppsummert påpeker rådmannen at revisor har pekt på noen utfordringsområder, blant annet i
skolehelsetjenesten. Bl.a. gjelder dette at effektiv utnyttelse av knappe skolehelsesøsterressurser vanskeliggjøres av logistikk og ulik størrelse på skolene. Rådmannen peker også på
at det i rapporten vises til at det kun er tre ungdomsskoler som oppfyller Helsedirektoratets
normtall, og at det fra elevene utrykkes et ønske om økt tilstedeværelse av helsesøster på
skolene.
I tråd med anbefalinger i revisjonsrapporten vil det i følge rådmannen bli arbeidet for å
formalisere samarbeidet mellom fylkeskommunen og skolehelsetjenesten i den videregående
skolen. Det vil også fra rådmannens side bli arbeidet med å vurdere hvorvidt åpningstidene i
Helsestasjon for ungdom kan utvides. Rådmannen vil også arbeide for å sikre at tilbudet blir
kjent for alle i målgruppen.
Det vises til vedlagte rapport for utdyping av funn og anbefalinger, samt rådmannens
kommentarer.
Forskriften pålegger kontrollutvalget å se til at bystyrets vedtak knyttet til gjennomført
forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på
oppfølging av bystyrets vedtak ca. 6 måneder etter bystyrets behandling. Sak om oppfølging
av rapporten videresendes bystyret etter behandling i kontrollutvalget.
I medhold til Forskrift om kontrollutvalg § 11 fremmer kontrollutvalget sin innstilling direkte
til bystyret.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten
«Helsestasjon/helsestasjonstjenester» 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 ca. 6 mnd. etter bystyrets vedtak.

SANDNES, 27.04.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
RR Sandnes 2015 Helsestasjon og skolehelsetjeneste.pdf
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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23/15 Utvelging av prosjekter for gjennomføring i 2016
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00306-29
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.05.2015

Saknr
23/15

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har tidligere bestilt prosjektet «»Ny giv» for levering i 2016, se sak 9/15.
Ved bestilling av prosjektet diskuterte også kontrollutvalget andre mulige prosjekter for
bestilling, og fattet følgende vedtak (utdrag):
•

•
•

Kontrollutvalgsleder og sekretariatet kontakter eiendomssjefen for å
be om et notat vedr. rehabilitering/utbygging av Ganddal skole, knyttet
til mulige budsjettoverskridelser. Notatet legges fram på neste møte i
kontrollutvalget.
Sekretariatet kontakter varslingsenhetens leder for å orientere på
neste møte om hvordan saker som har vært i media vedr. varsling
knyttet til mobbing i skole og barnehage følges opp.
Prosjektstyring kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget vil ta stilling til dette på et senere tidspunkt.

Saksutredning:
Kontrollutvalget har tidligere diskutert enkelte konkrete problemstillinger knyttet til:
•
•
•

Jordvern, hvordan ivaretatt i kommuneplanen, følges sentrale føringer
Varsling knyttet til mobbing i skole og barnehage, orientering avtalt til møtet i
juni. Det er også mottatt et notat fra rådmannen ang. saken, se vedlegg.
Rehabilitering/utbygging av Ganddal skole, se eget notat

I eksisterende Plan for forvaltningsrevisjon er følgende ikke gjennomførte prosjekter nevnt:
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Oppfølging av politiske vedtak
Servicenivå/servicekontor
Økonomi. Stram økonomi – konsekvenser for vedlikehold, tjenestetilbud,
kompetanseutvikling m.m.?
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll i Forus Næringspark/ Greater Stavanger
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Kontrollutvalget bør ved bestilling i størst mulig grad konkretisere hvilke problemstillinger
man ønsker å få belyst i det enkelte prosjektet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for
bestilling av forvaltningsrevisjon innenfor
*
*
til neste møte. Rapportene skal leveres i 2016.

SANDNES, 27.04.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Notat fra rådmannen vedr. varsling
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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24/15 Statusoversikt prosjekter og kontroller - mai 2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00079-52
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.05.2015

Saknr
24/15

Bakgrunn:
Sekretariatet legger til hvert møte fram en oppdatert oversikt for kontrollutvalget. Den viser
status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se
vedlegg.
Saksutredning:
Første del av oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget.
Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt samt revisor antatte dato for ferdigstilling går også
fram her. Vedlegget inneholder videre oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt
tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte
prosjektet er fulgt opp. Til slutt finnes en oversikt over prosjekter som er ferdigbehandlet i
perioden.
Til dette møte foreligger forvaltningsrevisjonsrapporten ”Helsestasjon/helsestasjonstjenester”
til behandling, i tillegg til sak om bestilling av nye prosjektmandater for levering av rapporter
i 2016.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten for mai 2015 til orientering.

SANDNES, 27.04.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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25/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i
inneværende periode
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00212-38
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
21.05.2015

Saknr
25/15

Bakgrunn:
Denne valgperiode går nå mot slutten og til høsten vil det bli valgt et nytt kontrollutvalg.
Sekretariatet inviterer derfor alle kontrollutvalgene til å evaluere inneværende periode.

Saksutredning:
Kontrollutvalget inviteres til å gi tilbakemelding om erfaringer fra den perioden som nå går
mot slutten innenfor tema som:
• Samarbeidet med kommunen (adm./politisk)
• Samarbeidet med revisor/tilsyn med revisor
• Samarbeidet med sekretariatet
• Opplæring fra sekretariatet og revisor
• Kurs/konferanser
• Budsjett- og budsjettoppfølging (kontrollutvalgets budsjett, tilgjengelige midler)
• Rapportering til kommunestyret/bystyret, herunder årsmelding
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroller
• Regnskap og internkontroll
• Annet kontrollutvalget ønsker å ta med
For å gjøre det litt enklere, har vi laget et skjema (vedlegg) som kan benyttes. Det er selvsagt
også anledning til å ta opp temaer som ikke er nevnt i dette skjemaet.
Kontrollutvalget velger selv om det er ønskelig å la evalueringen gå over flere møter. Det
foreslås at sekretariatet sammenfatter de innspill som kommer fram og legger fram et referat
til neste møte. Kontrollutvalget velger selv om de ønsker at referatet skal videreformidles til
det nye kontrollutvalget. Tilbakemeldingene vil også være nyttige for oss som betjener
kontrollutvalget (sekretariatet og revisor).

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sammenfatte de innspillene som
kom fram i møtet. Sekretariatet legger fram referat til neste møte i
kontrollutvalget.Click here to enter a date.
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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Referat-/meldingssaker:
6/15 Skatteinngang april 2015
7/15 Notat vedr. Ganddal skole
Tilbake
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