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Sandnes, 16.04.2015 
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Sekretariatet 
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13/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Arkivsak-dok.  13/00068-33 
Arkivkode.  033 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 13/15 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.03.15 leges fram for utvalget til endelig 
godkjenning. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 13. mars 
2015. 

SANDNES, 18.03.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalget 13.03.2015.pdf 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Saksliste 



14/15 Uttalelse til årsregnskapet for 2014 - Sandnes 
kommune 

Arkivsak-dok.  13/00105-35 
Arkivkode.  210 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 14/15 

Bakgrunn  
Kontrollutvalget skal i hht. Kommunelovens § 77 4. ledd, og kontrollutvalgsforskriften § 7 
uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen 
skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet 
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

Etter kontrollutvalgsforskriften § 8 skal også kontrollutvalget påse at revisors merknader i 
forhold til regnskapet blir fulgt opp.  

Saksutredning:  
Regnskapet for 2014 avlegges med et samlet mindreforbruk på kr 95,3 millioner inkludert de 
kommunale foretakene. Isolert for bykassen avlegges regnskapet med et mindreforbruk på kr 
68,6 millioner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for bykassen ble på 2,7%. 
For konsernet (bykassen og foretakene) er netto driftsresultat på kr 150,7 millioner, 
tilsvarende 3,1%. Dette er godt over det anbefalte nivået på 1,75 % (anbefalt nivå er f.o.m. 
2014 redusert fra 3% til 1,75% grunnet bortfall av muligheten til å føre merverdiavgifts-
kompensasjon i driftsregnskapet).  

Årsregnskap/årsmelding for de kommunale foretakene behandles som egen sak i 
kontrollutvalget, men vil være en del av en samlet sak til bystyret når regnskap/årsmelding for 
2014 skal behandles.  

Revisjonsberetning og øvrige merknader fra revisjonen.  
Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til bystyret fra 
Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg.  

Det er avgitt normal revisjonsberetning der revisor har bemerket at investeringsutgifter er 
budsjettert til kr l 130 330 000, mens de faktiske utgiftene ble på kr 640 024 000. 
Investeringsbudsjettet burde ha vætt justert tilsvarende. Bortsett fra dette inneholder ikke 
revisjonsberetningen spesielle presiseringer eller forbehold. Revisor har også utarbeidet et 
årsoppgjørsnotat til bystyret. Dette notatet danner grunnlaget for evt. oppfølging fra 
kontrollvalget i henhold til § 8 som nevnt innledningsvis. Blant forhold revisor poengterer i 
årsoppgjørsnotatet, er:  

• Regnskapsfunksjonen er fortsatt sårbar med hensyn til nøkkelpersoner og kapasitet. I en
situasjon hvor de økonomiske rammene stadig blir strammere, er det avgjørende at de ulike
kontrollfunksjonene ikke svekkes. I tillegg burde avdelingen også ha hatt ressurser til å sikre
nødvendige effektiviseringsprosesser.



• Når det gjelder reiseutgifter som ikke går via lønnssystemet, gjør revisor oppmerksom på at
det er formelle mangler ved dokumentasjonen, idet bokføringsforskriftens krav til angivelse av
reisens formål ikke framgår av alle bilagene. Knyttet til innkjøpsfunksjonen er det også
formelle mangler ved dokumentasjonen av utgifter til bevertning, representasjon og gaver. Av
de undersøkte transaksjonene, var dokumentasjonen tilfredsstillende i kun en fjerdedel av
tilfellene.

• Revisor påpeker at når det gjelder offentlige anskaffelser har man funnet manglende
dokumentasjon av konkurranse (protokollføring) i seks av ni undersøkte tilfeller.
Dette tyder på at kommunen fortsatt har en vei å gå før innkjøp mellom kr l00 000 og kr 500
000 fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket.

• Innenfor selvkost har vannområdet hatt et underskudd i 2014 på ca. 5 mill. kr, mens
renovasjonsområdet gikk med et overskudd på 12,8 mill. kr. Det ser derfor ut til å være grunn
til å vurdere gebyrsatsene på disse områdene framover.

Revisor konkluderer med at de ikke har avdekket forhold som kontrollutvalget plikter å følge 
opp. Kontrollutvalget kan likevel knytte kommentarer til forhold i det framlagte årsoppgjørs-
notatet dersom de ønsker det. Dersom kontrollutvalget ikke ønsker en ytterligere oppfølging 
må siste setning i forslag til vedtak strykes.  

Rådmannen har utarbeidet saksframlegg for formannskap og bystyret, der også forslag til 
disponering av mindreforbruket går fram, se vedlegg. Representant for rådmannen vil 
orientere om saken på kontrollutvalgets møte. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til det framlagte 
årsregnskapet for 2014 ut over det som går frem av revisors årsoppgjørs-
notat og revisjonsberetning.  

Kontrollutvalget vi følge opp utvalgte merknader i revisors årsoppgjørsnotat 
høsten 2015  

SANDNES, 16.02.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Vedleggsoversikt neste side.



Vedlegg:  
https://www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014  (kun elektronisk) 
www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014 (kun elektronisk) 

Sak - årsregnskap og årsrapport 2014 m/vedlegg
Revisjonsberetning.pdf 
Årsoppgjørsnotat Sandnes kommune.pdf 

Saksliste 

https://www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014
http://www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014


15/15 Uttalelse til årsregnskapet for 2014 - kommunale 
foretak 
 
Arkivsak-dok.  14/00027-10 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 15/15 
 
Bakgrunn:  
Sekretariatet har bedt om å få tilsendt årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2014 
for de kommunale foretakene i Sandnes:  

• Sandnes Parkering KF  
• Sandnes Kunst- og kulturhus KF  
• Sandnes Havn KF  
• Sandnes Tomteselskap KF  
• Sandnes Eiendomsselskap KF 

 
Rogaland Revisjon IKS har også oversendt årsoppgjørsnotat 2014 for foretakene.  
 
Saksutredning:  
Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2014 samt 
evt. kommentarer fra revisor.  
 
Sandnes Parkering KF:  
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr. 4,5mill. og et regnskaps-
messig mindreforbruk på ca. 4 mill. Revisor kommenterer at investeringer ikke er budsjettert, 
at økonomien ble styrket 2014 ved at inntekter økte med ca. 3 mill siden fjoråret. Det er avgitt 
1 mill. kr. i utbytte til Sandnes kommune. Revisor betegner virksomhetens økonomi som 
svært solid med en egenkapitalandel på 78 %, og gir følgende anbefaling: «Som ledd i 
kommunens eierstrategi bør det vurderes om midler i datterselskapet utover en forsvarlig 
egenkapital, bør trekkes opp i morselskapet siden et kommunalt foretak ikke er underlagt plikt til 
å fremlegge konsernregnskap.» 
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, og er av den oppfatning at 
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer 
til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes Havn KF  
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 10,5 mill. og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10,2 mill.  
 
Revisor påpeker i sitt notat følgende: 

• Foretaket er som tidligere år, fremdeles sårbart i forhold til nøkkelpersonell. 
• Sandnes Havn KF har en opptjent inntekt på kr. 5,4 mill. som ikke er bokført i 

investeringsregnskapet. Sandnes Tomteselskap KF skal i følge avtalen ha 60 % av 



dekningsbidraget ved salg av tomter i indre havn. I følge revisor er det stor usikkerhet 
knyttet til beløpets størrelse.  

• Havnens datterselskap, Sandnes havneterminal AS, har ikke avlagt årsregnskap for 
2014. Aksjeselskapet har en egenkapital på 3,4 mill. kr., hvor 1 mill. er aksjekapital. 
Det er ikke mottatt utbytte fra datterselskapet i 2014. 

 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, men påpeker at «investeringsbudsjettet 
og budsjettets overføring fra drifts- til investeringsregnskapet burde ha vært regulert da det ble 
klart at planlagte investeringer ikke kom til å bli gjennomført i 2014.» Revisor er likevel av den 
oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter, og har ingen 
kommentarer til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes kunst og kulturhus KF  
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr. 2,8 mill. og et 
regnskapsmessig merforbruk på kr. 2,9 mill. etter avsetning til bundet fond. 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 482 540. Årets resultat gir 
en svekkelse av egenkapitalen på ca. l,6 mill. kr. De negative tallene er omtalt i årsmeldingen. 
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, og er av den oppfatning at 
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer 
til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes tomteselskap KF  
Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 79,9 mill. En betydelig del av dette er 
tilbakeføring av tidligere avsetninger på 22 mill. og utbytte fra datterselskap på kr. 13 mill. kr. 
Egenkapitalen er på 57 %, og både lånet til Sandnes kommune (117 mill.) og Sandnes Havn 
KF (135 mill.) betjenes i samsvar med avtaler.  
 
I sitt notat påpeker revisor at selskapet er sårbart da kapasiteten innen økonomifunksjonen er 
begrenset. Selskapet har opprettet en ny stilling i 2015, som vil styrke internkontrollen.  
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, og er av den oppfatning at 
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer 
til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes Eiendomsselskap KF 
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr 295 683 og et 
regnskapsmessig merforbruk på det samme beløpet.  
 
Revisor har foretatt en presisering i revisjonsberetningen knyttet til at foretakets egenkapital 
er negativ med kr 34 213 729 per 31.12.2014. Dette forholdet har ellers ingen betydning for 
revisors  konklusjoner om regnskapet. 
 
Oppsummering:  
For nærmere omtale av de kommunale foretakene vises det til foretakenes vedlagte 
regnskaper og årsmeldinger, samt til omtale i Sandnes kommunes årsmelding (link). Revisor 
har ikke bemerket funn som tilsier at kontrollutvalget plikter å følge opp punkter for noen av 
foretakene i 2014. Kontrollutvalget står likevel fritt til å bestemme om det er punkter som en 
ønsker å følge opp. 
 



FORSLAG TIL VEDTAK: 

Ut over det som fremgår av revisors årsoppgjørsnotater og 
revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til 
årsmelding og årsregnskap for 2014 for de kommunale foretakene i 
Sandnes:  

 Sandnes Parkering KF
 Sandnes Kulturhus KF
 Sandnes Havn KF
 Sandnes Tomteselskap KF
 Sandnes Eiendomsselskap KF

SANDNES, 16.02.2015 

Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

 Jane D. Idland 
Saksbehandler 

Vedlegg:  
Kort omtale av foretakene i Sandnes kommunes årsmelding (scroll ned til siste del av 
dokumentet;  «Kommunale foretak») kun elektronisk 

Samledokument som inneholder:
Revisjonsberetning Sandnes parkering        
Årsoppgjørsnotat Sandnes parkering 
Revisjonsberetning Sandnes kunst og kulturhus 2014 
Årsoppgjørsnotat Sandnes kunst- og kulturhus 
Revisjonsberetning Sandnes Havn KF 
Årsoppgjørsnotat Sandnes Havn KF 
Revisjonsberetning Sandnes Tomteselskap 
Årsoppgjørsnotat Sandnes tomteselskap 2014 
Revisjonsberetning Sandnes eiendomsselskap 
Årsoppgjørsnotat Sandnes eiendomsselskap 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Saksliste 

https://www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014%23tjenesteomr-dene0


16/15 Orientering fra administrasjonen 
 
Arkivsak-dok.  13/00363-5 
Arkivkode.  030  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 16/15 
 
Bakgrunn 

På bakgrunn av oppslag i media, ønsker kontrollutvalget en orientering om Gass – fondet i 
Sandnes. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på følgende spørsmål:  

• Hvilke vurderinger har kommunen tidligere gjort av lovligheten? 
• Hvorfor har kommunen en ordning slik man har, mens eksempelvis Stavanger ikke 

benytter denne modell?  
• Hva mener departementet om denne problemstillingen?  
• Hva blir konsekvensene hvis fondet blir kjent ulovlig?  
• Risikerer kommunen store tilbakebetalingskrav fra andre utbyggere?  
• Må kommunen organisere sin aktivitet på en annen måte?  
• Er det kommet frem momenter som gjør at kommunen bør endre sin praksis selv om 

klagen ikke skulle få "medhold" hos Sivilombudsmannen? 
  
Saksutredning 

Rådmannen har gitt tilbakemelding om at Gunnar Byrkjedal og Sidsel Haugen kommer på 
møtet og vil gi en generell orientering om Gass – fondet.  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 
 

 
 
 
 
SANDNES, 30.03.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
                                                                                                       Jane D. Idland 

 

                                                                                                       Saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Saksliste 
 
  



17/15 Ny oppfølging av rapport: Anskaffelser 
 
Arkivsak-dok.  13/00117-40 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 17/15 
 
Bakgrunn:  
Bystyret behandlet i møte den 31.08.12 forvaltningsrevisjonen ”Anskaffelser”, og fattet 
følgende vedtak:  

• Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ”Anskaffelser” til 
etterretning.  

• Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og 
anbefalinger.  

• Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets 
vedtak innen ca. 6 måneder.  

I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen:  
1. Sandnes kommune bør oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett 

tilgjengelige.  

2. Sandnes kommune bør fortsatt forsøke å beholde kompetansen på sentral innkjøpsenhet, 
og styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige anskaffelser 
etterleves.  

3. Sandnes kommune bør øke andelen e- handel i tråd med målsetting.  
 
Saksutredning:  
Sekretariatet mottok tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten fra rådmannen i Sandnes i 
brev av 12.01.2014, se vedlegg.  
 
Kort oppsummert gav rådmannen følgende tilbakemelding:  

1. Arbeidet med en plattform for elektronisk samhandling står fast, men har vært utsatt både 
pga utfordringer knyttet til sykemeldinger/permisjoner og kommunens eksisterende 
intranettløsning. Det arbeides nå med en ny plattform for kommunens intranett. En 
fullstendig oppdatering her er derfor utsatt i påvente av ny løsning.  

2. Anskaffelsesenhetens arbeid med opplæring i e-handel og anskaffelsesregler videreføres. I 
tillegg gjennomføres kurs for resultatenhetene på forespørsel innenfor tilgjengelige 
ressurser. Det har ikke vært ressurser til å iverksette nye interne tilbud om opplæring fram 
til nå.  

3. Kommunen må fortsatt legge ned et betydelig arbeid for å implementere flere avtaler i E-
handelsløsningen, noe man pga personellmessige utfordringer ikke har hatt tilstrekkelig 
kapasitet til.  

 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten februar 2014 og fattet da slikt vedtak: 

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
rapporten ”Anskaffelser” til orientering. Kontrollutvalget ser med en viss 
bekymring på at rådmannen ikke har implementert anbefalingene fra 
revisjonen ennå.  



Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av denne 
rapporten om ca. ett år.  
Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 

 
Til møtet 13.03.2015 
Rådmannen har i brev av 06.03.2015 gitt ny tilbakemelding på rapporten. 
 
I sitt svar gjør rådmannen rede for oppdatert status knyttet til de ulike anbefalingene.  

1. Det har vært gjennomført konkurranse på levering av konsulentoppdrag på oppgaven med 
å utvikle ny intranett, konsulent er valgt og ny løsning forventes klar i august 2015. 

2. Kommunen jobber kontinuerlig med å nå målsetningene i vedtatt Anskaffelses politikk. 
Det blir årlig gjennomført lederskoleprogram som inkluderer opplæring i e-handel og 
anskaffelsesregler, og det blir arrangert innkjøpskurs innenfor tilgjengelige ressurs-
rammer. En ny intranettløsning vil bidra til å informere om krav til ulike anskaffelses-
prosedyrer.  
Sandnes kommune vil ansette en ny innkjøpssjef. Anskaffelsesenheten ble styrket med ett 
årsverk i 2014. Sandnes kommune låner ut tre innkjøpsrådgivere til Sandnes Eiendoms-
selskap KF. Utlånet blir finansiert gjennom prosjektene.  
Rådmannen har foreslått at det anskaffes et innkjøpsovervåkings- og 
kontraktsoppfølgings-system hvor hensikten er å sjekke innkjøpsavtaler/kontrakter, 
automatisere priskontroll, øke bruken av inngåtte rammeavtaler og forbedre kvaliteten i 
anbudsbeskrivelser. Det er da nødvendig å ta i bruk elektroniske faktura og rådmannen 
regner med at dette vil gi en innsparing på kr. 1,5 mill. fra 2017. 

3. I følge rådmannen har det vært vanskelig å prioritere nok ressurser til å implementere flere 
avtaler i e – handelsløsningen og få opp bruken av e-handel. Det ble brukt 1 mill. mindre 
via kommunens e-handelsløsning fra 2013 til 2014. Kommunen har utlyst en 
prekvalifiseringsrunde for levering av ny e-handelsløsning, som vil gjøre det mulig å 
«integrere e-handelsløsningen med kommunens økonomi og fakturabehandlingssystem. 
Dette vil gi en elektronisk løsning fra og med varebestilling og til og med betaling for 
varen.» 

 
Rådmannen har gitt tilbakemelding på alle rapportens anbefalinger. Enkelte punkter er nå 
gjennomført, mens andre er under arbeid eller planlegging.  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

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

 
SANDNES, 06.02.2015 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Vedlegg:  
Tilbakemelding oppfølging Anskaffelser 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur  

Saksliste 
 



18/15 Oppfølging forvaltningsrevisjon: 
Arbeidsgiverpolitikk (bemanning og rekruttering) 
 
Arkivsak-dok.  13/00320-11 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 18/15 
 
Bakgrunn 
Bystyret behandlet i møte den 09.09.14 rapport fra forvaltningsrevisjon «Arbeidsgiver-
politikk» og fattet følgende vedtak: 

• Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten om Arbeidsgiverpolitikk til orientering. 
• Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta stilling til oppfølging av rapportens 

konklusjoner og anbefalinger. 
• Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan bystyrets 

vedtak er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 
 
I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 

1. Vurdere om man skal styrke analysegrunnlaget for framtidig behov for bemanning og 
kompetanse.  

2. Vurdere om det er behov for å fokusere på rollen som folkevalgt arbeidsgiver, f.eks. ved å 
inkludere dette i arbeidsgiverstrategien  

3. Vurdere aktuelle tiltak for å motvirke at enkelte ansatte opplever uheldige 
arbeidsmiljøsituasjoner.  

4. Vurdere hva man skal gjøre for at flere ansatte kan få øket sin stillingsandel.  
 
Saksutredning 
Rådmannen har i brev av 09.03.2015 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. Vurdere om man skal styrke analysegrunnlaget for framtidig behov for bemanning 
og kompetanse.  

I følge rådmannen vil det bli utarbeidet nytt analysegrunnlag i 2015. En vil da styrke arbeidet ved 
å ta i bruk KS rekrutteringsmodell og inkludere tall fra tjenesteområdene i beregningene/ 
modellen. Analysen og resultatene vil bli lagt frem til politisk behandling.  

2. Vurdere om det er behov for å fokusere på rollen som folkevalgt arbeidsgiver, f.eks. 
ved å inkludere dette i arbeidsgiverstrategien  

Rådmannen vil ta rollen til folkevalgte inn i arbeidsgiverstrategien ved revideringen i 2015, og 
følge opp med opplæring av nye folkevalgte i 2015. 

3. Vurdere aktuelle tiltak for å motvirke at enkelte ansatte opplever uheldige 
arbeidsmiljøsituasjoner.  

Sandnes kommune har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og har innført en rekke tiltak. 
Tiltak som nevnes er etiske retningslinjer og varslingsrutiner skal gjøres kjent for medarbeidere 
ved nyansettelser og gjennom kurs og møter. Enheter skal årlig diskutere etiske dilemmaer, 



medarbeider-undersøkelsen blir endret med ekstra spørsmål, flere har fått kompetanse til å utføre 
fakta-undersøkelser og etikk og varsling har vært tema på Okarina (ledersamling) i januar 2015. I 
tillegg har rådmannen bedt om en ekstern gjennomgang av rutiner og praksis for varsling i 
Sandnes kommune. Den eksterne gjennomgangen blir utført i tråd med regler om offentlige 
anskaffelser. 

4. Vurdere hva man skal gjøre for at flere ansatte kan få øket sin stillingsandel.  
I følge rådmannen er det nedsatt arbeidsgrupper i flere enheter, som skal arbeide med å få flere 
medarbeidere i større stillinger, følge opp vedtak og utarbeide retningslinjer. Målet for arbeidet er 
å redusere uønsket deltid med 2 %. Deltid skal også være et tema i medarbeidersamtaler, og ved 
søknad om større stilling kan deltidsansatte be om vurdering av fortrinnsrett. 
 
Rådmannen har satt i verk flere tiltak som ikke kommer inn under revisors anbefalinger:  

• Innovasjon inn i arbeidsgiverstrategien.  
• Inkluderende arbeidsliv (IA).  
• Språkopplæring. 

 
Rådmannen har svart på alle 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 «Arbeidsgiverpolitikk» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
 

 
 
SANDNES, 24.03.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
                                                                                                      Jane D. Idland 
                                                                                                      Saksbehandler 

 

 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon Arbeidsgiverpolitikk, rådmannens oppfølging 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

Saksliste 
 
  



 

19/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Overgang fra 
ungdomsskole til videregående skole (Ny giv) 
 
Arkivsak-dok.  15/00007-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 19/15 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget vedtok i møte den 13.03.2015 å bestille forvaltningsrevisjon av «Ny giv». 
Prosjektet er valgt ut fra prioriterte prosjekter i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. 
Bestillingen er innenfor rammen for vedtatt budsjett for kontrollutvalget i Sandnes kommune. 
 
Saksutredning 
Revisor har sendt over prosjektforslag -, se vedlegg, som danner grunnlag for bestillingen.  
 
I prosjektforslaget er det foreslått følgende formål: «vurdere hvordan Sandnes kommune 
sikrer betryggende overganger mellom ungdomsskole og videregående skole, spesielt med 
tanke på å forebygge frafall i videregående opplæring.» 
 
Ut fra dette formålet foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger:  

• Hvilke planer og retningslinjer har kommunen for overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole, og hvordan fungerer disse?  

• Hvordan forberedes overgangen for elever med svakt karaktergrunnlag fra 
ungdomsskolen?  

o Hvilke tiltak iverksettes?  
o Til hvilket tidspunkt?  
o Hvem har ansvaret?  

• Hvordan sikres overgangen for elever med særskilte behov, herunder  
o Hvilken dokumentasjon følger elevene fra grunnskole til videregående skole?  

• Hvordan er samarbeidet mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune med 
tanke på elevenes overgang til videregående skole?  

• Hvordan arbeider den enkelte skole med å sikre god yrkesrådgivning overfor elevene på 
ungdomstrinnet?  

• Hvilke forbedringsområder finnes?  
 
Revisor foreslår en ramme på prosjektet på ca. 300 timer.  
 
I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formålet, problemstillinger og øvrig 
beskrivelse av prosjektet dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne 
forvaltningsrevisjonen. Dersom utvalget ser andre problemstillinger som burde være med, er 
det viktig å få disse med i dette møtet. Det er bestillingen som kontrollutvalget vedtar nå som 
er styrende for den rapporten utvalget til slutt mottar.  
 



 
FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Overgang fra ungdomsskole 
til videregående skole» i tråd med forslag til mandat og med de endringer / 
presiseringer som kom frem i møtet. 
 

 
 
 
SANDNES, 13.04.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Utkast til prosjektmandat 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
 

Saksliste 
 
  



20/15 Statusoversikt pr. april 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00079-50 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 20/15 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet utarbeider en statusoversikt til hvert møte i kontrollutvalget. Oversikten 
utarbeides i samarbeid med revisor. Denne statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy til å 
følge saker som går over flere møter. Det gjelder først og fremst forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som skal følges opp fra de blir bestilt og fram til rådmannens oppfølging av 
saken 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: 

• Ny oppfølging av rapporten «Anskaffelser» 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonen «Arbeidsgiverpolitikk» 
• Bestilling av forvaltningsrevisjon «Overgang fra ungdomsskole til videregående skole 

(Ny giv)»  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusrapporten pr. april 2015 til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 18.03.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Vedlegg: 
Statusoversikt pr. april 
Click here to enter text. 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Saksliste 



 
 
Referat-/meldingssaker: 
 
 
4/15  Skatteinngang mars 2015 
 
5/15  Henvendelse fra innbygger  

Unntatt ihht Offl. § 13 fvl. § 13.1 
 
 
 

Saksliste 
 


	Bakgrunn
	Saksutredning
	Rådmannen har gitt tilbakemelding om at Gunnar Byrkjedal og Sidsel Haugen kommer på møtet og vil gi en generell orientering om Gass – fondet.




Kontrollutvalget i Sandnes kommune 
Møteinnkalling 


Møtested: Formannskapssalen, Sandnes rådhus 
Dato: 24.04.2015 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 3-2015 


Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
13/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
14/15 Uttalelse til årsregnskapet for 2014 - Sandnes kommune 
15/15 Uttalelse til årsregnskapet for 2014 - kommunale foretak 
16/15 Orientering fra administrasjonen 
17/15 Ny oppfølging av rapport: Anskaffelser 


18/15 Oppfølging forvaltningsrevisjon: Arbeidsgiverpolitikk (bemanning og 
rekruttering) 


19/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Overgang fra ungdomsskole til videregående 
skole (Ny giv) 


20/15 Statusoversikt pr. april 2015 


Referatsaker/meldinger 
Periode: 13.03.2015 - 24.04.2015 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
4/15 13/00092-36 Skatteinngang mars 2015 
5/15 13/00254-22 Henvendelse fra innbygger - Unntatt offentlighet jfr  Offl. § 13 fvl. § 13.1 


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/vara-
medlemmer. 


Sandnes, 16.04.2015 


Sveinung Skjørestad 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 


Sekretariatet 



mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no





13/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 


Arkivsak-dok.  13/00068-33 
Arkivkode.  033 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 


Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 13/15 


Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.03.15 leges fram for utvalget til endelig 
godkjenning. 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 13. mars 
2015. 


SANDNES, 18.03.2015 


Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 


Vedlegg:  
Protokoll Kontrollutvalget 13.03.2015.pdf 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 


Saksliste 







14/15 Uttalelse til årsregnskapet for 2014 - Sandnes 
kommune 


Arkivsak-dok.  13/00105-35 
Arkivkode.  210 
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 


Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 14/15 


Bakgrunn  
Kontrollutvalget skal i hht. Kommunelovens § 77 4. ledd, og kontrollutvalgsforskriften § 7 
uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen 
skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet 
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  


Etter kontrollutvalgsforskriften § 8 skal også kontrollutvalget påse at revisors merknader i 
forhold til regnskapet blir fulgt opp.  


Saksutredning:  
Regnskapet for 2014 avlegges med et samlet mindreforbruk på kr 95,3 millioner inkludert de 
kommunale foretakene. Isolert for bykassen avlegges regnskapet med et mindreforbruk på kr 
68,6 millioner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for bykassen ble på 2,7%. 
For konsernet (bykassen og foretakene) er netto driftsresultat på kr 150,7 millioner, 
tilsvarende 3,1%. Dette er godt over det anbefalte nivået på 1,75 % (anbefalt nivå er f.o.m. 
2014 redusert fra 3% til 1,75% grunnet bortfall av muligheten til å føre merverdiavgifts-
kompensasjon i driftsregnskapet).  


Årsregnskap/årsmelding for de kommunale foretakene behandles som egen sak i 
kontrollutvalget, men vil være en del av en samlet sak til bystyret når regnskap/årsmelding for 
2014 skal behandles.  


Revisjonsberetning og øvrige merknader fra revisjonen.  
Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til bystyret fra 
Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg.  


Det er avgitt normal revisjonsberetning der revisor har bemerket at investeringsutgifter er 
budsjettert til kr l 130 330 000, mens de faktiske utgiftene ble på kr 640 024 000. 
Investeringsbudsjettet burde ha vætt justert tilsvarende. Bortsett fra dette inneholder ikke 
revisjonsberetningen spesielle presiseringer eller forbehold. Revisor har også utarbeidet et 
årsoppgjørsnotat til bystyret. Dette notatet danner grunnlaget for evt. oppfølging fra 
kontrollvalget i henhold til § 8 som nevnt innledningsvis. Blant forhold revisor poengterer i 
årsoppgjørsnotatet, er:  


• Regnskapsfunksjonen er fortsatt sårbar med hensyn til nøkkelpersoner og kapasitet. I en
situasjon hvor de økonomiske rammene stadig blir strammere, er det avgjørende at de ulike
kontrollfunksjonene ikke svekkes. I tillegg burde avdelingen også ha hatt ressurser til å sikre
nødvendige effektiviseringsprosesser.







• Når det gjelder reiseutgifter som ikke går via lønnssystemet, gjør revisor oppmerksom på at
det er formelle mangler ved dokumentasjonen, idet bokføringsforskriftens krav til angivelse av
reisens formål ikke framgår av alle bilagene. Knyttet til innkjøpsfunksjonen er det også
formelle mangler ved dokumentasjonen av utgifter til bevertning, representasjon og gaver. Av
de undersøkte transaksjonene, var dokumentasjonen tilfredsstillende i kun en fjerdedel av
tilfellene.


• Revisor påpeker at når det gjelder offentlige anskaffelser har man funnet manglende
dokumentasjon av konkurranse (protokollføring) i seks av ni undersøkte tilfeller.
Dette tyder på at kommunen fortsatt har en vei å gå før innkjøp mellom kr l00 000 og kr 500
000 fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket.


• Innenfor selvkost har vannområdet hatt et underskudd i 2014 på ca. 5 mill. kr, mens
renovasjonsområdet gikk med et overskudd på 12,8 mill. kr. Det ser derfor ut til å være grunn
til å vurdere gebyrsatsene på disse områdene framover.


Revisor konkluderer med at de ikke har avdekket forhold som kontrollutvalget plikter å følge 
opp. Kontrollutvalget kan likevel knytte kommentarer til forhold i det framlagte årsoppgjørs-
notatet dersom de ønsker det. Dersom kontrollutvalget ikke ønsker en ytterligere oppfølging 
må siste setning i forslag til vedtak strykes.  


Rådmannen har utarbeidet saksframlegg for formannskap og bystyret, der også forslag til 
disponering av mindreforbruket går fram, se vedlegg. Representant for rådmannen vil 
orientere om saken på kontrollutvalgets møte. 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til det framlagte 
årsregnskapet for 2014 ut over det som går frem av revisors årsoppgjørs-
notat og revisjonsberetning.  


Kontrollutvalget vi følge opp utvalgte merknader i revisors årsoppgjørsnotat 
høsten 2015  


SANDNES, 16.02.2015 


Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 


Vedleggsoversikt neste side.







Vedlegg:  
https://www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014  (kun elektronisk) 
www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014 (kun elektronisk) 


Sak - årsregnskap og årsrapport 2014.doc 
Vedlegg 1 - Økonomisk oversikt resultatenhetene.pdf 
Vedlegg 2- Bruk og avsetning til dispsisjonsfond årsavslutningen.pdf 
Vedlegg 3 - Oversikt over disposisjonsfond per 31.12.2014.pdf 
Vedlegg 4 - Overføring av merforbruk til 2015.pdf 
Vedlegg 5 - Finansforvaltningsrapport 2014.pdf 
Vedlegg 6 - Videreføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015 Sandnes kommune.pdf 
Vedlegg 7 - Videreføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015 Sandnes eiendomsselskap 
KF.pdf 
Vedlegg 8 - Revisjonsberetning.pdf 
Vedlegg 9 - Årsoppgjørsnotat Sandnes kommune.pdf 


Saksliste 



https://www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014

http://www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014





15/15 Uttalelse til årsregnskapet for 2014 - kommunale 
foretak 
 
Arkivsak-dok.  14/00027-10 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 15/15 
 
Bakgrunn:  
Sekretariatet har bedt om å få tilsendt årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2014 
for de kommunale foretakene i Sandnes:  


• Sandnes Parkering KF  
• Sandnes Kunst- og kulturhus KF  
• Sandnes Havn KF  
• Sandnes Tomteselskap KF  
• Sandnes Eiendomsselskap KF 


 
Rogaland Revisjon IKS har også oversendt årsoppgjørsnotat 2014 for foretakene.  
 
Saksutredning:  
Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2014 samt 
evt. kommentarer fra revisor.  
 
Sandnes Parkering KF:  
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr. 4,5mill. og et regnskaps-
messig mindreforbruk på ca. 4 mill. Revisor kommenterer at investeringer ikke er budsjettert, 
at økonomien ble styrket 2014 ved at inntekter økte med ca. 3 mill siden fjoråret. Det er avgitt 
1 mill. kr. i utbytte til Sandnes kommune. Revisor betegner virksomhetens økonomi som 
svært solid med en egenkapitalandel på 78 %, og gir følgende anbefaling: «Som ledd i 
kommunens eierstrategi bør det vurderes om midler i datterselskapet utover en forsvarlig 
egenkapital, bør trekkes opp i morselskapet siden et kommunalt foretak ikke er underlagt plikt til 
å fremlegge konsernregnskap.» 
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, og er av den oppfatning at 
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer 
til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes Havn KF  
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 10,5 mill. og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10,2 mill.  
 
Revisor påpeker i sitt notat følgende: 


• Foretaket er som tidligere år, fremdeles sårbart i forhold til nøkkelpersonell. 
• Sandnes Havn KF har en opptjent inntekt på kr. 5,4 mill. som ikke er bokført i 


investeringsregnskapet. Sandnes Tomteselskap KF skal i følge avtalen ha 60 % av 







dekningsbidraget ved salg av tomter i indre havn. I følge revisor er det stor usikkerhet 
knyttet til beløpets størrelse.  


• Havnens datterselskap, Sandnes havneterminal AS, har ikke avlagt årsregnskap for 
2014. Aksjeselskapet har en egenkapital på 3,4 mill. kr., hvor 1 mill. er aksjekapital. 
Det er ikke mottatt utbytte fra datterselskapet i 2014. 


 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, men påpeker at «investeringsbudsjettet 
og budsjettets overføring fra drifts- til investeringsregnskapet burde ha vært regulert da det ble 
klart at planlagte investeringer ikke kom til å bli gjennomført i 2014.» Revisor er likevel av den 
oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter, og har ingen 
kommentarer til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes kunst og kulturhus KF  
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr. 2,8 mill. og et 
regnskapsmessig merforbruk på kr. 2,9 mill. etter avsetning til bundet fond. 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr 482 540. Årets resultat gir 
en svekkelse av egenkapitalen på ca. l,6 mill. kr. De negative tallene er omtalt i årsmeldingen. 
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, og er av den oppfatning at 
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer 
til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes tomteselskap KF  
Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 79,9 mill. En betydelig del av dette er 
tilbakeføring av tidligere avsetninger på 22 mill. og utbytte fra datterselskap på kr. 13 mill. kr. 
Egenkapitalen er på 57 %, og både lånet til Sandnes kommune (117 mill.) og Sandnes Havn 
KF (135 mill.) betjenes i samsvar med avtaler.  
 
I sitt notat påpeker revisor at selskapet er sårbart da kapasiteten innen økonomifunksjonen er 
begrenset. Selskapet har opprettet en ny stilling i 2015, som vil styrke internkontrollen.  
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2014, og er av den oppfatning at 
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer 
til foretakets særbudsjett og årsberetning.  
 
Sandnes Eiendomsselskap KF 
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr 295 683 og et 
regnskapsmessig merforbruk på det samme beløpet.  
 
Revisor har foretatt en presisering i revisjonsberetningen knyttet til at foretakets egenkapital 
er negativ med kr 34 213 729 per 31.12.2014. Dette forholdet har ellers ingen betydning for 
revisors  konklusjoner om regnskapet. 
 
Oppsummering:  
For nærmere omtale av de kommunale foretakene vises det til foretakenes vedlagte 
regnskaper og årsmeldinger, samt til omtale i Sandnes kommunes årsmelding (link). Revisor 
har ikke bemerket funn som tilsier at kontrollutvalget plikter å følge opp punkter for noen av 
foretakene i 2014. Kontrollutvalget står likevel fritt til å bestemme om det er punkter som en 
ønsker å følge opp. 
 







 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Ut over det som fremgår av revisors årsoppgjørsnotater og 
revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til 
årsmelding og årsregnskap for 2014 for de kommunale foretakene i 
Sandnes:  


 Sandnes Parkering KF 
 Sandnes Kulturhus KF 
 Sandnes Havn KF 
 Sandnes Tomteselskap KF 
 Sandnes Eiendomsselskap KF 


 
 
 
 
SANDNES, 16.02.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
                                                                                             Jane D. Idland 
                                                                                             Saksbehandler 


 


 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Kort omtale av foretakene i Sandnes kommunes årsmelding (scroll ned til siste del av 
dokumentet;  «Kommunale foretak») kun elektronisk 
 
Revisjonsberetning Sandnes parkering 
Årsoppgjørsnotat Sandnes parkering 
Revisjonsberetning Sandnes kunst og kulturhus 2014 
Årsoppgjørsnotat Sandnes kunst- og kulturhus 
Revisjonsberetning Sandnes Havn KF 
Årsoppgjørsnotat Sandnes Havn KF 
Revisjonsberetning Sandnes Tomteselskap 
Årsoppgjørsnotat Sandnes tomteselskap 2014 
Revisjonsberetning Sandnes eiendomsselskap 
Årsoppgjørsnotat Sandnes eiendomsselskap 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 


Saksliste 
 
  



https://www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014%23tjenesteomr-dene0





16/15 Orientering fra administrasjonen 
 
Arkivsak-dok.  13/00363-5 
Arkivkode.  030  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 16/15 
 
Bakgrunn 


På bakgrunn av oppslag i media, ønsker kontrollutvalget en orientering om Gass – fondet i 
Sandnes. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på følgende spørsmål:  


• Hvilke vurderinger har kommunen tidligere gjort av lovligheten? 
• Hvorfor har kommunen en ordning slik man har, mens eksempelvis Stavanger ikke 


benytter denne modell?  
• Hva mener departementet om denne problemstillingen?  
• Hva blir konsekvensene hvis fondet blir kjent ulovlig?  
• Risikerer kommunen store tilbakebetalingskrav fra andre utbyggere?  
• Må kommunen organisere sin aktivitet på en annen måte?  
• Er det kommet frem momenter som gjør at kommunen bør endre sin praksis selv om 


klagen ikke skulle få "medhold" hos Sivilombudsmannen? 
  
Saksutredning 


Rådmannen har gitt tilbakemelding om at Gunnar Byrkjedal og Sidsel Haugen kommer på 
møtet og vil gi en generell orientering om Gass – fondet.  


 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 
 


 
 
 
 
SANDNES, 30.03.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
                                                                                                       Jane D. Idland 


 


                                                                                                       Saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 


Saksliste 
 
  







17/15 Ny oppfølging av rapport: Anskaffelser 
 
Arkivsak-dok.  13/00117-40 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 17/15 
 
Bakgrunn:  
Bystyret behandlet i møte den 31.08.12 forvaltningsrevisjonen ”Anskaffelser”, og fattet 
følgende vedtak:  


• Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ”Anskaffelser” til 
etterretning.  


• Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og 
anbefalinger.  


• Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets 
vedtak innen ca. 6 måneder.  


I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen:  
1. Sandnes kommune bør oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett 


tilgjengelige.  


2. Sandnes kommune bør fortsatt forsøke å beholde kompetansen på sentral innkjøpsenhet, 
og styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige anskaffelser 
etterleves.  


3. Sandnes kommune bør øke andelen e- handel i tråd med målsetting.  
 
Saksutredning:  
Sekretariatet mottok tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten fra rådmannen i Sandnes i 
brev av 12.01.2014, se vedlegg.  
 
Kort oppsummert gav rådmannen følgende tilbakemelding:  


1. Arbeidet med en plattform for elektronisk samhandling står fast, men har vært utsatt både 
pga utfordringer knyttet til sykemeldinger/permisjoner og kommunens eksisterende 
intranettløsning. Det arbeides nå med en ny plattform for kommunens intranett. En 
fullstendig oppdatering her er derfor utsatt i påvente av ny løsning.  


2. Anskaffelsesenhetens arbeid med opplæring i e-handel og anskaffelsesregler videreføres. I 
tillegg gjennomføres kurs for resultatenhetene på forespørsel innenfor tilgjengelige 
ressurser. Det har ikke vært ressurser til å iverksette nye interne tilbud om opplæring fram 
til nå.  


3. Kommunen må fortsatt legge ned et betydelig arbeid for å implementere flere avtaler i E-
handelsløsningen, noe man pga personellmessige utfordringer ikke har hatt tilstrekkelig 
kapasitet til.  


 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten februar 2014 og fattet da slikt vedtak: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
rapporten ”Anskaffelser” til orientering. Kontrollutvalget ser med en viss 
bekymring på at rådmannen ikke har implementert anbefalingene fra 
revisjonen ennå.  







Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av denne 
rapporten om ca. ett år.  
Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 


 
Til møtet 13.03.2015 
Rådmannen har i brev av 06.03.2015 gitt ny tilbakemelding på rapporten. 
 
I sitt svar gjør rådmannen rede for oppdatert status knyttet til de ulike anbefalingene.  


1. Det har vært gjennomført konkurranse på levering av konsulentoppdrag på oppgaven med 
å utvikle ny intranett, konsulent er valgt og ny løsning forventes klar i august 2015. 


2. Kommunen jobber kontinuerlig med å nå målsetningene i vedtatt Anskaffelses politikk. 
Det blir årlig gjennomført lederskoleprogram som inkluderer opplæring i e-handel og 
anskaffelsesregler, og det blir arrangert innkjøpskurs innenfor tilgjengelige ressurs-
rammer. En ny intranettløsning vil bidra til å informere om krav til ulike anskaffelses-
prosedyrer.  
Sandnes kommune vil ansette en ny innkjøpssjef. Anskaffelsesenheten ble styrket med ett 
årsverk i 2014. Sandnes kommune låner ut tre innkjøpsrådgivere til Sandnes Eiendoms-
selskap KF. Utlånet blir finansiert gjennom prosjektene.  
Rådmannen har foreslått at det anskaffes et innkjøpsovervåkings- og 
kontraktsoppfølgings-system hvor hensikten er å sjekke innkjøpsavtaler/kontrakter, 
automatisere priskontroll, øke bruken av inngåtte rammeavtaler og forbedre kvaliteten i 
anbudsbeskrivelser. Det er da nødvendig å ta i bruk elektroniske faktura og rådmannen 
regner med at dette vil gi en innsparing på kr. 1,5 mill. fra 2017. 


3. I følge rådmannen har det vært vanskelig å prioritere nok ressurser til å implementere flere 
avtaler i e – handelsløsningen og få opp bruken av e-handel. Det ble brukt 1 mill. mindre 
via kommunens e-handelsløsning fra 2013 til 2014. Kommunen har utlyst en 
prekvalifiseringsrunde for levering av ny e-handelsløsning, som vil gjøre det mulig å 
«integrere e-handelsløsningen med kommunens økonomi og fakturabehandlingssystem. 
Dette vil gi en elektronisk løsning fra og med varebestilling og til og med betaling for 
varen.» 


 
Rådmannen har gitt tilbakemelding på alle rapportens anbefalinger. Enkelte punkter er nå 
gjennomført, mens andre er under arbeid eller planlegging.  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
SANDNES, 06.02.2015 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 


 


Vedlegg:  
Tilbakemelding oppfølging Anskaffelser 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur  


Saksliste 
 







18/15 Oppfølging forvaltningsrevisjon: 
Arbeidsgiverpolitikk (bemanning og rekruttering) 
 
Arkivsak-dok.  13/00320-11 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 18/15 
 
Bakgrunn 
Bystyret behandlet i møte den 09.09.14 rapport fra forvaltningsrevisjon «Arbeidsgiver-
politikk» og fattet følgende vedtak: 


• Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten om Arbeidsgiverpolitikk til orientering. 
• Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta stilling til oppfølging av rapportens 


konklusjoner og anbefalinger. 
• Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan bystyrets 


vedtak er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 
 
I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 


1. Vurdere om man skal styrke analysegrunnlaget for framtidig behov for bemanning og 
kompetanse.  


2. Vurdere om det er behov for å fokusere på rollen som folkevalgt arbeidsgiver, f.eks. ved å 
inkludere dette i arbeidsgiverstrategien  


3. Vurdere aktuelle tiltak for å motvirke at enkelte ansatte opplever uheldige 
arbeidsmiljøsituasjoner.  


4. Vurdere hva man skal gjøre for at flere ansatte kan få øket sin stillingsandel.  
 
Saksutredning 
Rådmannen har i brev av 09.03.2015 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. Vurdere om man skal styrke analysegrunnlaget for framtidig behov for bemanning 
og kompetanse.  


I følge rådmannen vil det bli utarbeidet nytt analysegrunnlag i 2015. En vil da styrke arbeidet ved 
å ta i bruk KS rekrutteringsmodell og inkludere tall fra tjenesteområdene i beregningene/ 
modellen. Analysen og resultatene vil bli lagt frem til politisk behandling.  


2. Vurdere om det er behov for å fokusere på rollen som folkevalgt arbeidsgiver, f.eks. 
ved å inkludere dette i arbeidsgiverstrategien  


Rådmannen vil ta rollen til folkevalgte inn i arbeidsgiverstrategien ved revideringen i 2015, og 
følge opp med opplæring av nye folkevalgte i 2015. 


3. Vurdere aktuelle tiltak for å motvirke at enkelte ansatte opplever uheldige 
arbeidsmiljøsituasjoner.  


Sandnes kommune har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og har innført en rekke tiltak. 
Tiltak som nevnes er etiske retningslinjer og varslingsrutiner skal gjøres kjent for medarbeidere 
ved nyansettelser og gjennom kurs og møter. Enheter skal årlig diskutere etiske dilemmaer, 







medarbeider-undersøkelsen blir endret med ekstra spørsmål, flere har fått kompetanse til å utføre 
fakta-undersøkelser og etikk og varsling har vært tema på Okarina (ledersamling) i januar 2015. I 
tillegg har rådmannen bedt om en ekstern gjennomgang av rutiner og praksis for varsling i 
Sandnes kommune. Den eksterne gjennomgangen blir utført i tråd med regler om offentlige 
anskaffelser. 


4. Vurdere hva man skal gjøre for at flere ansatte kan få øket sin stillingsandel.  
I følge rådmannen er det nedsatt arbeidsgrupper i flere enheter, som skal arbeide med å få flere 
medarbeidere i større stillinger, følge opp vedtak og utarbeide retningslinjer. Målet for arbeidet er 
å redusere uønsket deltid med 2 %. Deltid skal også være et tema i medarbeidersamtaler, og ved 
søknad om større stilling kan deltidsansatte be om vurdering av fortrinnsrett. 
 
Rådmannen har satt i verk flere tiltak som ikke kommer inn under revisors anbefalinger:  


• Innovasjon inn i arbeidsgiverstrategien.  
• Inkluderende arbeidsliv (IA).  
• Språkopplæring. 


 
Rådmannen har svart på alle 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 «Arbeidsgiverpolitikk» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
 


 
 
SANDNES, 24.03.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
                                                                                                      Jane D. Idland 
                                                                                                      Saksbehandler 


 


 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon Arbeidsgiverpolitikk, rådmannens oppfølging 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 


Saksliste 
 
  







 


19/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Overgang fra 
ungdomsskole til videregående skole (Ny giv) 
 
Arkivsak-dok.  15/00007-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 19/15 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget vedtok i møte den 13.03.2015 å bestille forvaltningsrevisjon av «Ny giv». 
Prosjektet er valgt ut fra prioriterte prosjekter i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. 
Bestillingen er innenfor rammen for vedtatt budsjett for kontrollutvalget i Sandnes kommune. 
 
Saksutredning 
Revisor har sendt over prosjektforslag -, se vedlegg, som danner grunnlag for bestillingen.  
 
I prosjektforslaget er det foreslått følgende formål: «vurdere hvordan Sandnes kommune 
sikrer betryggende overganger mellom ungdomsskole og videregående skole, spesielt med 
tanke på å forebygge frafall i videregående opplæring.» 
 
Ut fra dette formålet foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger:  


• Hvilke planer og retningslinjer har kommunen for overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole, og hvordan fungerer disse?  


• Hvordan forberedes overgangen for elever med svakt karaktergrunnlag fra 
ungdomsskolen?  


o Hvilke tiltak iverksettes?  
o Til hvilket tidspunkt?  
o Hvem har ansvaret?  


• Hvordan sikres overgangen for elever med særskilte behov, herunder  
o Hvilken dokumentasjon følger elevene fra grunnskole til videregående skole?  


• Hvordan er samarbeidet mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune med 
tanke på elevenes overgang til videregående skole?  


• Hvordan arbeider den enkelte skole med å sikre god yrkesrådgivning overfor elevene på 
ungdomstrinnet?  


• Hvilke forbedringsområder finnes?  
 
Revisor foreslår en ramme på prosjektet på ca. 300 timer.  
 
I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formålet, problemstillinger og øvrig 
beskrivelse av prosjektet dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne 
forvaltningsrevisjonen. Dersom utvalget ser andre problemstillinger som burde være med, er 
det viktig å få disse med i dette møtet. Det er bestillingen som kontrollutvalget vedtar nå som 
er styrende for den rapporten utvalget til slutt mottar.  
 







 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Overgang fra ungdomsskole 
til videregående skole» i tråd med forslag til mandat og med de endringer / 
presiseringer som kom frem i møtet. 
 


 
 
 
SANDNES, 13.04.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 


 


 
Vedlegg: 
Utkast til prosjektmandat 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
 


Saksliste 
 
  







20/15 Statusoversikt pr. april 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00079-50 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.04.2015 20/15 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet utarbeider en statusoversikt til hvert møte i kontrollutvalget. Oversikten 
utarbeides i samarbeid med revisor. Denne statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy til å 
følge saker som går over flere møter. Det gjelder først og fremst forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som skal følges opp fra de blir bestilt og fram til rådmannens oppfølging av 
saken 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: 


• Ny oppfølging av rapporten «Anskaffelser» 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonen «Arbeidsgiverpolitikk» 
• Bestilling av forvaltningsrevisjon «Overgang fra ungdomsskole til videregående skole 


(Ny giv)»  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes tar statusrapporten pr. april 2015 til orientering. 
 


 
 
 
SANDNES, 18.03.2015 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 


 


 
Vedlegg: 
Statusoversikt pr. april 
Click here to enter text. 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 


Saksliste 







 
 
Referat-/meldingssaker: 
 
 
4/15  Skatteinngang mars 2015 
 
5/15  Henvendelse fra innbygger  


Unntatt ihht Offl. § 13 fvl. § 13.1 
 
 
 


Saksliste 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 



Referat-/meldingssaker 



2/15 13/00092-34 Skatteinngang februar 2015 7 



Innkallingen ble godkjent med merknad om at kommunenavn er feil i sak 5. 



5/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16. januar 2015 



FORSLAG TIL VEDTAK: 



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



Møtebehandling 



Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 16. januar 
2015. 



[Lagre] 



6/15 Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten 



FORSLAG TIL VEDTAK: 



Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2014 med 
kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. 



Saken videresendes bystyret til orientering. 



Møtebehandling 
Skatteoppkrever Bjørn Oskar Løland orienterte og svarte på spørsmål. 



Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2014 med 
kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. 



Saken videresendes bystyret til orientering. 
[Lagre] 











Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 



7/15 Oppfølging av rapport: Samhandlingsreformen 



FORSLAG TIL VEDTAK: 



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



Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 



Møtebehandling 



Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



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



Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 



[Lagre] 



8/15 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Språkopplæring for 
innvandrere 



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. 



Møtebehandling 



Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 



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



Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 



[Lagre] 
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9/15 Utvelging av prosjekter for gjennomføring i 2016 



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.  



Møtebehandling 
Kontrollutvalget har fått inn spørsmål vedr. rehabilitering/utbygging av 
Ganddal skole og budsjettoverskridelser. Kontrollutvalgsleder og 
sekretariatet kontakter eiendomssjefen for å be om et notat i saken 
snarest mulig for evt. vurdering på neste møte. 



Skole/barnehage – varsling. Arbeidet mot mobbing. Kontrollutvalget 
ønsker en orientering om hvilke tiltak som settes i gang for å unngå 
mobbing og hva som gjøres for å lytte til varslerne. Sekretariatet kontakter 
varslingsenhetens leder for å orientere på neste møte om hvordan slike 
saker følges opp. 



Prioriterte prosjekter for framlegging av prosjektmandater: 
• Ny giv (inkl. lærlingeordningen)
• Prosjektstyring kan også være et aktuelt tema, som kontrollutvalget



vil ta stilling til på et senere tidspunkt.



Kontrollutvalget satte med bakgrunn i diskusjonen fram følgende forslag til 
vedtak: 



• 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.



Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat på 
følgende prosjekt for levering i 2016 



* «Ny giv» (inkl. lærlingeordningen)
i tråd med føringer fra prioritering av prosjektet samt føringer gitt av 
kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatet.  
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Votering 
Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
• 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.



Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat på 
følgende prosjekt for levering i 2016 



* «Ny giv» (inkl. lærlingeordningen)
i tråd med føringer fra prioritering av prosjektet samt føringer gitt av 
kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatet.  



[Lagre] 



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



FORSLAG TIL VEDTAK: 



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



Møtebehandling 



Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



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



[Lagre] 
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11/15 Bestilling av ny overordnet analyse 



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.



Møtebehandling 



Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



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.



[Lagre] 



12/15 Statusoversikt mars 2015 



FORSLAG TIL VEDTAK: 



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



Møtebehandling 
Revisor la fram oversikt over økt timeforbruk knyttet til selskapskontroll i 
Lyse Energi AS. Kontrollutvalget aksepterte den foreslåtte timeøkningen. 



Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 



Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2015 til 
orientering. Kontrollutvalget aksepterte revisors melding om timeøkning 
knyttet til selskapskontroll i Lyse Energi AS. 



[Lagre] 











Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 



REFERAT-/MELDINGSAKER 
2/15 Skatteinngangen februar 2015 
Kontrollutvalget tok meldingssaken til orientering. 



Klikk her for å skrive inn tekst. 



EVENTUELT 
Kontrollutvalget tok opp temaet sponsing samt uttak av utbytte fra Tomteselskapet 
sett opp mot Tomteselskapets vedtekter. Sekretariatet undersøker til neste møte 
hvilke vedtak som er fattet i bystyret knyttet til dette. 



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 
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Referat-/meldingssaker 


2/15 13/00092-34 Skatteinngang februar 2015 7 


Innkallingen ble godkjent med merknad om at kommunenavn er feil i sak 5. 


5/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16. januar 2015 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 16. januar 
2015. 


[Lagre] 


6/15 Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2014 med 
kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. 


Saken videresendes bystyret til orientering. 


Møtebehandling 
Skatteoppkrever Bjørn Oskar Løland orienterte og svarte på spørsmål. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2014 med 
kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. 


Saken videresendes bystyret til orientering. 
[Lagre] 
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7/15 Oppfølging av rapport: Samhandlingsreformen 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


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


Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 


[Lagre] 


8/15 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Språkopplæring for 
innvandrere 


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. 


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 


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


Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 


[Lagre] 
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9/15 Utvelging av prosjekter for gjennomføring i 2016 


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.  


Møtebehandling 
Kontrollutvalget har fått inn spørsmål vedr. rehabilitering/utbygging av 
Ganddal skole og budsjettoverskridelser. Kontrollutvalgsleder og 
sekretariatet kontakter eiendomssjefen for å be om et notat i saken 
snarest mulig for evt. vurdering på neste møte. 


Skole/barnehage – varsling. Arbeidet mot mobbing. Kontrollutvalget 
ønsker en orientering om hvilke tiltak som settes i gang for å unngå 
mobbing og hva som gjøres for å lytte til varslerne. Sekretariatet kontakter 
varslingsenhetens leder for å orientere på neste møte om hvordan slike 
saker følges opp. 


Prioriterte prosjekter for framlegging av prosjektmandater: 
• Ny giv (inkl. lærlingeordningen)
• Prosjektstyring kan også være et aktuelt tema, som kontrollutvalget


vil ta stilling til på et senere tidspunkt.


Kontrollutvalget satte med bakgrunn i diskusjonen fram følgende forslag til 
vedtak: 


• 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.


Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat på 
følgende prosjekt for levering i 2016 


* «Ny giv» (inkl. lærlingeordningen)
i tråd med føringer fra prioritering av prosjektet samt føringer gitt av 
kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatet.  
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Votering 
Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
• 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.


Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat på 
følgende prosjekt for levering i 2016 


* «Ny giv» (inkl. lærlingeordningen)
i tråd med føringer fra prioritering av prosjektet samt føringer gitt av 
kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatet.  


[Lagre] 


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


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


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


[Lagre] 
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11/15 Bestilling av ny overordnet analyse 


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.


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


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.


[Lagre] 


12/15 Statusoversikt mars 2015 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


Møtebehandling 
Revisor la fram oversikt over økt timeforbruk knyttet til selskapskontroll i 
Lyse Energi AS. Kontrollutvalget aksepterte den foreslåtte timeøkningen. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2015 til 
orientering. Kontrollutvalget aksepterte revisors melding om timeøkning 
knyttet til selskapskontroll i Lyse Energi AS. 


[Lagre] 
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REFERAT-/MELDINGSAKER 
2/15 Skatteinngangen februar 2015 
Kontrollutvalget tok meldingssaken til orientering. 


Klikk her for å skrive inn tekst. 


EVENTUELT 
Kontrollutvalget tok opp temaet sponsing samt uttak av utbytte fra Tomteselskapet 
sett opp mot Tomteselskapets vedtekter. Sekretariatet undersøker til neste møte 
hvilke vedtak som er fattet i bystyret knyttet til dette. 


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 








SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 
 
ORIENTERINGSSAK    
   
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 09.03.2015  
 
Arkivsak : 15/04542 
Arkivkode :    
Saksbehandler : Mona H. Wiig 
 
 
Forvaltningsrevisjon Arbeidsgiverpolitikk - orientering om rådmannens oppfølging 
Rapport fra forvaltningsrevisjon av Arbeidsgiverpolitikk, utført av Rogaland Revisjon, ble 
fremlagt for bystyret i møte 09.09.14 sak 113/14. Rapporten ble videresendt til rådmann for 
oppfølging av rapporten. 
 
Rådmannen har besluttet å følge de anbefalinger som ble gitt av Rogaland revisjon. Nedenfor 
gjøres det rede for hvordan rådmannen har arbeidet. 
 
Rapporten anbefalte: 
Vurdere om man skal styrke analysegrunnlaget for framtidig behov for bemanning og 
kompetanse. 
Analysegrunnlaget for framtidig behov for bemanning og kompetanse er blitt styrket gjennom 
rekrutteringssaker i 2012 og 2013 (ref. rekruttering 2012 13/03046 og rekruttering 2013 
14/04349).  
 
Ny sak vil bli utarbeidet i 2015 og vil bli styrket ved at det arbeides videre med KS 
rekrutteringsmodell ved at tall fra tjenesteområdene tas inn i beregningene/modellen.  Analyse 
og resultat vil så bli lagt frem for politisk behandling. 
 
Vurdere om det er behov for å fokusere på rollen som folkevalgt arbeidsgiver, f.eks. ved å 
inkludere dette i arbeidsgiverstrategien. 
Folkevalgte som arbeidsgiver ble tatt opp i forbindelse med politisk behandling av 
forvaltningsrevisjonen av arbeidsgiverrollen, og følges opp ved opplæring av nye folkevalgte 
i 2015. Rådmannen vil i tillegg ta rollen til folkevalgte inn i arbeidsgiverstrategien ved neste 
revidering i 2015.  
 
Vurdere aktuelle tiltak for å motvirke at enkelte ansatte opplever uheldige 
arbeidsmiljøsituasjoner. 
Tiltak for å motvirke at enkelte ansatte opplever uheldige arbeidsmiljøsituasjoner er satt i 
gang etter medarbeiderundersøkelsen 2014, som viser en økning på 72 tilfeller av 
medarbeidere som har opplevd trakassering eller utilbørlig opptreden. 
 
Sandnes kommune har nulltoleranse for mobbing og trakassering.  
 
Alle medarbeidere skal kjenne til etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Dette skal sikres 
ved at etiske retningslinjer gjøres kjent ved nyansettelser samt gjennom opplæring i etikk og 
varsling på lederskole, kurs for nyansatte, kurs for lærlinger og personalmøter. 
 
Alle enheter skal minst en gang i året diskutere aktuelle etiske dilemma.  
Enheter med forekomster av medarbeidere som har opplevd trakassering eller utilbørlig 
opptreden som ikke er meldt videre skal sette inn tiltak.  
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Etikk og varsling har vært tema på Okarina (rådmannens samling for ledere) i januar 2015.   
Trakasseringsspørsmål i medarbeiderundersøkelsen endres i 2015 – definisjon (fra 
Arbeidstilsynet) legges inn og ekstra spørsmål legges inn i forhold til hvem (funksjon) som ev 
mobber / trakasserer.  
 
Rådmannen har i tillegg sørget for at flere medarbeidere har fått kompetanse til å gjennomføre 
faktaundersøkelse. 
 
Rådmannen har tatt initiativ til ekstern gjennomgang av både rutiner og praksis for varsling i 
Sandnes kommune.  Et FOU miljø (valget blir foretatt i henhold til regler om offentlige 
anskaffelser i nær framtid) får oppdraget. 
 
Se for øvrig sak om varsling til administrasjonsutvalget 24.03.15. 
 
Vurdere hva man skal gjøre for at flere ansatte kan få øket sin stillingsandel. 
Rådmannen har nedsatt flere partssammensatte arbeidsgrupper som skal arbeide videre med å 
få flere medarbeidere i større stillinger. Arbeidsgruppene som er nedsatt er innen levekår, 
oppvekst skole, oppvekst barn og unge, samt i renhold.  Arbeidsgruppen innen levekår skal 
følge opp vedtaket i administrasjonsutvalget 13.05.14 (14/03883) og utarbeide retningslinjer 
og informasjon. Det er gjennomført en egen undersøkelse blant deltidsansatte og det skal 
arbeides videre med datagrunnlaget i prosjektet. Mål for arbeidet er å redusere uønsket deltid 
med 2 %.  
 
Deltid skal være tema i alle medarbeidersamtaler der medarbeider ikke har 100 % stilling og 
leder skal følge opp. Medarbeidere med deltidsstillinger kan be om vurdering av fortrinnsrett 
når vedkommende søker på større stilling (egen knapp/funksjon i søkesystemet Webcruiter).  
 
Andre tiltak: 
Rådmannen har i tillegg satt i gang flere tiltak innen arbeidsgiverpolitikken. 


Innovasjon inn i arbeidsgiverstrategien 


Innovasjonsprosjekt 2014-2016 har som overordnet mål å samle Sandnes kommunes 
innovasjonsaktiviteter og gi et kompetanseløft på innovasjon. I 2014 ble det arrangert flere 
ledersamlinger med tema innovasjon og innovasjonsprosesser. Boligtjenesten vant Sandnes 
kommunes første innovasjonspris. Innovasjonsprisen skal deles ut årlig til en avdeling eller 
medarbeider som har gjennomført innovasjonstiltak som oppfyller kriteriene nytt, nyttig og 
nyttiggjort.  Videre i prosjektperioden skal innovasjonsstrategi utarbeides, det skal 
gjennomføres en kartlegging av allerede igangsatte og planlagte innovasjonsprosesser, og nye 
konkrete tjenesteforbedringer skal igangsettes ut fra behov. 


Inkluderende arbeidsliv (IA) 
Ny stilling som IA-rådgiver var på plass 01.11.14, og det er gjort følgende prioriteringer for 
arbeidet i 2015. 


• Tidligere avklaring av saker  
• Revidering av attføringsreglementet og berørte rutiner  
• Forenkling av skjemabruk og utvikling av samtaleverktøy 
• Opplæring av alle ledere med personalansvar 
• Opplæring av tillitsvalgte og verneombud 
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Språk 
Sandnes kommune har et økende antall ansatte som ikke har norsk som morsmål. Det er stor 
variasjon i språkkunnskapene og det kan oppstå utfordringer knyttet til manglende 
språkferdigheter, både i medarbeideroppfølging og i ytelse av tjenester. Sandnes kommune 
som arbeidsgiver har et ansvar for å bidra til å minske dette kompetansegapet og ivareta 
medarbeidere som har behov for norsk opplæring. 
 
I rekrutteringssammenheng er det en utvikling i retning av et mer internasjonalt søkergrunnlag 
og det har blitt et behov for å formalisere språkkrav i rekrutteringsprosesser. En formalisering 
av språkkrav vil synliggjøre hvilke forventninger som stilles til norskferdigheter og det vil 
skilles mellom brukerrettede stillinger og andre stillinger.  
 
Rådmannen vil i løpet av 2015 legge frem en sak som tar opp muligheten for å tilby 
språkopplæring til medarbeidere og formalisering av språkkrav ved nyrekruttering. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I SANDNES, 09.03.2015 
 
 
Bodil Sivertsen  
Rådmann  
 Torunn S. Nilsen 
 Økonomidirektør 
 
 
         
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 
Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkes
kommuner mv. og kan oppsummeres slik: 


• Gjennomføre regnskapsrevisjon 
./ Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kom-


munal regnskapsskikk 
./ Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 
./ Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 
./ Vurdere om kommunen har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registre


ring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
./ Se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en be


tryggende måte 
./ Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Eventuelle konstaterte mis


ligheter skal straks meddeles kontrollutvalget 
• Utføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroller etter bestilling fra kontrollutvalget. 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert i vår revisjonsberetning datert 31.03.2015. 


Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer 
til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Den økonomiske situasjonen 


Årsregnskapet for 2014 er gjort opp med et netto driftsresultat for bykassen på 123,2 mill. kr 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på 68,6 mill. kr. Netto driftsresultat utgjør 2,7 % av 
kommunens driftsinntekter. Tilsvarende tall for året før var 165,3 mill. kr og 3,8 %. Fjorårets 
netto driftsresultat inneholdt imidle1iid merverdiavgiftskompensasjon for investeringer på 
drøye 81 mill. kr. Fra og med 2014 føres denne kompensasjonen direkte i investeringsregnska
pet, og årets netto driftsresultat er dermed ikke påvirket av dette. Kommunen og de kommuna
le foretakene gikk samlet med et mindreforbruk på 95,3 mill. kr. 


Netto inntektsfmi premieavvik er i 2014 35,5 mill. kr, og altså betydelig høyere enn året før da 
det var på 7 mill. kr. Dette er ingen reell inntekt, men en forskyvning av utgifter til senere år. 
Samlet premieavvik per 31.12.2014 er på 349,6 mill. kr, som vil måtte tilbakeføres over driften 
de kommende årene. 
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Overføring fra drifts- til investeringsregnskap er på 35 mill. i samsvar med regule11 budsjett. 


Investeringene beløp seg i 2014 til 640 mill. kr, som er litt høyere enn året før, da disse utgifte
ne summe11e seg til 619 mill. kr. Investeringsutgiftene er vesentlig lavere enn årsbudsjettet, 
som var på 1,1 mrd. kr. Støne investeringsprosjekter går over flere år, og det er naturlig at det 
blir noen forskyvninger i forhold til budsjett. Investeringsbudsjettet burde imidle11id ha væ11 
juste11 ned i løpet av året da det ble klart de faktiske utgiftene kom til å ligge langt under de 
budsjette11e. Revisjonsberetningen inneholder en merknad om den manglende budsjettjuste
ringen. 


Netto lånegjeld1 utgjør 56,5 %av driftsinntektene per 31.12.2014, noe som representerer en 
reduksjon i forhold til året før, da det tilsvarende tallet var 62,3 %. 


Kommunens egenkapital er per 31.12.2014 på 4 milliarder, eller 28,9 % av eiendelene. Fri 
egenkapital på 292 mill. er kr fordelt til disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. I tillegg 
kommer årets mindreforbruk. 


Det vises for øvrig til årsrappm1en som etter vår vurdering gir en grundig og god analyse av 
den økonomiske situasjonen og en dekkende omtale av tjenestetilbudet. 


Kommunens egenkontroll 


Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger kommunestyret, jf. kom
muneloven § 76. Administrasjonssjefen skal iht. § 23 påse at administrasjonen er gjenstand for 
betryggende kontroll, og har de1med det operasjonelle ansvaret for at interne styringsprosesser 
og kontroller er etablert og at de fungerer tilfredsstillende. 


Kontrollutvalget er de folkevalgtes redskap for kontroll og tilsyn, og utøver sin kontrollfunk
sjon via forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som utvalget selv har bestilt, i tillegg til 
den lovbestemte regnskapsrevisjonen. I denne revisjonsrappm1en vil resultatene av disse kont
rollene kort bli oppsumme11. Vi vil innledningsvis bemerke at hovedformålet for revisjonen er 
å være kontrollutvalgets forlengede arm idet å utøve kontroll og tilsyn. Samtidig er det vår 
målsetting at våre revisjonsrapporter- enten det er forvaltnings- eller regnskapsrevisjon- skal 
være til nytte for så vel de folkevalgte som administrasjonen. 


Den mest sentrale delen av kommunens egenkontroll er likevel administrasjonens interne kon
troll. Denne blir omtalt nedenfor. 


Regnskapsavleggelsen og budsjettoppfølging 


Regnskap og årsberetning er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskaps
skikk. Foreløpig regnskap ble levert 16.02.2015, mens supplerende informasjon og noteopp
lysninger har kommet til fortløpende. Endelig regnskap ble avlagt 26.03.2015. Revisjonen har, 
som tidligere år, arbeidet parallelt med kommunen slik at avdekkede, vesentlige feil har blitt 
rettet underveis. Samarbeidet med administrasjonen har etter vå11 syn fungert godt. Vi vil også 
i år framheve det gode arbeidet er gjort for å tilrettelegge dokumentasjonen slik at vå11 arbeid 
kunne utføres på en effektiv måte. 


1 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og 
ubrukte lånemidler. 
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Te1tialrapportering med budsjettoppfølging er blitt lagt fram for bystyret 17.06. og 28.10.2014. 


Budsjettavvik for de ulike inntekts- og utgiftsmter, samt budsjettavvik på de ulike tjenesteom
rådene, er kommente1t i årsrapporten. Tjenesteområdene totalt sett hadde et merforbruk på ca. 
l ,6 mill. kr, noe som vitner om god økonomistyring. Stab, støtte og fellesutgifter hadde et 
mindreforbruk på 71 mill. kr, eller 22,8 %. Bruk av og avsetninger til resultatenhetenes egne 
disposisjonsfond er innarbeidet i disse beløpene. 


Våre kontroller av budsjettoppfølgingen viste ingen avvik. 


Regnskapsrevisjon 


Regnskapsrevisjon omfatter en vurdering av interne kontrollrutiner, analyser av regnskapsin
formasjon samt tester av regnskapsopplysninger på transaksjonsnivå. Vesentlige rutiner i 
kommunen har blitt gjennomgått og interne kontroller er testet. Inntekter og utgifter er kontrol
leli på stikkprøvebasis, og alle vesentlige poster i balansen har blitt gjennomgått. 


Regnskapsrevisjonen er utført i samsvar med kommuneloven med forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk, herunder internasjonal revisjonsstandarder- International Standards on Audi
ting. 


Vurdering av intern kontroll 


Med intern kontroll menes i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at 
de fastsatte målene blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være 
tilfredsstillende, er at den er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette er tilfellet 
i Sandnes. 


Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har, og det 
er derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende. I Sandnes kommune er det lagt til 
rette for at virksomhetene som styres etter budsjettrammer, lett skal kunne foreta endringer 
mellom perioder og innen regnskapsposter. Kommunen bruker dessuten målstyringsverktøyet 
BaRM (Balansert MålStyring) aktivt, både ved at resultatene derfra drøftes i rådmannens leder
samlinger og ved at de rapporteres til de folkevalgte gjennom tertialrapportene. Målekriteriene 
i BaRM revideres årlig. 


Andre viktige elementer i den interne kontrollen, er at økonomirutiner og fullmakter er kjent i 
organisasjonen, og at det skapes forståelse for viktigheten av kontroller i alle ledd. Oppdaterte 
rutineoversikter som er lett tilgjengelige, vil etter vårt skjønn bidra til å forebygge feil og mis
ligheter, samtidig som det vil sikre kontinuitet i kontrollarbeidet i forbindelse med så vel fra
vær som utskiftning av personell. I en stor organisasjon som Sandnes kommune, hvor 
myndighet i stor grad er desentralise1t gjennom selvsty1te virksomheter, er det særlig viktig å 
få klargjort rollene -både fullmakter og kontrollansvar. Arbeidet med å effektivisere og for
bedre er en kontinuerlig prosess, og kommunens satsning er godt beskrevet i årsrappmten. 


Regnskapsfunksjonen er fmtsatt sårbar med hensyn til nøkkelpersoner og kapasitet. I en situa
sjon hvor de økonomiske rammene stadig blir strammere, er det avgjørende at de ulike kon
trollfunksjonene ikke svekkes. I tillegg burde avdelingen også ha hatt ressurser til å sikre 
nødvendige effektiviseringsprosesser. 
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Vi gjennomgår de sentrale regnskapsrutinene årlig, der de interne kontrollene blir testet og det 
blir utført detaljkontroller av enkelttransaksjoner. Nedenfor er det en oppsummering av våre 
funn. 


• Lønnsrutinen er gjennomgått uten at det er avdekket feil av betydning. Både fastlønns
rutinen og rutinen for behandling av variabel lønn og reiseutgifter fungerer etter vårt 
skjønn tilfredsstillende. Når det gjelder reiseutgifter som ikke går via lønnssystemet, 
gjør vi imidlertid oppmerksom på at det er formelle mangler ved dokumentasjonen, idet 
bokføringsforskriftens krav til angivelse av reisens formål ikke framgår av alle bilage
ne. 


• Innlgøpsrutinen revideres regelmessig i forbindelse med kontroll av de terminvise kra
vene om merverdiavgiftskompensasjon, og det oppdages en god del feil hver gang. Det 
skal her skytes inn at regnskapsavdelingen har anmodet oss spesielt om å foreta utvide
te kontroller på dette området, slik at et visst omfang av feil er ventet. Vi vil også peke 
på at det er formelle mangler ved dokumentasjonen av utgifter til bevertning, represen
tasjon og gaver. Av de undersøkte transaksjonene, var dokumentasjonen tilfredsstillen
de i kun en fjerdedel av tilfellene. 


Vi gjennomfører årlig en begrenset kontroll av etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser som et ledd i den ordinære finansielle revisjonen. For 2014 avdekket vi 
manglende dokumentasjon av konkurranse (protokollføring) i seks av ni undersøkte til
feller. Dette tyder på at kommunen fortsatt har en vei å gå før innkjøp mellom kr 
l 00 000 og kr 500 000 fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket. 


Kommunen er i gang med et arbeid for ytterligere tilrettelegging for mottak og behand
ling av elektroniske fakturaer. 


• Salgsrutinene er gjennomgått og vurde11 i løpet av året. Dette er rutiner knyttet til bru
kerbetalinger, kommunale avgifter og andre tekniske inntekter, samt husleie. Vi finner 
dem i hovedsak å være formålstjenlige og betryggende. 


Bruken av ulike former for elektronisk fakturering øker marginalt hvert år. Ved den sis
te utfaktureringen i 2014, var det denne fordelingen mellom de ulike faktureringsmeto
dene (tilsvarende tall fra 2013 i parentes): 


Tjeneste Husleie Barnehage Kommunale Egenbetaling 
ogSFO avgifter pleie og om-


sorg 
E-faktura 
m/avtalegiro 40 (30) 414 (331) 1479 (1028) 72 (59) 


Avtalegiro 341 (343) 402 (359) 2514 (2471) 563 (603) 


Ordinære fakturaer 398 (422) 1387 (1488) 13010 (14 021) 787 (744) 


E-faktma 72 (69) 1399 (1327) 6766 (6122) 183 (141) 


Interne fakturaer l (l) 103(102) 


Sum faktmaer 851 (864) 3599 (3506) 23 872 (23 744) 1605 (1547) 
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• Når det gjelder utbetalinger i forbindelse med sosialhjelp og barnevernstjenester, synes 
saksbehandlingsrutinene i hovedsak å være velfungerende. Formålet med revisjonen er 
først og fremst å få bekreftet at det foreligger gyldige vedtak for utbetalingene, at an
vendte satser er i overensstemmelse med gjeldende regelverk, og at dokumentasjonen 
for øvrig er tilfredsstillende. 


• Rutiner for tilskudd til ikke-kommunale barnehager og tilskudd til lag og organisasjo
ner er gjennomgått, og synes etter vår vurdering å være betryggende. 


• Finansrutinene er vurdert og synes tilfredsstillende iht. finansreglement. Vi har i løpet 
av året avgitt flere bekreftelser på refinansiering av lån. 


• Vi har i 2014 besøkt fire skoler og fire barnehager i kommunen. Vi har dessuten utfø1i 
rutinerevisjon av to bo- og aktivitetssentre. Hensikten er å få et bilde av hvordan rutine
ne for økonomistyring er og hvilke interne kontroller som er etablert. Vår revisjon har 
bestått av en kombinasjon av intervjuer, kmilegging av rutiner og detaljkontroller. Det 
er også utfø1i kontroll av rutiner for behandling av pasientmidler. Vi kunne slå fast at 
det i all hovedsak er tilfredsstillende rutiner i både skolene, barnehagene og bo- og ak
tivitetssentrene, selv om vi har kommet med enkelte anbefalinger om rutineforbedringer 
ved bankkontoer og kontanthåndtering. 


Vi har også kmilagt hvordan sensitive opplysninger - det vil si opplysninger i barne- og 
personalmapper - blir behandlet ved de ulike virksomhetene. Hovedinntrykket er at de 
fleste har gode rutiner for oppbevaring av slike opplysninger, og at de er bevisste med 
hensyn til ikke å formidle slike opplysninger per e-post. 


Årsregnskapet 


Driftsregnskapet 


Driftsregnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 68,6 mill. kr etter 
bruk av og avsetninger til fond på henholdsvis 171 og 191 mill. kr, samt overføring til investe
ringsregnskapet på 35 mill. kr. I samsvar med økonomireglementet er mer-/mindreforbruket i 
resultatenhetene innen 3 % av netto budsjettramme overf01i til neste regnskapsår. 


Inntekter og utgifter er kontrollert av oss dels gjennom detalje1ie kontroller, dels gjennom ana
lytiske handlinger. I forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen, er vi særlig opptatt av at transak
sjoner blir bokført i riktig regnskapsår. Så langt vi har kunnet vurdere det, har kommunen nå 
svært tilfredsstillende rutiner for å sikre korrekt periodisering. 


Tilskudd for ressurskrevende tjenester for 2013 er inntektsf01i med 70,5 mill. kr. Dette repre
senterer en økning i forhold til fjorårets tilskudd med ca. 15 mill. kr. 


Sandnes har fakture1i andre kommuner med 15,3 mill. kr for salg av barnehageplasser. Om
vendt har Sandnes kommune kjøpt bamehageplasser i andre kommuner for 22,7 mill. kr. Dette 
tilsvarer omtrent nivået året før. Tilskuddet til ikke-kommunale bamehager ble for 2014 på 336 
mill. kr, hvorav 12,4 mill. kr skal etterbetales. Etterbetalingen er tatt hensyn til i regnskapet. 


Utgifter knyttet til medfinansiering av samhandlingsreformen er for 2014 bokf01i med 56,4 
mill. kr. Dette ligger nær opp til estimatet fra Helsedirektoratet på 57 mill. kr. Utgifter til ut-
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skrivningsklare pasienter var i 2014 på 4,2 mill. kr. Til sammenligning var disse utgiftene på 
1,9 mill. kr i 2013. 


lnvesteringsregnskapet 


Investeringsutgiftene lå i 2014 f01isatt på et relativt høyt nivå- 640 mill. la. Budsjetterte inves
teringer var imidlertid på hele l, l milliarder. De største investeringsprosjektene går over flere 
år, og det er derfor ikke unaturlig at det blir årlige svingninger. Her er imidlertid avviket så 
st011 at budsjettet burde ha væ11 justert ned. Investeringsbudsjettet iht. kommuneloven er et 
årsbudsjett, som innebærer at finansieringen av investeringsprosjekter som pågår over flere år, 
må vedtas på nytt hvert år. Det betyr at investeringsregnskapet må gjøres opp tilsvarende. 


Vår gjennomgang av investeringsregnskapet avdekket utgifter på kr 734 000 som etter vår vur
dering burde vært f011 i driftsregnskapet. Feilen er korrigert i det endelige regnskapet. Det er 
særlig grensedragningen mellom hva som er vedlikehold (som skal føres i driftsregnskapet), og 
hva som er oppgradering (som skal i investeringsregnskapet), som kan være vanskelig. Det 
kritiske punktet i denne sammenheng er at det bare er investeringsutgifter som kan finansieres 
med lån. Alle andre utgifter må dekkes av driftsinntektene. 


Når det gjelder startlån, er for 2014 tatt opp 159 mill. kr i nye lån, mens det det er gitt utlån i 
størrelsesorden 153 mill. kr. Lånene er pantesikret. Det anses foreløpig ikke å være stor risiko 
knyttet til disse utlånene, da boligmarkedet så langt er relativt stabilt. Skulle det derimot inn
treffe et krakk i markedet, er tapsrisikoen absolutt til stede. 


Ubrukte lånemidler har økt fra l 03 mill. kr ved årets inngang, til hele 422 mill. kr per 
31.12.2014. 


Balansen 


Alle vesentlige balanseposter er verifisert per 31.12.2014. Vi har i stor grad basert oss på do
kumentasjon utarbeidet av regnskapsavdelingen, som har lagt ned et betydelig arbeid i av
stemminger og andre avslutningskontroller. Det vises i den sammenheng til bokføringsloven § 
11 som krever at alle balanseposter skal være dokumentert, med mindre de er ubetydelige. 


Kundefordringer beløper seg til 97,2 mill. kr per 31.12.2014, og det er avsatt 8,5 mill. kr til 
dekning av påregnelige tap. Realise11e tap på kundefordringer i løpet av året utgjør helt ubety
delige beløp, til sammen i underkant av kr 300 000. Vi vurderer tapsavsetningen som tilstrek
kelig. 


Per 31.12.2014 er det utestående startlån på i alt 778,5 mill. kr. mill. kr. Av disse utgjør mislig
holdte lån 5,3 mill. kr. Det er satt av et beløp på i alt l O mill. kr til dekning av eventuelle tap. 
Avsetningen vurderes inntil videre som tilstrekkelig. Den har imidlertid stått urø11 siden 20 l O, 
og det kan etter hve11 være grunnlag for å vurdere en økning. 


Selvkostfond på V AR-området utgjør ved årets utgang nærmere 52 mill. kr. Disse fondene skal 
gå tilnærmet i balanse sett over en periode på tre til fem år. Vannområdet har hatt et under
skudd i 2014 på ca. 5 mill. kr, mens renovasjonsområdet gikk med et overskudd på 12,8 mill. 
kr. Det ser derfor ut til å være grunn til å vurdere gebyrsatsene på disse områdene framover. 
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Kontrollutvalget foretar bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i samsvar med 
plan for forvaltningsrevisjon. 


I løpet av året er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført: 


• Økonomiske insentiver i samhandlingsreformen. Revisjonsrapporten konkluderte med 
at medfinansieringsinsentivet er svalct, generelt og at sykehusaktiviteten er vanskelig å 
påvirke for kommunen. Det har væ1i en betydelig ølming i antall pasienter som skrives 
ut fra SUS, og som har behov for hjelp fra kommunen etterpå. Antallet institusjonsplas
ser i kommunen var for lavt i forhold til behovet, og det var vanskelig å få en korttids
plass, enten man kom fra sykehus eller hjemmefra. 


• Eierskapsforvaltning. Kommunen er direlcte eier i 26 selskaper, hvorav 14 aksjeselska
per og 7 interkommunale selskaper. Ny eierskapspolitisk strategi (eiermelding) ble 
vedtatt i mai 2014. Revisjonen omfattet kommunens eiermelding samt regler og rutiner 
i eierstyringen. Eierrepresentantene ble spmi om deres eieroppfølging. Vi anbefalte 
blant annet at antallet eierrepresentanter i enkelte selskaper burde reduseres, at styreut
nevnelser burde foretas av valgkomiteer, at styrene burde foreta årlige egenevalue
ringer, samt at opplæring om eierstyring burde styrkes. 


• Arbeidsgiverrollen. Prosjektet gikk ut på å se hva Sandnes gjør for å holde på kvalifi
seti arbeidskraft og hva som gjøres for å tiltrekke seg ny. Hovedinntrykket etter revi
sjonen var positivt: Kommunen har i all hovedsak god evne til å rekruttere og beholde 
arbeidskraft, og klarer i stor grad å dekke sitt bemannings- og kompetansebehov. 
Kommunen hadde imidlertid ikke noen systematisk og langsiktig analyse av framtidige 
behov. Det var krevende å få tak i sykepleiere, ingeniører og barnehagelærere. De aller 
fleste ansatte opplevde kommunen som en attraktiv arbeidsgiver. 


• Sandnes tomteselskap KF. Det ble i løpet av året gjennomført en forvaltningsrevisjon 
av kommunens tomteselskap. Hovedinntrykket var at selskapet framstår som et veldre
vet selskap. Tomteutvikling er beheftet med stor markedsrisiko som må tas hensyn til. 
Selskapet har håndte1i risikostyringen gjennom utvikling og oppføling av sentrale mål
tall, samt bevisste valg av samarbeids-/alliansepminere ved etablering av datterselska
per og deltakelse i tilknyttede selskaper. 


• Barnevern. Vi så i dette prosjektet på forholdet mellom ressursinnsats og kvalitet i bar
nevernet, med særlig vekt på meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak. Gjennomstrøm
mingen av barn med hjelpetiltak er svæ1i høy i Sandnes kommune. Dette er en planlagt 
utvikling, og det kan se ut til at det henger sammen med bedre kvalitet i alle ledd. Tilta
kene ser ut til å ha blitt mer varietie, målrettede og konkrete, samt at de følges tettere 
opp enn tidligere. Barnevernet ser imidlertid ut til å ha et forbedringspotensial når det 
gjelder samarbeid med andre kommunale instanser, spesielt i enkeltsaker. 


Ved årsskiftet var en rappmi om forvaltning og vedlikehold av grøntområder under arbeid. 


I tillegg er vesentlige vedtak gjennomgått. 
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Vi har i 2014 utført en rekke attestasjonsoppgaver for Sandnes kommune: terminvise bekreftel
ser av krav om merverdiavgiftskompensasjon, tilskudd til ressurskrevende tjenester, psykisk 
helse, psykisk utviklingshemmede, spillemidler, ENOVA-tiltak, tiltak mot bamefattigdom, 
ru stil tak, trafikksild(erhetstil tak, mv. 


Kommunale foretak 


Den økonomiske situasjonen per 31.12.2014 i de kommunale foretakene kan oppsummeres 
slik: 


Netto drifts- Netto drifts- Egenkapital 2014 Egenkapital 2013 
resultat 2014 resultat 2013 


Sandnes eiendomsselskap KF -295 683 - -34 213 729 -


Sandnes havn KF 10 250 443 9 567 808 425 112 581 418 001331 


Sandnes kunst- og kulturhus KF -2 861308 -151 301 435 516 2 055 148 


Sandnes parkering KF 4 507 003 4 327 762 47 698 742 43 699 574 


Sandnes tomteselskap KF 80 086 258 117 068 463 411642 592 331556 334 


Sandnes eiendomsselskap KF ble stiftet med en negativ egenkapital per 1.1.2014 på 3,2 mill. 
kr. Ved årets utgang var den negative egenkapitalen økt til 34,2 mill. kr. Selv om Sandnes ei
endomsselskap er en del av kommunen som juridisk enhet, burde selskapet etter vår vurdering 
hatt en forsvarlig egenkapital. Dette kan for eksempel gjennomføres ved at foretaket utarbeider 
og bokfører et krav på kapitalinnskudd fra kommunen, uten at det behøver å ha pengemessig 
effekt. 


Det er avgitt en revisjonsberetning med presisering av den negative egenkapitalen i Sandnes 
eiendomsselskap KF. Når det gjelder Sandnes havn KF, er det gjort en merknad om manglende 
budsjettregulering i investeringsregnskapet. For øvrig er det avgitt revisjonsberetninger med 
positive konklusjoner. 


Misligheter og varslingssaker 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rapportere misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til administrasjonssjefen. I 2014 har det vært ett tilfelle av tyveri av pasientmidler. 
Utover dette har vi verken avdekket eller fått melding om misligheter i Sandnes kommune. 


Vi har innhentet oversikt over varslingssaker i 2014, som kun omfattet tre saker. Vi er kjent 
med at administrasjonen er i ferd med å vurdere rutinene på dette området. 


Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Administrasjonssjef og regnskapssjef har gjennom sine underskrifter på fullstendighetserklæ
ring date1t 20.03.2015, bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for 
årsregnskapet. 
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Det eksisterer en uavklart situasjon med hensyn til et potensielt tilbakebetalingskrav for kom
pensasjon gitt i forbindelse med sosiale boliger, jf. note 6 til regnskapet. De potensielle kravene 
er tilstrekkelig tatt hensyn til i regnskapet. 


Konklusjon- revisjonsberetningen 


Vår vurdering er at vi gjennom vår revisjon har oppnådd betryggende sikkerhet for at regnska
pet ikke inneholder vesentlige feil. Gjennomgang av årsrapport og bokføringsrutiner har heller 
ikke avdekket vesentlige avvik. Vi avgir derfor en normal revisjonsberetning med positive 
konklusjoner på alle disse områdene. Revisjonsberetningen inneholder imidlertid en merknad 
om at investeringsbudsjettet burde vært justert i løpet av året, når det viste seg at faktiske utgif
ter ville komme til å bli vesentlig lavere enn budsjettert. 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merk
nader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende 
forbedring og effektivisering av normal drift. For 2014 er det etter vår vurdering ikke avdekket 
forhold som kontrollutvalget plikter til å følge opp. 


Med hilsen 
Rogaland Revisjon IKS 


Cicel T. Aanestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorise1i revisor 


Kopi: Administrasjonssjef i Sandnes kommune 
Kontrollutvalget i Sandnes kommune 


Tove-Gunn Moen 
Oppdragsleder/ 
statsautorisert revisor 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2014 FOR SANDNES KOMMUNE  
 
1. INNLEDNING 
 
Rådmannen legger med dette fram årsregnskap og årsrapport 2014 til behandling i 
administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret. Som en del av rapporteringen for året 
2014 legges også resultatvurderinger fram for hovedutvalgene. Rapporteringen til 
hovedutvalgene (resultatvurdering) gjenspeiler i hovedsak den enkelte resultatenhet. 
Årsrapporteringen er følgelig innrettet mot de to politiske målgruppene slik: 
 
Årsrapporten har administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret som målgruppe. 
Dokumentet tar utgangspunkt i kommunens hovedmål og gir en balansert resultatvurdering av 
hva som er oppnådd i forhold til disse.  
Resultatvurderinger har hovedutvalgene som målgruppe. Dokumentene har således mer 
detaljert fokus på tjenestene.  
 
Årsrapport og årsregnskap for Sandnes kommune 2014 er også i år publisert elektronisk på 
nettsidene: www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014 og 
www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014. 
 
De kommunale foretakene avlegger selvstendige årsberetninger og regnskap til bystyret 
parallelt. For mer inngående informasjon vises til foretakenes egne årsmeldinger. 
 
 
2. ØKONOMISK RESULTAT 
 
Regnskapet for 2014 avlegges med et samlet mindreforbruk på kr 95,3 millioner inkludert de 
kommunale foretakene. Isolert for bykassen avlegges regnskapet med et mindreforbruk på kr 
68,6,1 millioner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for bykassen ble på 2,7 
prosent. For konsernet (bykassen og foretakene) er netto driftsresultat på kr 150,7 millioner, 
tilsvarende 3,1 prosent. 
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Tusen kroner 


Driftsregnskap konsern 2014 Regnskap 
bykassen 


Regnskap 
konsern 


      
Skatt     -2 112 131    -2 112 131  
Rammetilskudd     -1 266 585    -1 266 585  
Øvrige driftsinntekter     -1 230 814    -1 513 478  
Sum inntekter     -4 609 530    -4 892 194  
Driftsutgifter*      4 483 869     4 841 291  
BRUTTO DRIFTSRESULTAT        -125 662         -50 904  
      
Netto renter/utbytte         -77 210       -102 543  
Netto avdrag         142 325        142 325  
Avskrivninger         -62 632       -139 581  
NETTO DRIFTSRESULTAT        -123 179       -150 703  
      
Bruk av avsetninger        -171 109       -183 652  
Overført til investeringsregnskapet          34 986          41 619  
Avsatt til disp. fond og bundne fond         190 721        197 472  
      
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT KONSERN         -68 581         -95 264  


Tabell 1 
 
Etter avsetninger og bruk av fond ble samlet mindreforbruk for tjenesteområdene samt stab, 
støtte og fellesutgifter på kr 69,3 millioner, herav har tjenestene kr 1,6 millioner i merforbruk. 
Om lag 86 prosent av resultatenhetene avlegger et regnskap i balanse eller med mindreforbruk 
i 2014. Dette viser at resultatenhetene også i 2014 har hatt høy fokus på økonomistyring i 
løpet av året. Tabellen under viser oppsummering av det økonomiske resultatet innenfor de 
ulike områdene etter avsetninger og bruk av fond:  


    
Tusen kroner 


TJENESTEOMRÅDENE Regnskap 
2013 


Regnskap 
2014 


Årsbudsjett 
2014 


Avvik 
budsjett 


Prosentvis 
avvik 


Oppvekst skoler 759 869 800 690 802 636 -1 946 -0,2 % 
Oppvekst barn og unge 762 009 805 383 789 446 15 937 2,0 % 
Levekår 1 086 787 1 161 092 1 163 851 -2 759 -0,2 % 
Kultur og byutvikling 107 035 111 761 120 314 -8 553 -7,1 % 
VAR-området -96 -411 702 -1 113   
Delsum tjenestene 2 715 604 2 878 515 2 876 949 1 566 0,1 % 
Teknisk 80 738 74 387 75 088 -701 -0,9 % 
Organisasjon og økonomi 112 892 120 295 120 580 -285 -0,2 % 
Rådmannen og fellesutgifter 273 979 236 858 306 728 -69 870 -22,8 % 
Delsum stab, støtte- og 
fellesutgifter 467 609 431 540 502 396 -70 856 -14,1 % 
Sum 3 183 213 3 310 056 3 379 345 -69 289 -2,1 % 
Tabell 2 
 
Økonomisk oversikt for alle resultatenhetene følger vedlagt, se vedlegg 1.   
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3. OVERFØRING AV MER- ELLER MINDREFORBRUK 
 
I kommunens økonomireglement framkommer det at overføring av mindreforbruk mellom 
budsjettår bare kan gjøres dersom kommunen samlet sett går med overskudd eller er i balanse 
etter avsetningene. Av årets mindreforbruk i resultatenhetene skal det trekkes 20 prosent til 
oppbygging av kommunens felles reservefond. I tillegg kan resultatenhetene få med seg inntil 
3 prosent1 av netto budsjettramme i mindreforbruk over til neste års budsjett så fremt 
kommunen totalt sett går med overskudd. Målet med ordningen er å fremme god 
økonomistyring. Totalt er det foretatt avsetninger til kommunens reservefond på kr 32,9 
millioner og kr 41,5 millioner til resultatenhetenes egne disposisjonsfond. 
 
Enkelte resultatenheter har brukt egne disposisjonsfond fra tidligere års avsetninger til å 
dekke eller redusere merforbruk i 2014. Vedlegg 2 viser all bruk og avsetning til 
disposisjonsfond i resultatenhetene i forbindelse med årsavslutningen. Oversikt over 
disposisjonsfond per 31.12.2014 finnes i vedlegg 3. 
 
Resultatenheter som har regnskapsmessig merforbruk etter eventuell bruk av fond, må 
påregne inndragning i etterfølgende årsbudsjett (2015), tilsvarende merforbruket i foregående 
regnskapsår (2014). Ved spesielle forhold kan bystyret gjøre unntak fra dette. Vedlegg 4 viser 
alle resultatenheter som har merforbruk i 2014. Rådmannen foreslår at oppvekst barn og unge 
felles, styrket barnehage, NAV og samordning fritas helt for overføring av merforbruk, mens 
legevakt får redusert overføring. Det er særskilte forhold som har medført merforbruk i disse 
enhetene og i tillegg har enhetene begrenset mulighet til å dekke inn merforbruket i 2015. 
Øvrige resultatenheter med merforbruk må dekke dette inn i 2015, jamfør 
økonomireglementet.  
 
Total inndragning av budsjettmidler i 2015 på grunn av merforbruk i regnskapsåret 2014, 
utgjør kr 2 719 000. Rådmannen foreslår at dette avsettes til kommunens reservefond2.  
 
 
4. DISPONERING AV MINDREFORBRUK BYKASSEN 
 
Rådmannen foreslår følgende disponering av overskuddet: 


  
Tusen kroner 


Nr Sak Beløp 


1 Fond for mulig inntektssvikt             66 719  
2 Sandnes kunst- og kulturhus KF, dekning ekstraordinære utgifter                1 862  


  Sum             68 581  
Tabell 3 
 
Disponeringen av overskudd i kommunale foretak skjer i egne saker til bystyret. 
 
4.1 Fond for mulig inntektssvikt 
Sandnes kommune har i 2015 budsjettert med skatteinntekter på kr 2 216 millioner og 
rammetilskudd på kr 1 340 millioner. Det er budsjettert med kr 80,1 millioner i utbytte fra 
Lyse og kr 45 millioner i ekstraordinært utbytte fra Forus næringspark. Det er økt usikkerhet 
rundt kommunens inntektsside. Dette beskrives under. 
 
I 2015 var Sandnes kommunes skatteinngang for januar til mars på kr 653,2 millioner. Dette 
tilsvarer en skattevekst på 3,6 prosent fra samme periode i fjor og er kr 10,6 millioner lavere 


1 Spesielle regler for Teknisk, selvkostområder og enheter med negativ budsjettramme. 
2 Reservefondet (disposisjonsfond 25701155) er på kr 64 699 603 før avsetning i denne saken, jfr vedlegg 3. 
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enn budsjettert. En faktisk skattevekst på 3,6 prosent er vesentlig lavere enn skatteveksten på 
4,9 prosent som er lagt til grunn i økonomiplan 2015-2018.. 
 
Det meldes om lavere optimisme i næringslivet, og det er flere bedrifter som planlegger 
nedbemanning. Arbeidsledigheten i Sandnes var per mars på 3,6 prosent, og øker nå mer i 
Sandnes enn gjennomsnittet i Rogaland. 
 
Per mars er samlet skattevekst for landets kommuner på 3,2 prosent (basert på foreløpige tall 
fra Sofie). Regjeringens skatteanslag forutsetter en vekst på 5,6 prosent. Om årsveksten blir 
på 1,5 prosent vil det utgjøre en samlet skattesvikt for kommunene på over kr 5 milliarder. 
 
Det er alltid forbundet usikkerhet med anslag på frie inntekter. Hvor stort rammetilskuddet for 
Sandnes til slutt blir, vil også avhenge av skatteinngangen på landsbasis og 
utjevningsordningen av skatteinntekter mellom kommuner. Ved skattesvikt på landsbasis vil 
Sandnes få et høyere trekk enn det som er budsjettert, og således lavere inntekter. 
 
Det er i vedtatt økonomiplan lagt inn forventet utbytte fra Forus næringspark på kr 45 
millioner, og renter og avdrag på til sammen kr 2,2 millioner i 2015. Første utkast til 
eierstrategi overfor selskapet er behandlet i eierkommunene. Oppfølging av blant annet 
spørsmålet om nivå på ansvarlig lån og alternativet med eventuell vedtektsendring om utbytte 
fra selskapet pågår både på ordførernivå og i rådmannsgruppen. Det er per dags dato 
usikkerhet rundt inntektsforventningen som er lagt i økonomiplan. Avklaringen ventes å 
komme i sak til bystyret i mai om endelig forslag til eierstrategi. Nivå på et eventuelt utbytte i 
2015 må i tillegg tilrås av styret til generalforsamlingen, jamfør aksjeloven. Det avholdes 
generalforsamling i selskapet den 17. juni 2015. 
 
På bakgrunn av skattesvikten i januartil mars og den økende arbeidsledigheten, er rådmannen 
bekymret for inntektssituasjonen til kommunen. Skattesvikten for 2015 kan bli betydelig (se 
sak om økonomisk situasjon). Rådmannen foreslår derfor at det meste av årsoverskuddet fra 
2014 settes av på fond som en buffer mot eventuell inntektssvikt. Det foreslås at kr 
66 719 000 settes av på fond for mulig inntektssvikt. 
 
 
4.2 Sandnes kunst- og kulturhus KF, dekning ekstraordinære utgifter 
Sandnes kunst- og kulturhus KF søker om ekstrabevilgning knyttet til ekstraordinære utgifter 
for foretaket på oppsetningen Skjønnheten og Udyret i forbindelse med konkursen til 
produksjonsselskapet Eufemia Teater AS. Musikalen er et toårig prosjekt som del-
regnskapsføres både i 2014 og 2015.  
 
Endelig prosjektregnskap vil ikke være klart før sommeren 2015, men oversikten over 
foretakets preproduksjonskostnader er klar, og viser utgifter på kr 4 112 207. Disse utgiftene 
skulle etter avtale med Eufemia Teater AS være på kr 2 250 000, og eventuelle merutgifter 
skulle avregnes mellom partene i henhold til avtale. Merutgiftene på kr 1 862 207 dekkes ikke 
av Eufemia Teater AS på grunn og konkursen og vil stå som foretakets krav i konkursboet. I 
følge bobestyrer er det heller ikke verdier i boet. 
 
Det vil være svært tungt for foretaket å dekke ekstrautgiftene innenfor ordinært driftsbudsjett. 
En må da måtte regne med negative konsekvenser for driften og programtilbudet i lang tid 
framover. Rådmannen tilrår derfor at kr 1 862 000 av årsoverskuddet fra 2014 disponeres til 
inndekning av de ekstraordinære utgiftene. 
 
 
5. INVESTERINGENE 
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Brutto investeringsutgifter ble i 2014 på kr 853,8 millioner. Dette er en økning fra 2013 på kr 
234,5 millioner. De skattefinansierte prosjektene utgjør 79 prosent av utgiftene. De 
avgiftsfinansierte VAR-anleggene utgjør 6 prosent. Prosjekter med avtale om 
avgiftsbehandling3 (administrasjonsavtaler) står for 15 prosent av forbruket. 
 
Byggeprosjektene har et forbruk på kr 527,7 millioner. Utgifter til skolebygg utgjør kr 190,6 
millioner, mens utgifter til barnehagebygg utgjør kr 58 millioner. Innen levekår er 
utgiftsnivået til bygg kr 200,5 millioner. Utgifter til felles kommunale bygg utgjør kr 22,3 
millioner og kr 56,3 millioner gjelder kultur- og idrettsbygg. 
 
Investeringsregnskapet avlegges i balanse. 
 
5.1 Videreføring av ubenyttede investeringsmidler 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig og skal derfor gjøres opp hvert år. Gjennomføring av 
investeringsprosjektene skjer imidlertid ikke alltid innenfor det året bevilgningen er gitt. I 
løpet av året skal pågående prosjekter rapporteres, budsjettjusteres og eventuelt periodiseres 
på nytt i økonomiplanen. I realiteten er det ikke lett å forutse alle hendelser og i forbindelse 
med årsoppgjøret tas det en gjennomgang av alle investeringsprosjekter og budsjett-
/regnskapsstatus for disse. Avvik på prosjektene framkommer både som ubenyttede midler 
som følge av forsinkelser, merforbruk i avsluttede prosjekter og prosjekter som har forskuttert 
bruk av bevilgning i 2015.  
 
En del VA-prosjekter har merforbruk. Det har ikke vært nok fokus på de årlige 
budsjettrammene per prosjekt og at endringer mellom prosjekt over kr 1 million må vedtas av 
bystyret. Dette arbeides det med å få kontroll på. Avvikene på disse prosjektene overføres til 
2015 for finansiering i 2015. 
 
Gjennomgangen av alle investeringsprosjekter viser at det for 2014 er behov for videreføring 
av kr 312,6 millioner fra investeringsbudsjettet 2014 til budsjett 2015. Overføring gjelder 
både prosjekter i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF. Fordelingen mellom 
Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF er henholdsvis kr 153,3 millioner og kr 
159,3 millioner. Videreføringen finansieres av ubenyttede lånemidler, kr 422 millioner per 
31.12.14. For administrasjonsavtaler overføres differansen mellom utgifter og innbetaling. 
Vedlegg 6 og 7 viser beløpene og begrunnelser fordelt på de aktuelle prosjektene. 
 
Differansen mellom ubenyttede midler til videreføring og ubenyttede lånemidler er kr 109 
millioner. Differansen skyldes prosjekter som har mindreforbruk, for eksempel Iglemyr skole 
og Kanalgaten 8 og prosjekter som ikke er gjennomført i 2014 fordi det er omdefinert og/eller 
fullfinansiert i økonomiplanen 2015-2018, for eksempel Smørbukkveien 13 og 
foreldreinitiativet II. Disse prosjektene er også kommentert i vedlegg 6 og 7. 
 
Rest av ubenyttede lånemidler fra 2014, kr 109 millioner, reduserer behovet for låneopptak i 
2015 tilsvarende. 
 


3 Avtaler om avgiftsbehandling inngås med utbyggingsselskapene, slik at de kan oppnå samme fradragsrett for 
moms som kommunen. Dette gjelder utbyggingen av kommunaltekniske anlegg som skal overtas av kommunen 
til eie og vedlikehold. Prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene. 
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5.2 Konvertering av ansvarlig lån til egenkapital for Sandnes eiendomsselskap  
 
I sak om årsberetning og årsregnskap for Sandnes eiendomsselskap KF kommer det fram at 
eiendomsforetaket per 31.12.2014 har negativ egenkapital på kr 34,2 millioner. Den negative 
egenkapitalen skyldes i hovedsak at eiendomsselskapet har gjennomført ordinære 
avskrivninger selv om selskapet ikke mottok leieinntekter for 2014. Internhusleie blir først 
innført fra 01.01.2015. Ved stiftelsen av foretaket ble det ikke innbetalt noen selskapskapital 
og i åpningsbalansen var det negativ egenkapital på kr 3,2 millioner som skyldtes 
underdekning på netto pensjonsmidler. For å dekke opp underbalansen foreslås det å skyte inn 
et egenkapitalinnskudd på kr 33,9 millioner. Dette foreslås finansiert ved at ansvarlig lån 
reduseres med tilvarende beløp og konverteres til egenkapital. Det var også et merforbruk på 
kr 295 000 i 2014 som foretaket selv må dekke inn over ordinær drift i 2015. 
 
Oppsummering investering Beløp 
Videreføring av investeringsmidler i kommunekassen 153 309 000 


Videreføring av investeringsmidler i Sandnes eiendomsselskap 159 269 000 


Sum behov for videreføring 312 578 000 


Reduksjon av ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -33 918 046 


Egenkapitalinnskudd til Sandnes eiendomsselskap KF 33 918 046 


Ubrukte lånemidler -422 000 000 


Reduksjon av låneopptaket for 2015 -109 422 000 
 
6. AVSLUTNING 
 
God økonomistyring i resultatenhetene og lavere lønns- og pensjonsutgifter enn budsjettert 
bidro til et netto driftsresultat på kr 123 millioner (2,7 prosent) for bykassen i 2014. Inkludert 
de kommunale foretakene er netto driftsresultat på 3,1 prosent. Utsiktene framover er likevel 
noe usikre, og det ser ut til at inntektene i 2015 kan bli lavere enn budsjettert. I 
økonomiplanen 2015-2018 er det lagt opp til et meget høyt investeringsnivå og kraftig vekst i 
lånegjelden. I denne situasjonen vil det være fornuftig å sette av midler på fond (spare) 
og/eller betale ned lånegjeld. 
 
 
Saken legges frem for behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret som 
fatter endelig vedtak. 
 
 
Rådmannen tilrår følgende 


VEDTAK: 
 


1. Bystyret godkjenner den framlagte årsrapport 2014 for Sandnes kommune. 
 
2. Bystyret godkjenner det framlagte årsregnskap 2014 for Sandnes kommune. 
 
3. Bystyret godkjenner unntak av overføring av merforbruk hos resultatenhetene i 


2014 til nytt budsjettår 2015, jfr vedlegg 4.     
 
4. Bystyret godkjenner disponering av årsoverskuddet i henhold til tabell 3 i saken. 
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5. Bystyret godkjenner at kr 33 918 046 av ansvarlig lån til Sandnes eiendomsselskap 
konverteres til egenkapital. 
 


6. Bystyret godkjenner videreføring av ubenyttede investeringsmidler til 2015 i tråd 
med vedlegg 6 og 7. Ubrukte lånemidler på kr 312 578 000 disponeres til dette. 
Låneopptak for 2015 reduseres med kr 109 241 000. 


 
 


 
RÅDMANNEN I SANDNES, den 26. mars 2015 
 
 
 
Bodil Sivertsen      Torunn Skumlien Nilsen 
rådmann                                                                  økonomidirektør    
         
 
 
 
  
Vedlegg 1: Økonomisk oversikt resultatenhetene 
Vedlegg 2: Bruk og avsetning til disposisjonsfond årsavslutningen 
Vedlegg 3: Oversikt over disposisjonsfond per 31.12.2014 
Vedlegg 4: Overføring av merforbruk til 2014  
Vedlegg 5: Finansforvaltningsrapport 2014 
Vedlegg 6: Videreføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015 Sandnes kommune 
Vedlegg 7: Videreføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015 Sandnes eiendomsselskap KF 
Vedlegg 8: Revisjonsberetning 2014 fra Rogaland Revisjon IKS 
Vedlegg 9: Årsoppgjørsnotat fra Rogaland Revisjon IKS 
Vedlegg 10: Saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget 24.04.2015 
 
Årsrapport 2014 er lagt ut på  www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014  
Årsregnskap for 2014 er lagt ut på www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014 
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ØKONOMISK OVERSIKT RESULTATENHETENE


Tusen kroner


 Regnskap 


2014 


 Budsjett 


2014 
 Avvik 


 Skatt og rammetilskudd, særtilskudd      -3 310 056      -3 379 345             69 289 


Kommune felles 10 796            79 626            -68 830           


Rådmannen, samfunnsutvikling 22 546            22 946            -400                


Politisk virksomhet 17 812            18 584            -772                


Eiendom 185 705          185 572          133                  


 Delsum kommune felles           236 858           306 728            -69 870 


Bydrift 23 482            23 482            -                  


Byggdrift -214                -164                -50                  


Bymiljø 49 701            50 119            -418                


Bymiljø VAR -24 984           -21 763           -3 221             


Sandnes matservice -761                -761                -                  


Vann og avløpsdrift 24 573            22 465            2 108              


Teknisk felles 2 179              2 412              -233                


 Delsum Teknisk             73 976             75 790              -1 814 


Dokumentsenter 10 929            10 929            -                  


Organisasjon felles 4 507              4 540              -33                  


HMS 5 738              5 788              -50                  


IT 22 829            22 829            -                  


Personal 16 052            16 077            -25                  


Politisk sekretariat m/Hustrykkeri 4 312              4 312              -                  


Sandnes Kompetansesenter 11 849            11 849            -                  


Servicekontoret 6 851              6 851              -                  


 Delsum organisasjon             83 066             83 175                 -109 


Budsjett og analyse, anskaffelser 13 548            13 548            -                  


Regnskap/lønn 14 877            14 877            -                  


Skatt 8 804              8 980              -176                


 Delsum økonomi             37 229             37 405                 -176 


Altona 13 863            13 863            -                  


Aspervika 24 934            24 594            340                  


Austrått 21 175            21 175            -                  


Bogafjell 29 084            29 084            -                  


Buggeland 25 180            25 180            -                  


Figgjo 15 085            14 914            171                  


Ganddal 27 905            27 905            -                  


Giske 36 382            36 382            -                  


Hana-Vatne 25 438            25 438            -                  


Høle 15 001            15 001            -                  


Høyland 33 132            33 132            -                  


Iglemyr 28 616            28 485            131                  
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Kyrkjevollen 23 123            23 123            -                  


Lundehaugen 40 474            40 474            -                  


Lura 24 446            24 446            -                  


Lurahammaren 22 378            22 378            -                  


Malmheim 9 845              9 789              56                    


Porsholen 21 257            21 257            -                  


Riska 23 857            23 857            -                  


Hommersåk 11 455            11 455            -                  


Maudland 14 343            14 343            -                  


Sandved 35 429            35 429            -                  


Skeiene 30 709            30 709            -                  


Smeaheia 24 238            24 204            34                    


Soma-Stangeland 39 071            38 961            110                  


Sviland 9 366              9 229              137                  


Sørbø 21 196            21 196            -                  


Trones 48 656            48 656            -                  


Øygard 33 025            33 025            -                  


Delsum Skolene 728 661          727 684          977                  


Skole felles 38 327            36 859            1 468              


Sandnes Læringssenter 10 775            14 673            -3 898             


Senter FBU 22 927            23 420            -493                


 Delsum Oppvekst skole           800 690           802 636              -1 946 


Oppvekst Barn og unge felles 294 933          278 882          16 051            


Helsestasjonstjenesten 37 504            37 504            -                  


Barnevern 99 046            99 541            -495                


PP-tjenesten 19 540            19 540            -                  


Styrket barnehage 44 386            44 119            267                  


Asperholen 8 315              8 315              -                  


Austrått 9 831              9 831              -                  


Brueland 23 004            23 004            -                  


Figgjo 9 100              9 100              -                  


Ganddal 8 732              8 732              -                  


Gravarslia 9 119              9 119              -                  


Hana 18 321            18 321            -                  


Hommersåk 7 734              7 734              -                  


Høle 8 642              8 642              -                  


Jønningheia 12 755            12 755            -                  


Myklaberget 8 364              8 364              -                  


Porsholen 10 840            10 725            115                  


Riska 6 970              6 970              -                  


Rissebærstraen 8 932              8 932              -                  


Rådhusmarka 12 492            12 492            -                  


Sandved 8 791              8 791              -                  


Sandvedhaugen 37 532            37 532            -                  


Smeaheia 10 759            10 759            -                  


Stangeland 8 505              8 505              -                  


Stangelandsforen 8 714              8 714              -                  


Sørbø 5 482              5 482              -                  


Trones 10 011            10 011            -                  







Varatun 34 345            34 345            -                  


Vatne 5 145              5 145              -                  


Øygard 17 540            17 540            -                  


Delsum Barnehager 309 974          309 860          114                  


 Delsum Oppvekst barn og unge           805 383           789 446             15 937 


AKS 3 455              3 455              -                  


Avlastning 31 082            31 082            -                  


Boligtjenesten -9 938             -9 534             -404                


Levekår felles 26 681            36 591            -9 910             


Flyktningenheten 28 521            28 521            -                  


Fysio-Ergoterapi 46 497            47 163            -666                


Kvål 13 088            13 088            -                  


Legetjenesten 44 664            44 664            -                  


Legevakt 15 405            14 748            657                  


Mestringsenheten 100 882          100 884          -2                     


NAV 115 994          109 422          6 572              


Omsorg Sentrum 102 740          102 740          -                  


Omsorgsditrikt N 135 267          135 267          -                  


Omsorgsdistrikt S 153 788          153 788          -                  


Omsorgsdistrikt Ø 153 318          153 318          -                  


Omsorgsdistrikt V 134 258          134 258          -                  


Samordningstjenesten 49 269            48 275            994                  


Vågsgjerd 16 121            16 121            -                  


 Delsum Levekår        1 161 092        1 163 851              -2 759 


Byggesak 450                  2 084              -1 634             


Geodata 5 115              5 473              -358                


Kultur og byutvikling felles 3 429              3 475              -46                  


Kultur og Fritid 44 704            44 734            -30                  


Landbruk 2 594              2 802              -208                


Plan 10 899            15 559            -4 660             


Samfunnsplan 9 806              9 806              -                  


Sandnes Bibliotek 11 511            11 893            -382                


Sandnes Kulturskole 23 254            24 488            -1 234             


 Delsum Kultur og byutvikling           111 761           120 314              -8 553 


 SUM RESULTATENHETER - DRIFT        3 310 056        3 379 345            -69 289 


 TOTALT                      -                        -                        -   







SKJEMA 1B


Tusen kroner


 Regnskap 


2014 


 Budsjett 


2014 
 Avvik 


Ordinær grunnskoleopplæring 789 915        787 963        1 952              


Voksenopplæring 10 775          14 673          -3 898             


 Sum oppvekst skole         800 690         802 636              -1 946 


Barnehager inkludert fellesutgifter 649 294        632 861        16 433            


PPT, barnevern og helsestasjonstjenesten 156 090        156 585        -495                


 Sum oppvekst barn og unge         805 383         789 446             15 937 


Levekår felles 26 681          36 591          -9 910             


Omsorgstjenester 679 371        679 371        -                  


Helse og rehabiliteringstjenester 207 448        207 459        -11                  


Sosiale tjenester 138 032        131 864        6 168              


Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 109 561        108 566        995                  


 Sum Levekår      1 161 092      1 163 851              -2 759 


Kultur og byutvikling felles 3 429             3 475             -46                  


Byutvikling 28 864          35 724          -6 860             


Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole 79 469          81 115          -1 646             


 Sum Kultur og byutvikling         111 761         120 314              -8 553 


 Teknisk           73 976           75 790              -1 814 


 Organisasjon           83 066           83 175                 -109 


 Økonomi           37 229           37 405                 -176 


Rådmannens stabsenheter 22 546          22 946          -400                


Eiendom 185 705        185 572        133                  


Kommunens felles 10 796          79 626          -68 830           


Politisk virksomhet 17 812          18 584          -772                


 Sum rådmann og fellesutgifter         236 859         306 728            -69 869 


 Sum drift      3 310 056      3 379 345            -69 289 


 Skatt og rammetilskudd, særtil     -3 310 056     -3 379 345             69 289 


 TOTALT                    -                      -                        -   







Avsetning til disposisjonsfond
DRIFT BALANSE


Avsetning til disposisjonsfond Regnskap Budsjett Avvik Merforbruk Avsetning 
reservefond


Avsetning 
disposisjonsfond Art Ansvar Tjeneste Beløp Reservefond Beløp Disp fond Beløp Navn


20 %
Sentrale inntekter
Skatt og rammetilskudd, særtil -3 447 903          -3 448 612          709                   709                       -                        


Rådmannen, felles, samfunnsutv
Kommune felles 14 887                99 544                -84 657             -                        -16 931                 -2 986                      1540 9000 1200 -19 918       25701155 -16 931       25701110 -2 986         Kommunens fellesområde
Rådmannen, samfunnsutv. 22 546                23 944                -1 398               -                        -280                      -718                         1540 9000 1200 -998            25701155 -280            25701115 -718            Rådmannens stabsenheter
Politisk virksomhet 17 812                19 508                -1 696               -                        -339                      -585                         1540 9000 1000 -924            25701155 -339            25701118 -585            Politisk virksomhet
Eiendom 185 572              185 572              -                    -                        -                        -                           1540 9000 1210 -              25701155 -              25701019 -              Eiendomsforvaltning
Delsum kommune felles 240 817              328 568              -87 751             


Sandnes Bydrift utførere
Bydrift 23 482                24 414                -932                  -                        -186                      -746                         1540 9000 1200 -932            25701155 -186            25701260 -746            Idrett og landsskapsdrift
Byggdrift -190                   2 931                  -3 121               -                        -624                      -2 237                      1540 9000 2222 -2 862         25701155 -624            25701125 -2 237         Eiendomsdrift + fellesutgifter
Bymiljø 49 551                52 219                -2 668               -                        -534                      -1 567                      1540 9000 3332 -2 100         25701155 -534            25706105 -1 567         Generelt fond kommunaltekn.
Bymiljø VAR -24 923               -21 763               -3 160               -                        -                           -              25701155 -              -              
Sandnes matservice -761                   -293                   -468                  -                        -94                        -374                         1540 9000 1236 -468            25701155 -94              25701150 -374            Sandnes matservice
Vann og avløpsdrift 24 534                22 465                2 069                2 069                    -                        -                           1540 9000 1200 -              25701155 -              25706103 -              Generelt fond utbygging
Teknisk felles 2 218                  2 676                  -458                  -                        -92                        -172                         1540 9000 1200 -264            25701155 -92              25701148 -172            Sandnes bydrift felles
Delsum Sandnes Bydrift utfører 73 911                82 649                -8 738               


Organisasjon
Dokumentsenter 10 929                10 936                -7                      -                        -1                          -6                             1540 9000 1206 -7                25701155 -1                25701210 -6                Dokumentsenter
Organisasjon felles 4 507                  4 726                  -219                  -                        -44                        -142                         1540 9000 1200 -186            25701155 -44              25701208 -142            Organisasjon felles
HMS 5 738                  6 027                  -289                  -                        -58                        -181                         1540 9000 1231 -239            25701155 -58              25701215 -181            HMS
IT 22 829                22 955                -126                  -                        -25                        -101                         1540 9000 1205 -126            25701155 -25              25701220 -101            IT
Personal 16 052                16 710                -658                  -                        -132                      -501                         1540 9000 1202 -633            25701155 -132            25701255 -501            Personal 
Politisk sekretariat m/Hustrykkeri 4 312                  4 269                  43                     43                         -                        -                           1540 9000 1200 -              25701155 -              25701119 -              Politisk sekretariat m/Hustrykkeri
Sandnes Kompetansesenter 11 849                12 088                -239                  -                        -48                        -191                         1540 9000 1803 -239            25701155 -48              25701137 -191            Sandnes Kompetansesenter
Servicekontoret 6 851                  6 851                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 1226 -              25701155 -              25701140 -              Servicekontoret
Delsum organisasjon 83 067                84 562                -1 495               


Økonomi
Budsjett og analyse, anskaffelser 13 548                13 130                418                   418                       -                        -                           1540 9000 1201 -              25701155 -              25701225 -              Budsjett og analyse, anskaffelser
Regnskap/lønn 14 877                15 194                -317                  -                        -63                        -254                         1540 9000 1201 -317            25701155 -63              25701136 -254            Regnskap/lønn
Skatt 8 804                  9 376                  -572                  -                        -114                      -281                         1540 9000 1234 -396            25701155 -114            25701145 -281            Skatt 
Delsum økonomi 37 229                37 700                -471                  


Oppvekst skolene
Altona 13 863                14 196                -333                  -                        -67                        -266                         1540 9000 2020 -333            25701155 -67              25702220 -266            Altona
Aspervika 24 934                24 594                340                   340                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702115 -              Aspervika
Austrått 21 175                21 614                -439                  -                        -88                        -351                         1540 9000 2020 -439            25701155 -88              25702120 -351            Austrått
Bogafjell 29 084                29 084                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702285 -              Bogafjell
Buggeland 25 180                25 583                -403                  -                        -81                        -322                         1540 9000 2020 -403            25701155 -81              25702265 -322            Buggeland
Figgjo 15 085                14 914                171                   171                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702130 -              Figgjo
Ganddal 27 905                28 205                -300                  -                        -60                        -240                         1540 9000 2020 -300            25701155 -60              25702195 -240            Ganddal
Giske 36 382                37 018                -636                  -                        -127                      -509                         1540 9000 2020 -636            25701155 -127            25702200 -509            Giske
Hana-Vatne 25 438                24 935                503                   503                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702135 -              Hana-Vatne
Høle 15 001                15 001                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702145 -              Høle
Høyland 33 132                33 163                -31                    -                        -6                          -25                           1540 9000 2020 -31              25701155 -6                25702150 -25              Høyland
Iglemyr 28 616                28 401                215                   215                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702155 -              Iglemyr
Kyrkjevollen 23 123                23 230                -107                  -                        -21                        -86                           1540 9000 2020 -107            25701155 -21              25702290 -86              Kyrkjevollen
Lundehaugen 40 474                41 285                -811                  -                        -162                      -649                         1540 9000 2020 -811            -162            25702295 -649            Lundehaugen
Lura 24 446                24 690                -244                  -                        -49                        -195                         1540 9000 2020 -244            25701155 -49              25702205 -195            Lura
Lurahammaren 22 378                22 091                287                   287                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702210 -              Lurahammaren
Malmheim 9 845                  9 623                  222                   222                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702215 -              Malmheim
Porsholen 21 257                21 441                -184                  -                        -37                        -147                         1540 9000 2020 -184            25701155 -37              25702225 -147            Porsholen
Riska 23 857                23 898                -41                    -                        -8                          -33                           1540 9000 2020 -41              25701155 -8                25702170 -33              Riska
Hommersåk 11 455                11 502                -47                    -                        -9                          -38                           1540 9000 2020 -47              25701155 -9                25702140 -38              Hommersåk
Maudland 14 343                14 588                -245                  -                        -49                        -196                         1540 9000 2020 -245            25701155 -49              25702140 -196            Maudland
Sandved 35 429                35 449                -20                    -                        -4                          -16                           1540 9000 2020 -20              25701155 -4                25702230 -16              Sandved
Skeiene 30 709                30 709                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702235 -              Skeiene
Smeaheia 24 238                24 204                34                     34                         -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702260 -              Smeaheia
Soma-Stangeland 39 071                38 946                125                   125                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702240 -              Soma-Stangeland
Sviland 9 366                  9 196                  170                   170                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702270 -              Sviland
Sørbø 21 196                21 543                -347                  -                        -69                        -278                         1540 9000 2020 -347            25701155 -69              25702190 -278            Sørbø
Trones 48 656                48 274                382                   382                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702250 -              Trones
Øygard 33 025                32 465                560                   560                       -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702185 -              Øygard
Delsum Skolene 728 663              729 842              -1 179               -              -              -              
Skole felles 38 327                35 478                2 849                2 849                    -                        -                           1540 9000 2020 -              25701155 -              25702110 -              Skoler felles
Sandnes Læringssenter 10 775                16 257                -5 482               -                        -1 096                   -488                         1540 9000 2020 -1 584         25701155 -1 096         25703150 -488            Sandnes læringssenter
Senter FBU 22 927                24 460                -1 533               -                        -307                      -734                         1540 9000 2020 -1 040         25701155 -307            25703220 -734            Senter FBU
Delsum Oppvekst skole 800 692              806 037              -5 345               
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Avsetning til disposisjonsfond Regnskap Budsjett Avvik Merforbruk Avsetning 
reservefond


Avsetning 
disposisjonsfond Art Ansvar Tjeneste Beløp Reservefond Beløp Disp fond Beløp Navn


Oppvekst barn og unge
Oppvekst Barn og unge felles 282 533              278 882              3 651                3 651                    -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702300 -              Oppvekst Barn og unge felles 
Helsestasjonstjenesten 37 504                37 751                -247                  -                        -49                        -198                         1540 9000 2321 -247            25701155 -49              25703110 -198            Helsestasjonstjenesten 
Barnevern 99 046                103 548              -4 502               -                        -900                      -3 106                      1540 9000 2441 -4 007         25701155 -900            25703120 -3 106         Barnevern 
PP-tjenesten 19 540                19 478                62                     62                         -                        -                           1540 9000 2110 -              25701155 -              25703130 -              PP-tjenesten 
Styrket barnehage 44 386                44 119                267                   267                       -                        -                           1540 9000 2110 -              25701155 -              25703135 -              Styrket barnehage 
Asperholen 8 315                  8 315                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702305 -              Asperholen
Austrått 9 831                  9 831                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702310 -              Austrått
Brueland 23 004                23 004                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702315 -              Brueland
Figgjo 9 100                  9 100                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702395 -              Figgjo
Ganddal 8 732                  8 732                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702320 -              Ganddal
Gravarslia 9 119                  9 119                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702325 -              Gravarslia
Hana 18 321                18 321                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              -              Hana
Hommersåk 7 734                  7 684                  50                     50                         -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702330 -              Hommersåk
Høle 8 642                  8 642                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702335 -              Høle
Jønningheia 12 755                12 755                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702340 -              Jønningheia
Myklaberget 8 364                  8 364                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702345 -              Myklaberget
Porsholen 10 840                10 665                175                   175                       -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702350 -              Porsholen
Riska 6 970                  6 970                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702355 -              Riska
Rissebærstraen 8 932                  8 932                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702360 -              Rissebærstraen
Rådhusmarka 12 492                12 492                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702420 -              Rådhusmarka
Sandved 8 791                  8 791                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702370 -              Sandved
Sandvedhaugen 37 532                37 532                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702425 -              Sandvedhaugen
Smeaheia 10 759                10 642                117                   117                       -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702400 -              Smeaheia
Stangeland 8 505                  8 505                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702375 -              Stangeland
Stangelandsforen 8 714                  8 714                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702410 -              Stangelandsforen
Sørbø 5 482                  5 482                  -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              -              Sørbø
Trones 10 011                10 011                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702415 -              Trones
Varatun 34 345                34 345                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702380 -              Varatun
Vatne 5 145                  4 979                  166                   166                       -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702385 -              Vatne
Øygard 17 540                17 540                -                    -                        -                        -                           1540 9000 2010 -              25701155 -              25702405 -              Øygard
Delsum Barnehager 309 975              309 467              508                   
Delsum Oppvekst barn og unge 792 984              793 245              -261                  


Levekår
AKS 3 455                  3 468                  -13                    -                        -3                          -10                           1540 9000 2731 -13              25701155 -3                25703240 -10              AKS
Avlastning 31 082                31 222                -140                  -                        -28                        -112                         1540 9000 2533 -140            25701155 -28              25703125 -112            Avlastning 
Boligtjenesten -9 938                 -8 546                 -1 392               -                        -278                      -710                         1540 9000 2650 -988            25701155 -278            25703250 -710            Boligtjenesten
Levekår felles 26 681                40 591                -13 910             -                        -2 782                   -1 218                      1540 9000 2530 -4 000         25701155 -2 782         25703145 -1 218         Levekår felles 
Flyktningenheten 28 521                28 914                -393                  -                        -79                        -314                         1540 9000 2422 -393            25701155 -79              25703205 -314            Flyktningenheten
Fysio-Ergoterapi 46 497                49 174                -2 677               -                        -535                      -1 475                      1540 9000 2416 -2 011         25701155 -535            25703170 -1 475         Fysio-Ergoterapi 
Kvål 13 088                13 507                -419                  -                        -84                        -335                         1540 9000 2343 -419            25701155 -84              25703200 -335            Kvål 
Legetjenesten 44 664                44 874                -210                  -                        -42                        -168                         1540 9000 2412 -210            25701155 -42              25703210 -168            Legetjenesten 
Legevakt 15 405                14 748                657                   657                       -                        -                           1540 9000 2414 -              25701155 -              25703160 -              Legevakt 
Mestringsenheten 100 884              104 308              -3 424               -                        -685                      -2 739                      1540 9000 2541 -3 424         25701155 -685            25703245 -2 739         Mestringsenheten 
NAV 115 994              109 422              6 572                6 572                    -                        -                           1540 9000 2420 -              25701155 -              25703230 -              NAV 
Omsorg Sentrum 102 740              102 848              -108                  -                        -22                        -86                           1540 9000 2530 -108            25701155 -22              25703175 -86              Omsorg Sentrum 
Omsorgsditrikt N 135 267              139 935              -4 668               -                        -934                      -3 734                      1540 9000 2530 -4 668         25701155 -934            25703185 -3 734         Omsorgsditrikt N 
Omsorgsdistrikt S 153 788              158 407              -4 619               -                        -924                      -3 695                      1540 9000 2530 -4 619         25701155 -924            25703180 -3 695         Omsorgsdistrikt S
Omsorgsdistrikt Ø 153 318              155 850              -2 532               -                        -506                      -2 026                      1540 9000 2530 -2 532         25701155 -506            25703225 -2 026         Omsorgsdistrikt Ø 
Omsorgsdistrikt V 134 258              138 720              -4 462               -                        -892                      -3 570                      1540 9000 2530 -4 462         25701155 -892            25703190 -3 570         Omsorgsdistrikt V
Samordningstjenesten 49 269                48 275                994                   994                       -                        -                           1540 9000 2544 -              25701155 -              25703215 -              Samordningstjenesten
Vågsgjerd 16 121                16 122                -1                      -                        -0                          -1                             1540 9000 2343 -1                25701155 -0                25703195 -1                Vågsgjerd 
Delsum Levekår 1 161 094           1 191 839           -30 745             


Kultur og byutvikling
Byggesak 450                     2 388                  -1 938               -                        -61                        -243                         1540 9000 3003 -304            25701155 -61              25706220 -243            Byggesak 
Geodata 5 115                  5 779                  -664                  -                        -133                      -173                         1540 9000 3007 -306            25701155 -133            25706216 -173            Geodata 
Kultur og byutvikling felles 3 429                  3 622                  -193                  -                        -39                        -109                         1540 9000 1200 -147            25701155 -39              25705110 -109            Kultur og byutvikling felles 
Kultur og Fritid 44 734                43 776                958                   958                       -                        -                           1540 9000 3857 -              25701155 -              25705115 -              Kultur og Fritid 
Landbruk 2 594                  2 965                  -371                  -                        -74                        -89                           1540 9000 3200 -163            25701155 -74              25706205 -89              Landbruk 
Plan 10 899                17 375                -6 476               -                        -1 295                   -521                         1540 9000 3001 -1 816         25701155 -1 295         25706217 -521            Plan 
Samfunnsplan 9 806                  9 888                  -82                    -                        -16                        -66                           1540 9000 3020 -82              25701155 -16              25706218 -66              Samfunnsplan
Sandnes Bibliotek 11 511                12 456                -945                  -                        -189                      -374                         1540 9000 3700 -563            25701155 -189            25705120 -374            Sandnes Bibliotek 
Sandnes Kulturskole 23 254                25 763                -2 509               -                        -502                      -773                         1540 9000 3830 -1 275         25701155 -502            25705125 -773            Sandnes Kulturskole 
Delsum Kultur og by 111 792              124 012              -12 220             


SUM RESULTATENHETER - DRIFT 3 301 586           3 448 612           -147 026           -74 318       -32 858       -41 460       


TOTALT -146 317             -                     -146 317           







Bruk av disposisjonsfond


Bruk av fond til inndekning av merforbruk Regnskap Budsjett Merforbruk Bruk av disp 
fond


Balansekto Ansvar Tjeneste


Politisk sekretariat m/Hustrykkeri 4 312                  4 269                  43                         43 000           25701151 1016 1200
Budsjett og analyse, anskaffelser 13 548                13 130                418                       418 000         25701225 1430 1201
Hana-Vatne skole 25 438                24 935                503                       503 000         25702135 2309 2020
Iglemyr skole 28 616                28 401                215                       84 000           25702155 2313 2020
Lurahammaren skole 22 378                22 091                287                       287 000         25702210 2333 2020
Malmheim skole 9 845                  9 623                  222                       166 000         25702215 2334 2020
Soma-Stangeland skole 39 071                38 946                125                       15 000           25702240 2340 2020
Sviland skole 9 366                  9 196                  170                       33 000           25702270 2317 2020
Trones skole 48 656                48 274                382                       382 000         25702250 2341 2020
Øygard skole 33 025                32 465                560                       560 000         25702185 2319 2020
Skole felles 38 327                35 478                2 849                    1 381 000      25702110 1100 2020
PP-tjenesten 19 540                19 478                62                         62 000           25703130 3500 2110
Hommersåk barnehage 7 734                  7 684                  50                         50 000           25702330 2408 2010
Porsholen barnehage 10 840                10 665                175                       60 000           25702350 2413 2010
Smeaheia barnehage 10 759                10 642                117                       117 000         25702400 2423 2010
Vatne barnehage 5 145                  4 979                  166                       166 000         25702385 2420 2010
Kultur og Fritid 44 734                43 776                958                       958 000         25705115 5000 3857







DISPOSISJONSFOND PER 31.12.2014


Disposisjonsfond 2014


25701 Disposisjonsfond hk. 1.1


25701005 Bydelsutvalgene -136 565                         


25701022 Rådhusmarka bhg leieutg -644 000                         


25701100 Generelt fond hk. 1.1 -434                                 


25701101 Endring i regnskapsprinsipp ( investerin -5 776 105                      


25701110 Kommune felles og prosjekter -7 431 000                      


25701115 Rådmannen (felles) -1 669 000                      


25701116 Speiderlandsleir 2013 -50 000                            


25701117 Julebygdaspelet 2012, underskuddsgaranti -200 000                         


25701118 Politisk virksomhet -1 579 438                      


25701119 Politisk sekretariat -36 000                            


25701125 Eiendomsdrift + fellesutgifter -3 491 545                      


25701136 Regnskap og lønn -595 562                         


25701137 Kompetansetjenester -1 618 000                      


25701145 Skatt -1 868 969                      


25701148 Sandnes bydrift felles -561 000                         


25701149 Forskuttering av spillemidler 854 000                           


25701150 Sandnes matservice -1 224 189                      


25701151 Hustrykkeriet -302 024                         


25701155 Kommunens reservefond -64 699 603                    


25701160 Vitensenter, avsetn. Mva.Komp -1 073 000                      


25701165 Samfunnsutviklingsfond -                                   


25701167 Sandnes 2160 - byjubileum -458 000                         


25701168 Etterbruksfond stavanger 2008 -27 500                            


25701175 Infrastruktur, sentrumstiltak og samferd -6 620 000                      


25701178 Kommunale eiendommer, utredninger/analys -1 355 000                      


25701185 Vedlikehols kirker 727 000                           


25701190 Avlastningssenter/tiltak funks.Hemmede -4 200 000                      


25701200 Europeisk kulturby -504                                 


25701208 Organisasjon felles -245 000                         


25701210 Dokumentsenter -6 000                              


25701215 Hms -366 000                         


25701220 It -101 000                         


25701225 Budsjett og analyse -333 000                         


25701235 Vertskommunearrangement (rådm) -114 000                         


25701250 Pensjonsfond -97 496 000                    


25701251 Fond for mulig inntektssvikt -5 652 000                      


25701255 Personal -501 000                         


25701260 Idrett og landskapsdrift -746 000                         


Sum 25701 Disposisjonsfond hk. 1.1 -209 596 438                  


25702 Disposisjonsfond hk. 1.2


25702110 Skoler felles -                                   


25702120 Austrått skole -825 570                         


25702135 Hana og vatne skoler -423 993                         


25702140 Riskafjorden skolern (hommersåk og maudl -234 000                         


25702145 Høle skole -52 484                            
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25702150 Høyland skole -920 000                         


25702155 Iglemyr skole -173                                 


25702170 Riska skole -45 009                            


25702185 Øygard skole -484 265                         


25702190 Sørbø skole -278 000                         


25702195 Ganddal skole -671 323                         


25702200 Giske skole -2 110 977                      


25702205 Lura skole -195 000                         


25702210 Lurahammeren skole -69 658                            


25702215 Malmheim skole -163                                 


25702220 Altona -599 174                         


25702225 Porsholen skole -521 088                         


25702230 Sandved skole -258 812                         


25702240 Soma skole -803                                 


25702245 Stangeland skole -286 237                         


25702250 Trones skole -124 029                         


25702265 Buggeland skole -853 610                         


25702270 Sviland skole -179                                 


25702290 Kyrkjevollen skole -86 000                            


25702295 Lundehaugen ungdomsskole -1 226 280                      


25702310 Austrått bhg -441 877                         


25702315 Brueland bhg -775 706                         


25702320 Ganddal bhg -225 253                         


25702325 Gravarslia bhg -154 000                         


25702330 Hommersåk bhg -26 025                            


25702335 Høle bhg -124 004                         


25702340 Jønningheia bhg -506 174                         


25702350 Porsholen bhg -                                   


25702355 Riska bhg -626 649                         


25702360 Rissebærstraen bhg -258 917                         


25702370 Sandved bhg -513 204                         


25702375 Stangeland bhg -638 417                         


25702380 Varatun bhg -1 024 471                      


25702385 Vatne bhg -13 525                            


25702395 Figgjo bhg -897 225                         


25702400 Smeaheia bhg -194 897                         


25702405 Øygard bhg -960 173                         


25702410 Stangelandsforen bhg -54 961                            


25702415 Trones bhg -37 000                            


25702420 Rådhusmarka barnehage -60 000                            


Sum 25702 Disposisjonsfond hk. 1.2 -17 799 305                    


25703 Disposisjonsfond hk. 1.3


25703110 Helsestasjonstjenester -198 000                         


25703115 Fritid -1 211 383                      


25703120 Barnevern -8 466 000                      


25703125 Avlastning -179 576                         


25703130 Pp-tjenesten -1 348 592                      


25703145 Levekår, felles -3 097 000                      


25703150 Sandnes læringssenter -2 767 000                      







25703151 Driftsfond sandnes læringssenter -3 000 000                      


25703155 Sosiale tjenester -58                                   


25703170 Fysio-ergoterapi -2 808 586                      


25703175 Omsorg sentrum -86 000                            


25703180 Omsorg sør -4 494 000                      


25703185 Omsorg nord -3 734 000                      


25703190 Omsorgsdistrikt v -3 570 000                      


25703195 Vågsgjerd -233 670                         


25703200 Kvål -866 258                         


25703205 Mottakskontor for flyktninger og asylsøk -314 000                         


25703210 Kommunelege/legetjenester -168 000                         


25703220 Senter fbu -2 066 000                      


25703225 Omsorgsdistrikt øst -2 026 000                      


25703240 Aks -276 804                         


25703245 Mestringsenheten -3 299 000                      


25703250 Boligtjenesten -1 708 000                      


Sum 25703 Disposisjonsfond hk. 1.3 -45 917 927                    


25705 Disposisjonsfond hk. 1.5


25705003 Utsmykking komm. Bygg -35 000                            


25705005 Kulturverntilskudd -50 000                            


25705008 Kultur og byutvikling -13 000                            


25705110 Kultur og byurvikling, felles -816 920                         


25705115 Kultur -54 818                            


25705120 Bibliotek -925 988                         


25705125 Kulturskole -3 978 410                      


Sum 25705 Disposisjonsfond hk. 1.5 -5 874 136                      


25706 Disposisjonsfond hk. 1.6


25706004 Kystsoneplan -200 000                         


25706006 Miljøtiltak, miljøvern -430 359                         


25706101 Generelt fond byplan -200                                 


25706105 Generelt fond kommunaltekn. -1 567 000                      


25706110 Kartl. Av ulovlig byggevirksomhet -350 000                         


25706111 Prosjekt byggesaksbehandling -88 000                            


25706112 Utbygging fornyelse av utstyr -487 718                         


25706205 Landbruk -338 015                         


25706215 Byplan -2 768 171                      


25706216 Geodata -173 000                         


25706217 Plan -521 000                         


25706218 Samfunnsplan -66 000                            


25706220 Byggesak -243 000                         


Sum 25706 Disposisjonsfond hk. 1.6 -7 232 463                      


Sum Disposisjonsfond (257) -286 420 269                  







OVERFØRING AV MERFORBRUK TIL 2015


Tusen kroner


Oppvekst 


skole


Regnskap 


2014


Budsjett 


2014


Avvik 


2014
Avvik %vis


3 % av netto 


driftsramme
Overføring


Kommentar


Aspervika 24 934 24 594 340 1,4 % 738 340


Figgjo 15 085 14 914 171 1,1 % 447 171


Iglemyr 28 616 28 485 131 0,5 % 855 131


Malmheim 9 845 9 789 56 0,6 % 294 56


Smeaheia 24 238 24 204 34 0,1 % 726 34


Soma-Stangeland 39 071 38 961 110 0,3 % 1 169 110


Sviland 9 366 9 229 137 1,5 % 277 137


Skole felles 38 327 36 859 1 468 4,0 % 1 106 1 468


Sum 189 482 187 035 2 447 1,3 % 5 611 2 447


Tusen kroner


Oppvekst 


barn og unge


Regnskap 


2014


Budsjett 


2014


Avvik 


2014
Avvik %vis


3 % av netto 


driftsramme
Overføring


Kommentar


Oppvekst barn og unge felles 294 933 278 882 16 051 5,8 % 8 366 0 Fritak etter vurdering


Styrket barnehage 44 386 44 119 267 0,6 % 1 324 0 Fritak etter vurdering


Porsholen 10 840 10 725 115 1,1 % 322 115


Sum 350 159 333 726 16 433 4,9 % 10 012 115


Tusen kroner


Levekår
Regnskap 


2014


Budsjett 


2014


Avvik 


2014
Avvik %vis


3 % av netto 


driftsramme
Overføring


Kommentar


Legevakt 15 405 14 748 657 4,5 % 442 157 Redusert overføring etter vurdering


NAV 115 994 109 422 6 572 6,0 % 3 283 0 Fritak etter vurdering


Samordning 49 269 48 275 994 2,1 % 1 448 0 Fritak etter vurdering


Sum 180 668 172 445 8 223 4,8 % 5 173 157


Overføring merforbruk til 2015


Overføring merforbruk til 2015


Overføring merforbruk til 2015
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Rapport om finansforvaltning      
Gjelder for perioden 01.01.14 – 31.12.2014 
 


Likviditet 


Innestående på kasse, bank, postgiro viser følgende utvikling (i hele 1000 kr). 
 31.12.2014 2013 2012 2011 2010 


Kasse, bank 1 085 594 778 580 661 412 613 213 402 717 
      
Likviditeten er meget tilfredsstillende. I kasse, bank inngår også bundne skattetrekksmidler med 
kr 99,5 millioner. For å få en bedre spredning av risiko, er kr 400 millioner av ledig likviditet 
tatt ut hos vår hovedbankforbindelse og plassert i Sparebank 1 SR bank. Plasseringen har skjedd 
etter konkurranse blant flere banker. Den renteberegnes etter NIBOR 3 måneder pluss margin 
og uttak skjer etter varsling 31 dager i forveien. Gj. snittlig rente på plasseringen har vært 2,60% 
 
Renten på folio/skattetrekk har variert mellom 3,02% og 3,41% i perioden. Gjennomsnittlig har 
renten vært 3,25%. Pengemarkedsrenten NIBOR 3-måned har i samme periode gjennomsnittlig 
vært 1,70%.  
 


Innlån 


Langsiktig gjeld (i hele 1000 kr) 
      
 31.12.2014 2013 2012 2011 


Langsiktig gjeld 1/1 3 540 683 800 3 266 923 779 3 242 052 460 3 005 588 287 
Avdrag lån -244 120 983 -211 630 925 -185 128 681 -169 535 827 
Låneopptak 969 250 000 485 390 946 210 000 000 406 000.000 
Langsiktig gjeld  4 265 812 817 3 540 683 800 3 266 923 779 3 242 052 460 
     
Av låneopptaket på kr 969,2 millioner gjelder kr 159,250 millioner startlån (midler som skal 
videreutlånes fra Husbanken). Kommunen har 9 sertifikatlån i DnB Markets, 7 i 
Kommunalbanken, og 2 i Nordea per 31.12.14. Lånene har følgende rente og løpetid:  


   Låneperiode   
1,88% kr 195 000 000 16.05.14 - 16.02.15 Kommunalbanken  
1,76% kr 200 000 000 19.03.14 - 19.01.15 Kommunalbanken  
1,71% kr 150 000.000 27.11.14 - 28.09.15 DNB  
1,81% kr 116 000 000 11.04.14 - 12.01.15 Kommunalbanken  
1,73% kr 200 000 000 23.10.14 - 24.08.15 DNB  
1,77% kr 125 000 000 17.09.14 - 17.04.15  DNB  
1,77% kr 244 000 000 04.12.14 - 04.06.15 DNB  
1,92% kr 253 000 000 20.05.14 - 20.02.15 Kommunalbanken  
1,69% kr 151 000 000 28.11.14 - 28.10.15 Nordea  
1,79% kr 200 000 000 05.09.14 - 05.03.15 DNB  
1,82% kr 169 000 000 18.08.14 - 18.05.15  DNB  
1,95% kr 184 000 000 12.06.14 - 12.03.15 Kommunalbanken  
1,81% Kr 201 000 000 08.09.14 - 08.06.15 DNB  
1,84% Kr 364 000 000   24.03.14 - 26.01.15 Kommunalbanken  
1,76% kr 170 000 000   28.08.14 - 02.03.15 DNB  
1,71% kr 180 000 000   28.10 14 - 28.08.15 Kommunalbanken  
1,74% kr 149 000 000   18.11.14 - 18.08.15 DNB  
1,66% kr 171 000 000   15.12.14 - 15.09.15 Nordea  


 kr 3 422 000 000    
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En stor del av lånene er kortsiktig finansiert og forfaller til betaling innenfor et år. Det betyr at 
det kan være en refinansieringsrisiko hvis det skjer noe uventet i markedet. 
 
Kommunen har følgende lån i Husbanken per 31.12.14. Lånene har følgende rente: 
 


     
2,19% kr. 423 977 509 Flytende  
1,19% kr. 7 903 190 Flytende  
3,10% kr 164 946 287 Fast rente 5 år  1/12-2015 
4,20% kr 103 660 334 Fast rente 10 år 1/6-2021 
2,29% kr 142 285 177 Fast rente 10 år 1/9-2022 


 kr 842 772 497   
 
Lån i Santander kr 1 040 320 ble tatt opp i forbindelse med anskaffelse/leasing av to 
minibusser til bruk for funksjonshemmede. Lånet løper i 5 år ( 2018) og har en fast rente på 
4,60% de 3 første årene.  
 
Utlån 
Videreutlån av startlån opptatt i Husbanken viser følgende utvikling (i hele 1000 kr).  
 


 31.12.2014 2013 2012 2011 2010 


Utlån 768 468 710 897 703 630 605 896 515 011 
      
Utlån er redusert med en block avsetning (tapsavsetning) på kr 10 millioner per 31.12.14.  


 
I perioden er det videreutlånt kr 153,1 millioner i husbankmidler. Det er imidlertid også noen 
som innfrir sine lån. Totalt er det innbetalt avdrag og innfridd lån på kr 95,6 millioner. 
 
Rentebærende eiendeler/rentebærende gjeld 


Det har vært følgende utvikling i rentebærende lånegjeld og rentebærende eiendeler (i hele 
tusen): 
 
 31.12.2014 2013 2012 2011 2010 


Rentebærende eiendeler 2 439 806 2 108 936 1 998 514 1 846 445 1.566 138 
Rentebærende gjeld 4 265 813 3 540 683 3 266 923 3 242 052 3 005 588 
Differanse -1 826 007 -1 431 747 -1 268 409 -1 395 607 -1 439 450 
 
Denne oppstillingen viser at rentebærende gjeld overstiger rentebærende eiendeler med  
kr 1,8 milliarder. I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler, som består av 
ansvarlig lån, bankinnskudd og startlån, plassert til flytende rente. Låneopptak er derfor også i 
stor grad tatt opp til flytende rente. Kommunen mottar også rentekompensasjon fra 
Husbanken for lån tilsvarende kr 404 millioner. Hvis en også tar med den del av lånene som 
finansieres gjennom VAR gebyrene på kr 683 millioner vil det være renterisiko på ca kr 739 
millioner. (kr 1 826 - kr 404 – kr 683). Balansestyring er en viktig del av kommunens 
finansielle strategi..  
 
Sandnes, 26 mars 2015 
 
Odd Fosså 
regnskapssjef 







Prosjekt Regnskap 2014 Budsjett inkl. endring 2014 Mer-/mindreforbruk 2014 Beløp som må videreføres til 2015 Begrunnelse for mer- eller mindreforbruk i forhold til budsjett


1200936 Integrasjon intranett - P360 0 300 000 300 000 300 000


Integrasjon mellom ny samhandlingsløsning og P360 jobbes med våren 2015 i 


forbindelse med etablering og utvikling av ny samhandlingsløsning/intranett. 


Midlene bes derfor overført til 2015


1200938 Utvikling av systemer innen økonomi 0 371 000 371 000 371 000 Løsning ikke ferdigstilt. Bevilgede midler bes videreført til 2015.


1200939 Public 360 - videreutvikling 856 482 853 000 -3 482 Er avsluttet, med merforbruk.


1200940 HMS, elektronisk avvikssystem 0 500 000 500 000 500 000 Pågående anskaffelseprosess. Midlene må vidererføres.


1200941 Nytt intranett 521 241 2 000 000 1 478 759 1 479 000


I forbindelse med etablering ny samhandlingsløsning/intranett, ble det 


sommeren 2014 gjennomført en anbudskonkurranse for kjøp av 


konsulenttjenester til utvikling og etablering av nytt intranett. Kontrakt med 


leverandør, Olavstoppen, ble inngått i oktober 2014, og arbeidet med ny løsning 


ble igangsatt i oktober. Prosjektet vil pågå for fullt i 2015, og midler avsatt i 


økonomiplan bes derfor overført til 2015.


1200999 INVESTERINGER IKT 39 544 1 027 000 987 456 987 000 IKT midler. Beløp overføres da investeringer i IT prosjeker skjer årlig.


1201301 Telefonløsning, forprosjekt kartlegging - IT 356 641 400 000 43 359 43 000


Pågående prosjekt som ikke er ferdig. Varer er bestilt men ikke betalt. 


Overføres til 2015


1201601 10 ekstra lisenser i telefonsystemet Trio - Servicetorget 0 110 000 110 000 110 000


Dette er midler som må videreføres. Skal brukes til oppgradering av 


beredskapstelefoni. Vi har ikke fått jobbet aktivt med dette i 2014, men vil ha 


dette på agenda i 2015.


1201999 Investering, ID håndtering, budsjett 356 961 1 120 000 763 039 763 000


Pågående prosjekt. Styringsgruppe vil i løpet av våren 2015 bli forelagt forslag 


til anskaffelsesprosess  - med  gjennomføring høst 2015. Omfattende prosjekt 


som vil gå over flere år og er heftet med usikkerhet mht investeringskostnader. 


Investeringer vil også kunne komme over flere år. Midlene bes derfor overført 


2015.


1202399 Ny E-handelsløsning, budsjett 0 938 000 938 000 938 000


Prosjekt for innkjøp av løsning er igangsatt, men ikke sluttført. Bevilgede midler 


søkes videreført til 2015.


1202499 MicroMarc og RFID på biblioteket, budsjett 707 172 627 000 -80 172 Prosjektet avsluttes med merforbruk.


1202799 Endring av samband/infrastruktur, budsjett 0 504 000 504 000 504 000


Pågående; fremdeles behov for å investere i  samandsutstyr samlet for 


enhetene i kommunen. Utstyret plasseres ute i RE men betales av IT. 


Overføres til 2015.


1202899 Nytt sekundært serverrom, budsjett 0 392 000 392 000 392 000


Pga usikkerhet ifht sekundært backuprom i Hovevn 30 trenger vi ekstra midler 


hvis vi skal flytte rommet. Overføres til 2015.


1202999 Nytt verktøy for datasikkerhet, budsjett 0 216 000 216 000 216 000 MDM løsning, fremdeles behov for investering i mdm løsning. Overføres til 2015.


1203299 Biblioteket - Oppgradering av telefoni systemet, budsjett 42 852 100 000 57 148 0 Prosjektet er avsluttet med mindreforbruk.


1203399 Omlegging av IP adresser, budsjett 224 801 353 000 128 200 128 000


Pågående prosjekt som har behov for vidererføring av midler. Eiendom har 


prosjektansvar, men prosjektet kjøres i kommunen.


1204099 IT, trådløse nettverk 0 20 000 20 000 20 000 Pågående, holder på å investere i basestasjoner. Overføres til 2015


1206099 Sandnes matservice, utstyr 128 416 128 000 -416


1208101 Kompetansetjenester, videokonferanseutstyr 0 150 000 150 000 0 Innkjøp er ført på annet prosjekt og i drift. Beløpet må korrigeres i 2015.


2001199 UTSKIFTING AV UTSTYR, OMSORG 25 726 200 000 174 274 0 Rullerende bevilgning. Nye midler i 2015.


3700400 Hana barnehage, byggearbeid nye avdelinger 231 445 0 -231 445 0 Bevilgning i 2013. Prosjektet ferdigstilt første halvår 2014.


4002501 Ny hovedbrannstasjon - prosjektering 5 315 331 4 000 000 -1 315 331 0 Prosjektet har totalbevilgning. Prosjektet overføres til eiendomsforetaket.


4002502 Ny hovedbrannstasjon, jfr sak om byggeprogram ferdig aug 2016 408 313 0 -408 313 0 Prosjektet har totalbevilgning. Prosjektet overføres til eiendomsforetaket.


4002503 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 4 662 091 4 000 000 -662 091 0 Prosjektet har totalbevilgning. Prosjektet overføres til eiendomsforetaket.


4002599 Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon 274 997 0 -274 997 0 Prosjektet har totalbevilgning. Prosjektet overføres til eiendomsforetaket.


4007104 Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 0 2 000 000 2 000 000 0 Budsjett er overført til eiendomsforetaket. Utgår her.


4008001 Redusert kostnadsnivå investeringer 5% 0 6 224 000 6 224 000 Vil ikke ha reelle føringer her


4009106 Energimerking av bygg 242 050 2 849 000 2 606 950 2 607 000 Midler må videreføres


4009107 EOS - system - skoler 1 441 381 1 380 000 -61 381 0 Lite merforbruk.


4009108 Eos - system - øvrige bygg 1 183 473 4 899 000 3 715 527 3 716 000


Prosjektet er forsinket som følge av utsettelser for flere år siden samt 


papasitetsutfordringer. Da prosjektet ble planlagt var det forutsatt to rådgivere 


innen energiområdet hos eiendom, de siste åren har en imidlertid bare hatt en. 


Midler fra 2014 bes videreført til 2015.


4009109 Prosjekt utfasing oljekjel -1 281 959 0 1 281 959 0


Prosjektet har hatt rullerende bevilgning. Prosjektet er nå overført til 


eiendomsselskapet. Føringer her er korrigeringer mellom prosjekt 


(4009109/4009119) og gjelder føringer fra tidligere år.


4009111 ENØK - SD anlegg skolebygg, budsjett 1 547 484 3 171 000 1 623 516 1 624 000


Forsinkelse i prosjektet som følge av ekstra gjennomgang av IKT-løsninger 


tilpasset kommunen. Det er behov for vidererføring av midlene for å komme 


ajour ihht plan.


4009112 ENØK - SD anlegg barnehager, budsjett 99 155 1 928 000 1 828 845 1 829 000


Pågående prosjekt. Ikke nye midler i 2015. Restbevilgning fra 2014 søkes 


videreført.


4009113 ENØK - Fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones, budsjett 5 695 165 5 288 000 -407 165 -407 000 Merforbruket finansieres av budsjettmidler i 2015


4009114 ENØK - VAV sonestyring, budsjett 93 253 2 168 000 2 074 748 2 075 000


Pågående prosjekt. Ikke nye midler i 2015. Restbevilgning fra 2014 søkes 


videreført.







4009118 ENØK - Rørsystem Sørbø/Lunde, Budsjett 516 718 0 -516 718 0


Avslutning av prosjekt med bevilgning 2013.Prosjektet avsluttes med 


merforbruk.


4009119 ENØK - Prosjekt lokal varmesentral Sørbø/Lunde, budsjett 1 947 093 1 786 000 -161 092 0


Prosjektet er avsluttet med merforbruk kr 161 092. Prosjektet hadde 


totalbevilgning, kr 8 ,5 millioner i 2013.


4209199 Ny sentrumskole 1-10 (Lundehaugen ungd.skole) 199 375 951 000 751 625 752 000


Prosjektet er i hovedsak ferdig, men det gjenstår noe utskifting av vinduer og 


dører med råteskade. Ubenyttede midler søkes videreført til 2015.


4230999 Inneklima Øygard 101 763 0 -101 763


Byggeregnskap avlagt i april 2013. I forbindelse med avlegging av 


byggeregnskap ble det forutsatt videre bruk av kr 1,5 millioner til gjenstående 


arbeid. Budsjettjustering ble ikke foretatt som forutsatt.


4231299 Gandal skole, nye plasser, budsjett 62 559 047 60 462 000 -2 097 047 0


Merforbruk, men dette prosjektet og prosjekt 4232599, Ny gymsal på Ganddal 


skole, ses til en viss grad sammen og vil gjøres opp samlet.


4231399 Iglemyr skole utvidelse, budsjett 22 117 291 29 500 000 7 382 709 1 000 000


Bygget er ferdig og tatt i bruk, men alle fakturaer er ikke mottatt. Kr 1 mill må 


videreføres til 2015. Prosjketet avsluttes med mindreforbruk.


4231499 Bogafjell skole, tilpasn. til ren Bskole 14 088 0 -14 087 0 Prosjektet er overført til eiendomsforetaket


4231899 Sørbø skole - utvidelse budsjett 90 738 637 101 424 000 10 685 363 10 685 000


Bygget er ferdig og tatt i bruk, men alle fakturaer er ikke mottatt. Bevilgning må 


videreføres til 2015.


4232599 Ny gymsal på Ganddal skole, budsjett 5 419 344 20 000 000 14 580 656 14 581 000


Avvik skyldes fakturering og forfallsdato på faktura fra entreprenør. 


Fremdriften er i rute med ferdigstilling av Gymsal i mars/april-15


4250101 Klatretårn Stangeland barneskole 318 744 0 -318 744


Prosjekt i samarbeid med FAU. Ikke vært tatt opp som egen sak. FAU har 


innbetalt kr 85 000 som er ført i driften. Det søkes spillemidler til delfinansiering 


av innkøpet.


4305102 Alternativ løsning på Varatun 6 871 0 -6 871 0


Korrigering av regnskapsføring der en ikke kunne korrigere mva-føringen. Mva 


er dekket ved kompensasjon.


4305901 Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde 384 270 2 850 000 2 465 730 2 466 000


Pga av omfang rakk vi ikke oppstart i 2014, anbud på Doffin feb 2015. Må 


overføres


4306199 Høle barnehage, bygge ny 157 977 11 259 000 11 101 023 1 000 000


Byggeregnskap skal avlegges i løpet av vår/sommer 2015. Da det gjenstår en 


del avklaringer i dette prosjektet, er det behov for fortsatt å kunne disponere 


ubrukte midler i 2015.


4330499 Nye Brueland modul 10 avd 78 783 5 699 000 5 620 217 100 000


Prosjektet er i hovedsak ferdig, men mangles de siste arbeidene innen 


brannsikring. Det ønskes å overføre kr 100 000 til branntiltak.


4330501 Ganddal barnehage 534 459 1 772 000 1 237 541 1 238 000


Byggeregnskap skal avlegges i løpet av vår/sommer 2015. I påvente av endelig 


gjennomgang, bes midlene videreført.


4331099 Nye Jønningheia BHG (etter brann) 6 avd. - budsjett 456 223 6 516 000 6 059 777 1 000 000


Byggeregnskap skal avlegges i løpet av vår/sommer 2015. I påvente av endelig 


gjennomgang, bes kr 1 millon videreført.


4331499 Rehab. og utvidelse av Asperholen barnehage - budsjett 18 799 0 -18 799 0 Prosjektet er overført til Sandnes Eiendomsselskap KF


4331699 Utforming av utearealet i Gravarslia barnehage - budsjett 269 726 383 000 113 274 0 Prosjektet er ferdig. 


4332499 Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger, budsjett 28 324 023 40 617 000 12 292 977 12 293 000


Bygget er ferdig og tatt i bruk, men alle fakturaer er ikke mottatt. Bevilgning må 


videreføres til 2015.


4332801 Hana barnehage - byggmessige tilpasninger 183 431 500 000 316 570 317 000 Pågående prosjekt, midlene søkes videreført.


4410299 Botiltak FH 18 enheter 66 180 15 732 000 15 665 820 15 666 000


Byggeregnskap skal avlegges i løpet av vår/sommer 2015. I påvente av endelig 


gjennomgang, bes midlene videreført.


4410399 Botiltak FH 12 enh Vatnekrossen 49 330 0 -49 330


I forbindelsle med avlegging av byggeregnskaper i april 2013, ble det vedtatt å 


avsette midler til noe gjenstående arbeid. Avsetning ble ikke budsjettmessig 


foretatt.


4410499 Kanalgaten 8, nybygg, budsjett 799 246 13 496 000 12 696 755 1 000 000


Byggeregnskap skal avlegges i løpet av vår/sommer 2015. Da det gjenstår en 


del avklaringer i dette prosjektet, er det behov for fortsatt å kunne disponere 


ubrukte midler i 2015.


4410599 Nytt botilbud fir funksjonshemmede, budsjett 8 223 3 858 000 3 849 778 3 850 000 Pågående prosjekt. Midlene søkes videreført.


4410799 Kjøp av 2 boenheter el. tomter i nærheten av personalbasen i Kleivane 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Kjøp ikke gjennomført i 2014. Må videreføres til 2015.


4413202 Soma - Robuse boliger -292 163 0 292 164


Prosjekt som avsluttes nå. Prosjekt under boligsosial handlingsplan. Ikke gitt 


eget budsjett.


4413203 Lunden 43-45 8 843 0 -8 843


Prosjekt som avsluttes nå. Prosjekt under boligsosial handlingsplan. Ikke gitt 


eget budsjett.


4413206 Hommersåkveien 151 66 830 0 -66 830


Prosjekt som avsluttes nå. Prosjekt under boligsosial handlingsplan. Ikke gitt 


eget budsjett.


4413209 To 4-mannsboliger i Sørbahagane 34 240 0 -34 240


Prosjekt som avsluttes nå. Prosjekt under boligsosial handlingsplan. Ikke gitt 


eget budsjett.


4413210 4 tomter for 2-mannboliger på Rossåsen 2 392 010 0 -2 392 010


Prosjekt som avsluttes nå. Prosjekt under boligsosial handlingsplan. Ikke gitt 


eget budsjett.


4413212 Dreieskjevå 0 -9 000 -9 000 Slagssummen overført til eget prosjektnumer for salg av kommunal eiendom.


4413215 4 boliger på Rossåsen -18 869 0 18 869


Prosjekt som avsluttes nå. Prosjekt under boligsosial handlingsplan. Ikke gitt 


eget budsjett.


4413504 Boliger til brukere med store særskilte behov 17 033 562 17 940 000 906 438 906 000


Bygget er ferdig og tatt i bruk, men alle fakturaer er ikke mottatt. Bevilgning må 


videreføres til 2015.







4413899 Nytt BOAS i Sandnes sykehus med 35 plasser - budsjett 75 028 861 78 844 000 3 815 139 3 815 000


Bygget er ferdig og tatt i bruk, men alle fakturaer er ikke mottatt. Bevilgning må 


videreføres til 2015.


4414499 Laboratorieutstyr, budsjett 240 671 1 000 000 759 329 0 Rullerende bevilgning. Nye midler i 2015.


4414599 Utbygging og oppgradering av Langgata 94, budsjett 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000


Oprinnelig midler fra 2013. Faktura fror arbeider er ikke mottatt og 


budsjettmidlene må videreføres.


4503799 Bogafjell idrettshall -1 806 0 1 806 0 Byggeprosjektet gjennomføres i eiendomsselskapet


4540401 Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr 300 000 300 000 0


4541401 Vitensenter, trinn 1 4 488 0 -4 488 Lønnskostnader for etterarbeid med prosjektet.


4541799 Utsmykkingsprosjekt Vitenfabrikken 149 000 0 -149 000 Finansiering fra fond er ført i drift. Dette korrigeres.


4542001 KINOKINO oppgradering av saler 800 000 800 000 0


4542201 Forskuttere studentboliger 0 5 400 000 5 400 000 0 Prosjektet, med budsjettmider,  er overført eiendomsselskapet.


4550199 Riving av 3 brakker på Vatne dr.stasjon, budsjett 0 413 000 413 000 413 000


Forsinkelser i prosjektet som følge av utredninger i området. Midlene søkes 


videreført til 2015.


4570899 Biblioteket, ny inngang, budsjett 384 009 419 000 34 991 0 Prosjektet er ferdigstilt.


4605201 Nytt orgel til Soma kapell 2 000 000 2 000 000 0


4630101 Avsetning til utsmykking 0 1 291 000 1 291 000 1 291 000


Midler ble avsatt for første gang i 2014. Midler settes av med 0,2 % av 


investeringsbudsjettet. Det er planer for ubenyttede midler, men kjøp er ikke 


foretatt. Midlene søkes videreført til 2015.


4707508 ITV-anlegg 246 421 449 000 202 579 0 Rullerende bevilgning. Nye midler i 2015.


4707510 Vatne driftsstasjon tomteområde - Analyse av framtidig utnyttelse 251 710 932 000 680 290 680 000


Forsinkelser i prosjektet som følge av utredninger i området. Midlene søkes 


videreført til 2015.


4707511 Innemiljø i 10 utvalgte formålsbygg - oppgradering 1 247 608 155 000 -1 092 608


Prosjektet er avsluttet med merforbruk. Prosjektet hadde totalbevilgning kr 3,5 


millioner i 2013. Prosjektet ble mer omfattende enn forutsett. 


4707512 Innemiljø i øvrige kommunale bygg - Oppgradering 199 244 0 -199 244 Ses sammen med prosjekt 4707511


4707514 Arkivlokaler - utbedring 133 950 492 000 358 050 385 000 Prosjketet pågår. Midler søkes videreført til 2015.


4707515 Oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Lundehaugen ungdomsskole 235 072 2 100 000 1 864 928 100 000


Hovedtyngden av prosjektet er gjennomgørt i 2013. Prosjektet avsluttes med 


mindreforbruk. Kan gjenstår noen fakturaer, kr 100 000 bes vidererført.


4707519 Vatne driftsstasjon - oppgradering av brannskadet verksted 1 776 261 2 385 000 608 739 609 000


Det gjenstår noe arbeid i deler av bygget og prosjektmidlene må overføres til 


2015


4707799 Brannteknisk utbedringer 1 532 623 2 918 000 1 385 377 1 385 000


Prosjekt bestående av flere underprosjekter. Prosjektene er pågående og 


midler søkes videreført.


6010199 MASKINPARK, BILER 778 739 750 000 750 000 -29 000 Merforbruk kr 28739


6033101 UTVIKLING GIS-SYSTEMET 0 588 000 588 000 588 000


På grun av omorganisering av nye ansvarsområder for ansatte, har ikke 


prosjektet kommet i gang. Det er planer for midlene og disse søkes vidererført.


6033201 KARTGRUNNLAG 0 561 000 561 000 561 000


På grun av omorganisering av nye ansvarsområder for ansatte, har ikke 


prosjektet kommet i gang. Det er planer for midlene og disse søkes vidererført.


6302199 GATELYS BUDSJETT 0 1 239 000 1 239 000 926 000
Hovedprosjektet er pågående med flere lysanlegg under levering og utgifter er 


noe forsinket. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015


6302299 Lysplan 251 416 500 000 248 584 249 000
Prosjektet er pågående og utgifter er noe forsinket grunnet avklaringer. 


Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6304201 PLANL. TORGGT., LANGGT. OG VÅGEN 33 0 950 000 950 000 950 000 Avsetninger til byutvikling. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6304204 BYUTVIKLING: VIDEREUTVIKLING LANGGATA 0 2 070 000 2 070 000 2 070 000 Avsetninger til byutvikling. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6304208 Universell utformiing Sandvedparken 0 151 000 151 000 151 000
Prosjektet er forsinket som følge av kapasitetsbegrensninger. Ubenyttede 


budsjettmidler må videreføres til 2015.


6304299 BYUTVIKLINGSPROSJEKTER, BUD 0 -168 000 -168 000 -168 000


Feil i budsjettjustering i 2. perioderapport 2014. Korrigeres ved å redusere 


budsjettet for 2015.


6305003 Digitalisering av eldre reguleringsplaner 86 822 1 000 000 913 178 913 000


Prosjektet har kommet forsinket i gang på grunn av omorganisering og avklaring 


av gjennomføring. Midlene søkes vidererført.


6503299 TRAFIKKSIKRING AKSJ. SKOLEVEI BUDSJETT 127 845 5 880 000 5 752 155 3 696 000


Hovedprosjekt med flere pågående underprosjekter, hvorav flere er i 


sammarbeid med fylkeskommunenmen. Prosjekter er bla forsinket grunnet 


tidkrevende regulering og søknadsprosess. Ubenyttede budsjettmidler må 


videreføres til 2015.


6503399 Trafikksikkerhetstiltak budsjett 0 6 286 000 6 286 000 1 174 000


Hovedprosjekt med flere pågående trafikksikkerhetsprosjekter i kommunen. 


Noen av tiltakene er forsinket grunnet behov for videre utredninger og 


regulering. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6503599 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer, budsjett 0 600 000 600 000 -649 000
Prosjektet har av kostnadsbesparende årsaker blitt gjennomført på kortere tid 


enn budsjettert, budsjett videreføres for inndekning i 2015.


6503601 Trafikksikkerhet, fortau sentrum 554 544 1 980 000 1 425 456 1 425 000


Prosjektet omfatter flere anlegg som er under utførelse. Det er noe forsinkelser i 


fremdrift grunnet omprioriteringer ifm opprustning av Langgata. Ubenyttede 


budsjettmidler må videreføres til 2015.







6505109 Innkjøp av belysning 0 775 000 775 000 775 000
Prosjektet omfatter innkjøp av belysning ifm oppgradering av Langgata. 


Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.  


6505117 GASS-egenandel 0 6 500 000 6 500 000 6 500 000
Avsetning til finansiering av GASS prosjekter. Ubenyttede budsjettmidler må 


videreføres til 2015.


6505118 Oppgradering Ruten - sentrumstiltak 55 429 1 000 000 944 571 945 000
Prosjektet er under utførelse. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 


2015.


6505199 SENTRUMSTILTAK GENERELT BUDSJETT 0 9 147 000 9 147 000 9 013 000
Hovedprosjekt til finansiering av flere underprosjekter. Ubenyttede 


budsjettmidler må videreføres til 2015.


6505499 Vei- Sikring kommunale broer, budsjett 0 1 738 000 1 738 000 1 501 000
Prosjektet er pågående med noe forsinkelse grunnet avventing på 


tilstadsrapporter. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6505599 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS), budsjett 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Avsetning til finansiering av GASS prosjekter. Ubenyttede budsjettmidler må 


videreføres til 2015.


6506199 AVTALE TP 2001-2009, BUD 0 5 017 000 5 017 000 2 550 000


Hovedprosjekt er et sammarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen for å 


bedre trafikksikkerheten. Ses mot innbetalinger fra fylkeskommunen og privat 


utbygger som rekkefølgekrav i utbyggingsavtale, regnskap på gruppeprosjekt 


hvor inntekter er hensyntatt er det disponible midler igjen. Ubenyttede 


budsjettmidler må videreføres til 2015.


6506499 Vagleleiren, Senter for Samfunnssikkerhet, budsjett 6 281 550 0 -6 281 550


Siste del av kjøp av område i Vagleleiren. Vedtak om kjøp i bsak 100/13. Behov 


for tilleggsbevilgning ikke innmeldt. Bokført i 2014, finansieres i 


årsoppgjørssaken.


6506599 Offentlige arealer (alle formål), budsjett 2 813 613 10 000 000 7 186 387 7 186 000


Budsjettmidlene vil bli brukt til igangsatt arbeid med erverv av arealer knyttet til 


busway og hovedkollektiv.


6506601 Tilpasning lokaler politikere 2013 1 773 0 -1 773 Prosjekt gjennomført i 2013. En faktura kom i begynnelsen av 2014.


6701299 OMRÅDE IFM. SMEAHEIAUTBYGGING, BUD 0 5 425 000 5 425 000 5 425 000
Avsetning av refusjoner og inntekter for dekning av fremtidig infrastruktur som 


utløses ved utbygginger. Ubenyttede midler må videreføres til 2015. 


6703299 SKAARLIA 0 3 314 000 3 314 000 3 314 000
Avsetning av refusjoner og inntekter for dekning av fremtidig infrastruktur som 


utløses ved utbygginger. Ubenyttede midler må videreføres til 2015. 


6803799 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 0 1 266 000 1 266 000 1 266 000
Prosjektet er i sammarbeid med turistforeningen med videre bevilgning i 2015. 


Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6805199 IDRETTSPLASSER & LØKKER, BUDSJETT 0 1 265 000 1 265 000 1 010 000
Hovedprosjekt med flere pågående underprosjekter med forsinkede utgifter. 


Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6805407 Kunstgressbane Høle, grunnundersøkelser 196 719 280 000 83 281 83 000
Pågående prosjekt med noen mindre forsinkelser. Ubenyttede budsjettmidler 


må videreføres til 2015.


6805408/ 


6806099 Figgjo kunstgressbane, omlegging 9 461 855 9 500 000 -9 461 855 0 Ferdigstilt.


6805599 Kunstgressbaner, grunnerverv 0 26 681 000 23 681 000 23 681 000


Prosjektet gjelder grunnevervelse av arealer til etablering av kunstgressbaner 


og går over flere år grunnet omfanget av slike anlegg. Midler slått sammen med 


budsjettmidler tidligere registrert på prosjektnr 6805598. Ubenyttede 


budsjettmidler må videreføres til 2015. 


6811126 Austrått barnehage, lys på parkeringsplass 0 200 000 200 000 200 000


Prosjektet er ikke gjennomført i 2014 slik som planlagt pga misforståelser rundt 


finansieringen. Midlene søkes videreført slik at tiltaket kan iverksettes i 2015.


6820199 PARKER OG GRØNTANLEGG BUDSJETT 0 2 645 000 2 645 000 1 161 000


Hovedprosjekt med flere pågående underprosjekter med mindre forsinkelser. 


Ubenyttede budsjettmidler, inkludert tilskudd kr 150 000, må videreføres til 


2015.


6820399 Figgjo, bydelspark 0 1 674 000 1 674 000 1 674 000
Prosjektet er under planlegging og forsinket grunnet avventing på behandling av 


fylkesmannen. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6820599 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering 0 800 000 800 000 800 000
Avsetning for utredelser i Luravika. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 


2015.


6830199 FRILUFTSOMRÅDER GENERELT BUDSJETT -36 308 1 683 000 1 646 692 1 647 000


Hovedprosjekt til finansiering med flere mindre underprosjeker under utførelse, 


bla sammarbeidsprosjekter med Statsskog. Noen forsinkelser grunnet 


begrenset kapasitet og søknadsbehandling. Ubenyttede budsjettmidler må 


videreføres til 2015.


6830499 Kjøp av areal på Lifjell til friluftsformål 1 104 763 1 446 000 341 237 1 241 000


Lifjell er kjøpt av kommunen men prosjektet er videre forsinket grunnet 


behandling i kommunedelplan. Miljødirektoratet bidrar med finansiering. 


Ubenyttede budsjettmidler og innbetalte tilskudd (kr 900 000) må videreføres til 


2015.


6830699 Ekstraordinær oppgradering av adkomstveg til Alsvik, budsjett 0 200 000 200 000 31 000
Prosjektet er ikke avsluttet og sluttarbeid gjenstår. Ubenyttede budsjettmidler 


må videreføres til 2015.


6831199 Luravika turområde -1 213 000 -1 213 000 1 213 000


Innbetalt tilskudd. Prosjektet er finansiert med tilskuddsmidler som ble innbetalt 


høsten 2014. Prosjektet er dermed ikke igangsatt enda. Ubenyttede 


tilskuddsmidler må videreføres som budsjett til 2015


6841299 Konsekvenser av innsparinger på kommunale lekeplasser, budsjett 0 600 000 600 000 -506 000


Sees i sammenheng med "LEKEPLASSER GENERELT BUDSJETT 6840199". 


Prosjektet er av praktiske årsaker fremskyndet noe i forhold til opprinnelig 


budsjettert og videreføres for inndekning i 2015.







6860199 VEDLIKEHOLD AV GRAVLUNDER GEN. BUDSJETT 0 1 357 000 1 357 000 562 000
Hovedprosjekt med flere pågående underprosjekter med forsinkede utgifter. 


Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6860299 Omregulering av graver, budsjett 0 695 000 695 000 695 000
Prosjektet er pågående, sees i sammenheng med 6860199. Ubenyttede 


budsjettmidler må videreføres til 2015.


6860399 Trær på gravlundene, budsjett 0 309 000 309 000 309 000


Prosjektet omhandler oppfølging av rapport fra bioforsk med beskjæring på 


vinterstid som gjør utgifter er forsinket.Ubenyttede budsjettmidler må 


videreføres til 2015.


6862202 UTVIDELSE SOMA GRAVLUNG 177 645 1 218 000 1 040 355 1 040 000
Prosjektet er under utførelse med forsinkede utgifter grunnet behandling av 


byggesøknader. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6863301 Utvidelse Riska gravlund 2 975 271 4 104 000 1 128 729 1 129 000
Prosjektet er i sluttfasen med noe gjennstående utgifter. Ubenyttede 


budsjettmidler må videreføres til 2015.


6863499 Ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna, budsjett 0 600 000 600 000 600 000
Prosjektet er under planlegging og forsinket som følge av utbygginger av 


eksterne i området. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6863599 Sandnes og Jæren rideklubb- relok, budsjett 0 300 000 300 000 300 000
Avsetning til del-finansiering av arbeid ifm. relokalisering som følge av endringer 


i kommunedelplan. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 2015.


6900199 RESTAREALER BUDSJETT 0 2 502 000 2 502 000 2 502 000


Prosjektet omhandler avsetning av refusjoner og inntekter for dekning av 


fremtidig infrastruktur som utløses ved utbygginger. Ubenyttede midler må 


videreføres til 2015. 


6902199 HJEMMELERKLÆRINGER BUDSJETT 0 4 236 000 4 236 000 4 236 000


Prosjektet omhandler avsetning av refusjoner og inntekter for dekning av 


fremtidig infrastruktur som utløses ved utbygginger. Ubenyttede midler må 


videreføres til 2015. 


6910199 PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN 0 9 983 000 9 983 000 9 837 000


Hovedprosjektet omhandler avsetning av refusjoner og inntekter for dekning av 


fremtidig infrastruktur som utløses ved utbygginger. Ubenyttede midler må 


videreføres til 2015. 


7500299 Vågsgt 40 0 1 502 000 1 502 000 1 502 000


Prosjektet omhandler avsetning av refusjoner og inntekter for dekning av 


fremtidig infrastruktur som utløses ved utbygginger. Ubenyttede midler må 


videreføres til 2015. 


7500503 Utbyggingsavtale Hans og Gretestien - avløp 294 0 -294 0


7502903 VA-ledninger Ims-Bersagel, avløp 22 471 0 -22 471 -22 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503202 Sanering VA ledninger i Varatunveien/Gustav Vigelandsgt - vann 4 189 508 0 -4 189 508 -4 190 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503203 Sanering VA ledninger i Varatunveien/Gustav Vigelandsgt - avløp 5 768 437 0 -5 768 437 -5 768 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503302 Va ledning Dreggjavikveien del 2 vann 22 067 27 000 4 933 5 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503402 Sanering VA-ledninger i Vemorkveien - vann 1 772 0 -1 772 -2 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503403 Sanering VA-ledninger i Vemorkveien - avløp 1 261 0 -1 261 -1 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503501 Sannering VA-ledninger i Jærveien - vei 602 029 0 -602 029 -602 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503502 Sanering VA-ledninger i Jærveien - vann 1 780 0 -1 780 -2 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503503 Sanering VA-ledninger i Jærveien - avløp 3 687 0 -3 687 -4 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503601 Sandering VVA i Liljeveien - vei 63 755 0 -63 755 -64 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503701 Opparbeidelse av VVA i Hans og Grete stien - vei 4 160 0 -4 160 -4 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503702 Opparbeidelse av VVA i Hans og Grete stien - vann 3 821 0 -3 821 -4 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503703 Opparbeidelse av VVA i Hans og Grete stien - avløp 26 947 0 -26 947 -27 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503801 Sanering VA-ledninger Storgata nord - vei 1 824 133 123 000 -1 701 133 -1 701 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503802 Sanering av VA-ledninger i Storgata nord - vann 2 224 463 0 -2 224 463 -2 224 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503803 Sanering av VA-ledninger i Storgata nord - avløp 2 496 871 0 -2 496 871 -2 497 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503899 Sanering av VA-ledninger i Storgata nord, budsjett 0 1 564 000 1 564 000 1 564 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503901 Opparbeidelse av Folkvordveien VVA - vei 7 490 234 0 -7 490 234 -7 490 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering







7503902 Opparbeidelse av Folkvordveien VVA - vann 75 601 0 -75 601 -76 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503903 Opparbeidelse av Folkvordveien VVA - avløp 282 348 0 -282 348 -282 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7503999 Folkvordveien - opparbeidelse av vann og avløp, budsjett 0 2 124 000 2 124 000 2 124 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504002 Sanering av VA ledninger i Villaveien - vann 35 937 0 -35 937 -36 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504003 Sanering av VA ledninger i Villaveien - avløp 35 937 0 -35 937 -36 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504099 Sanering av VA ledninger i Villaveien 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504102 Etab. av hovedvannledning Hommersåk - vann 47 734 0 -47 734 -48 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504199 Etab. av hovedvannledning Hommersåk 0 600 000 600 000 600 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504300 Oppgradering av tekniske anlegg Vatne -300 000 0 300 000 300 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504403 Oppgradering av tekniske anlegg Foss Eikeland/Vatne - a 730 718 0 -730 718 -731 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504501 Frøylandsbakken bro - vei 840 704 0 -840 704 -841 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7504900 VA-prosjekt i Langgata 2 412 169 5 000 000 2 587 831 2 588 000
Prosjektet er under utførelse. Ubenyttede budsjettmidler må videreføres til 


2015.


7505102 Vannforsyning Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik - vann 11 067 013 0 -11 067 013 -11 067 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505103 Vannforsyning Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik - avløp 7 422 127 0 -7 422 127 -7 422 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505201 Opparbeidelse VVA Tunveien - vei 2 173 117 0 -2 173 117 -2 173 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505202 Opparbeidelse VVA Tunveien - vann 1 342 704 0 -1 342 704 -1 343 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505203 Opparbeidelse VVA Tunveien - avløp 1 417 344 0 -1 417 344 -1 417 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505305 Historisk rasteplass Foss Eikeland - grønt arealer 156 607 2 000 000 1 843 393 1 843 000
Prosjektet er finansiert med gave fra privatperson. Ubenyttede midler må 


videreføres til 2015. 


7505402 Sanering VA-ledninger langs Forussletta - vann 1 344 707 0 -1 344 706 -1 345 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505403 Sanering VA-ledninger langs Forussletta 312 000 0 -312 000 -312 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505499 Forussletta 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505502 Sanering Midtbergveien - vann 304 280 0 -304 280 -304 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505503 Sanering Midtbergveien - avløp 161 744 0 -161 744 -162 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505601 Sanering av VA-ledninger i Parkveien sør - vei 676 275 0 -676 275 -676 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505602 Sanering av VA-ledninger i Parkveien sør - vann 4 139 280 0 -4 139 280 -4 139 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505603 Sanering av VA-ledninger i Parkveien sør - avløp 5 832 881 0 -5 832 881 -5 833 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505703 Oppgradering teknisk installasjon/pumpestasjon Smeaheia - avløp 964 462 800 000 -164 462 -164 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505802 Sanering av VA - ledninger i Gitleveien - vann 2 334 061 1 500 000 -834 061 -834 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505803 Sanering av VA - ledninger i Gitleveien - avløp 2 070 825 1 500 000 -570 825 -571 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505901 Kydnastien - vei 108 113 0 -108 112 -108 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505903 Kydnastien - avløp 42 929 0 -42 929 -43 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7505999 Kydnastien 0 800 000 800 000 800 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering







7506201 Oppfølging OFU kontrakt 334 375 0 -334 375 666 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering. Kr 1 million er overført fra fond og differansen må videreføres.


7506301 Vestregt.-Hogstadbakken, sanering VA - vei 2 200 0 -2 200 -2 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7506302 Vestregt.-Hogstadbakken, sanering VA - vann 853 973 1 500 000 646 027 646 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7506303 Vestregt.-Hogstadbakken, sanering VA - avløp 841 415 4 000 000 3 158 585 3 159 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7506407 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet, planlegging 455 664 0 -455 664 -456 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7580007 Hoveveien, planlegging og opparbeidelse av veien 1 166 806 0 -1 166 806 -1 167 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7580050 Hoveveien, kostnadsbidrag til opparbeidelse 0 219 000 219 000 219 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7580099 Hoveveien, budsjett 0 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7580250 Lura Næringsområde 0 277 000 277 000 277 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7601119 Trykksoner vann 51 460 0 -51 460 -51 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7601120 Oppgradering tekniske installasjoner vann 728 958 0 -728 958 -729 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7601199 VANN, ANDRE PROSJ, BUDSJETT 0 5 447 000 5 447 000 5 447 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7602125 Etablering av målesoner, vannledningsnett. Lekkasjekontroll 136 226 0 -136 226 -136 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7602199 GEN.TILTAK IHT HOVEDPL. VANN, BUDSJETT 0 -5 292 000 -5 292 000 -5 292 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7603799 Vannfors. Høle, rest del 0 17 636 000 17 636 000 17 636 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7603802 Div. vannprosjekter for å bedre sikkerheten i vannforsyningen 1 102 857 0 -1 102 857 -1 103 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7603899 Sanering gml. V-ledninger 0 2 726 000 2 726 000 2 726 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7701223 Oppgradering avløpspumpestasjoner i Strandgaten 308 817 0 -308 817 -309 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7701299 AVLØP/RENSING BUDSJETT 0 6 200 000 6 200 000 6 200 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7702199 GEN.TILTAK HOVEDPLAN AVLØP, BUDSJETT 0 2 600 000 2 600 000 2 600 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7704299 HOVEDAVLØP HØLE, BUDSJETT 0 6 382 000 6 382 000 6 382 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7710202 Sanering va-ledninger Svaneveien, Bekkasinveien og deler av Heigreveien 34 445 0 -34 445 -34 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7710204 Sanering VA-ledninger Storgata, Nygårdsgata og Eidsvollsgata 387 445 0 -387 445 -387 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7710205 Sleireveien 33 523 0 -33 523 -34 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7710208 Sanering VA ledninger i Falsensgt/Christiesgt. 13 291 818 0 -13 291 818 -13 292 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7710223 Strandgata pumpestasjon avløp 128 597 0 -128 597 -129 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7710299 AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2, BUDSJETT 0 4 637 000 4 637 000 4 637 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7711199 AVLØP, STORÅNAKLOAKKEN 0 4 410 000 4 410 000 4 410 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7712199 Tilskudd avløp 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7714299 AVLØP SENTRUM/SONE 3, BUDSJETT 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Prosjekt er ikke ferdigstilt. Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre 


finansiering


7806219 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr 2013 314 364 0 -314 364 0
Prosjekter som starter på 78 har rullerende bevilgning. Ubenyttede midler 


videreføres ikke.


7806220 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr 599 090 0 -599 090 0
Prosjekter som starter på 78 har rullerende bevilgning. Ubenyttede midler 


videreføres ikke.







7806299 FORNYING/UTSK RENOV.BEHOLDERE, BUDSJETT 0 1 900 000 1 900 000 0
Prosjekter som starter på 78 har rullerende bevilgning. Ubenyttede midler 


videreføres ikke.


7806599 MASSEMOTTAK VARATUN (FØR 68212) 0 2 008 000 2 008 000 0
Prosjekter som starter på 78 har rullerende bevilgning. Ubenyttede midler 


videreføres ikke.


7807199 Hytterenovasjon 0 1 000 000 1 000 000 0
Prosjekter som starter på 78 har rullerende bevilgning. Ubenyttede midler 


videreføres ikke.


7807204 Miljøstasjoner 2013 12 658 0 -12 658 0
Prosjekter som starter på 78 har rullerende bevilgning. Ubenyttede midler 


videreføres ikke.


7807299 Miljøstasjoner 0 1 000 000 1 000 000 0
Prosjekter som starter på 78 har rullerende bevilgning. Ubenyttede midler 


videreføres ikke.


8100101 Oppgradering av Langgata 1 703 384 0 -1 703 384 -1 703 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8100201 Jernbaneundergang Ivar Aasensgt-St. Olavsgt 24 630 985 0 -24 630 985 -24 631 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8100311 Områdesreguleringsplan 46 562 0 -46 562 -47 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8100401 Havnepromenade Sandnes indre havn 1 287 468 0 -1 287 468 -1 287 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8100501 Omlegging Elvegata 426 542 0 -426 542 -427 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8171750 Jærtunet 2 202 052 0 -2 202 052 -2 202 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8172350 Gand videregående skole G39/B25 2 348 482 0 -2 348 482 -2 348 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8172550 Eidsvollsgata 36 22 500 0 -22 500 -23 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8172650 Havnespeilet - kostnadsbidrag 425 180 0 -425 180 -425 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


8200101 Arbeidsfelleskap Ruten parkering 45 938 0 -45 938 -46 000 Avvik fra budsjett videreføres til 2015 og videre finansiering


SUM: Total beløp som søkes overført fra 2014 til 2015 170 710 000


Administrasjonsavtaler: Utgifter Inntekter


Mer-/mindreforbruk i forhold til 


innbetalt 2014 Videreføres Begrunnelse for vidererøfring


7405250 Brattebø Gård, refusjon 2 501 191 2 091 000 -410 191 -410 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7405650 Adm.avtale Sørbøhagane, Sørbø-Hove - refusjon fra Sørbø Hove As 13 618 147 11 060 000 -2 558 147 -2 558 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7407050 Adm. avtale boligfelt på Sviland - Ref. fra Sandnes Tomteselskap KF 2 873 187 5 793 000 2 919 813 2 920 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7407250 Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 - ref fra Kleivane utviklingsselskap as 10 704 561 9 473 000 -1 231 561 -1 232 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7407550 Adm.avtale Skaarlia 2, B13, nytt boligfelt - ref fra Skaarlia Amfi AS 1 738 579 1 672 000 -66 579 -67 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7407750 Adm. avtale Sandsgårg, nytt boligfelt - ref fra Øster Hus Tomter AS 1 286 688 1 179 116 -107 572 -108 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7407950 Adm.avtale Bogafjell idrettsområde - refusjon fra Sandnes Tomteselskap 233 274 186 619 -46 655 -47 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408050 Adm.avtale Sørbø-Hove, hovedfelt B06-B07 - ref fra KSørbø-Hove,  c/o Kruse Smith1 776 272 1 627 000 -149 272 -149 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408150 Adm.avtale Schweigaardsgate gnr 69 gnr 10 - ref fra Lino Invest AS 48 500 49 000 500 1 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408250 Adm.avtale Sørbø-Hove B06-B07 - Ref fra Block Watne, Kruse Smith og Optimera1 339 457 1 763 810 424 353 424 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408350 Havneparken Sandnes, 1. etappe - inntekter 503 787 411 041 -92 746 -93 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408450 Adm.avtale Kleivane B6 - ref fra Kleivane utbyggingsselskap 5 447 434 5 903 785 456 351 456 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408550 Adm.avtale Aase Gaard GA17 - ref fra Aase Gaard AS 18 975 539 17 604 623 -1 370 916 -1 371 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408650 Adm.avtale for boligfelt Hesthammer - ref. fra Fjogstadhus Eiendom AS 6 745 028 6 627 344 -117 684 -118 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408750 Adm.avtale Hove gård, VVA regplan 2006326 - ref fra Hove utbyggingsselskap AS9 925 805 9 165 242 -760 563 -761 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408850 Adm.avtale nytt boligfelt Sørbøhagane B04 - ref. Sørbøhagane B04 7 158 722 5 245 528 -1 913 194 -1 913 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7408950 Adm.avtale Paulinehagen gnr 52 bnr 223 - ref fra Inventrum Eiendom AS 2 130 454 1 734 468 -395 986 -396 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7409050 Adm.avtale boligfelt Åsveien - ref fra Østerhus AS 5 827 125 5 180 509 -646 616 -647 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7409150 Adm.avtale Asheimtunet del 1 - ref.fra Jadarhus AS 7 254 050 4 989 324 -2 264 726 -2 265 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7409250 Adm.avtale næringsområde Stangeland FKI - 1 - ref fra Sandnes Tomteselskap KF6 911 897 6 288 000 -623 897 -624 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7409450 Adm.avtale Bogafjell S9 - refusjon fra Block Watne AS 6 862 786 5 924 000 -938 786 -939 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7409550 Adm.avtale Kleivane, Toppen Au29 - ref fra Kleivane Utviklingsselskap AS 1 476 435 939 000 -537 435 -537 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7409850 Adm.avtale boligområde Kleivane B05 - ref. fra Kleivane Utvikl.selskap AS 5 366 761 2 100 000 -3 266 761 -3 267 000 Administrasjonsavtaler videreføres


7409998 Oppgjør gamle adm. avtaler 3 700 000 0 -3 700 000 -3 700 000 Administrasjonsavtaler videreføres


SUM Totalbeløp som må videreføres for administrasjonsavtaler -17 401 000


SUM Videreføring av midler fra 2014 til 2015 153 309 000                                            







Prosjekt Regnskap 2014 Budsjett inkl. endring 2014Mer-/mindreforbruk 2014


Beløp som må 


videreføres til 


2015 Begrunnelse for mer- eller mindreforbruk i forhold til budsjett


10001 Nytt rådhus, kvartalet A4 870 171 3 200 000 2 329 829 2 330 000


Arkitektkonkuransen som var planlagt gjennomført i 2014 ble 


forskjøvet til 2015. I budsjettet ligger premiepott kr 1,5 mill, leie av 


utstillingslokaler og jury kostnader.  


10003 Nytt rådhus, kvartalet A4 p-anlegg med 110 plasser 681 888 0 -681 888 Prosjektering


10005 Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 0 1 925 000 1 925 000 1 925 000 Midler søkes videreført


10006 Nytt rådhus - detaljregulering Havneparken 0 1 425 000 1 425 000 1 425 000 Midler søkes videreført


10009 Hoveveien 9 - sikring og adgangskontroll 3 763 200 000 196 237 196 000 Prosjektet er gjennomført i 2015. Midlene vidererføres.


10010 Skeianetunet, rehabilitering 134 762 2 850 000 2 715 239 2 715 000 Pågående prosjekt, midlene søkes vidererført.


10012 Forskutteres studentboliger 8 288 5 400 000 5 391 712 5 392 000


Budsjettmidlene ligger i Sandnes kommune. Ingen regnskapsføring i 


kommunen. Gjenstående midler overføres eiendomsselskapets 


budsjett for 2015.


15001 Vitenfabrikken II 7 714 418 15 220 000 7 505 582 7 506 000 Framdriftsmessig feilbudsjettert i 2014, overføres til 2015.


15004 Møllermesterboligen, strakstiltak Vitenfab.,taklekasje 1 081 355 1 500 000 418 645 419 000


Prosjektet er i hovedsak ferdig. Kan gå med mindreforbruk som følge 


av mindre råteskader enn forventet. Kan fremdeles komme noen 


fakturaer og ubenyttede midler bes overført til 2015.


15005 Oppgradering av brannvarslingssystemet i Sandnes kulturhus 316 533 2 700 000 2 383 467 2 383 000


Sandnes kulturhus og oppgradering av brann- og talevarslingsanlegg 


ble startet i høst med minikonkurranse og søknadsprosess. Byggestart 


i januar 2015 og forventes ferdigstilt mars 2015.


21001 Nytt avlastninssenter med barnebolig 3 914 0 -3 914 Prosjekteringskostnader


21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede 20 488 710 20 000 000 -488 710 -489 000 Må forskuddtere fra 2015


21005 Foreldreinitiativet II 0 4 275 000 4 275 000 0 Har ikke startet. Prosjektet er finansiert i økonomiplanperioden.


21008 Nye omsorgsboliger med menneskermed funksjonsnedsettelser 13 869 0 -13 869 ingen kommentar


21009 Smørbukkvn. 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 4 498 13 225 000 13 220 502 0


Har ikke startet. Prosjektet er omdefinert og finansiert i gjeldende 


økonomiplanperiode.


21011 Lindeveien 17, utbygging og oppgradering 0 622 000 622 000 622 000 oveføres til 2015, ikke påbegynt pga manglende bemanning


21012 Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede 3 022 697 3 000 000 -22 697


Lite mindreforbruk. Har totalbevilgning. Nedbudsjettert beløp i 2014 


vil søkes oppbudsjettert i 1. perioderapport 2015.


21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 735 010 2 000 000 1 264 990 1 265 000


Budsjettert for høyt i 2014 - må videreføres. Prosjektet har 


totalbevilgning.


21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år 43 208 699 46 775 000 3 566 301 2 566 000


1 million skulle ha blitt avsatt til 25002 Syrinveien i 2014. Resten 


overføres for å få kjøpt ila 2015, boligtjenesten fant ikke nok boliger 


til å kjøpe ila 2014 for å bruke opp budsjettmidler men det er 


fremdeles press på enheten for å skaffe nok boliger for å redusere 


ventelistene.


21017 Boligtiltak med inntil 20 boenheter 459 324 1 000 000 540 676 541 000


Boligtiltak med inntil 20 boenheter:  Prosjektet startet ikke før etter 


sommeren i 2014. Dette har medført at anbudsunderlag ikke ble 


ferdigstilt i 2014. Midlene må videreføres til 2015.


21019 Avsetning til oppgradering av boligmassen 38 229 -400 000 -438 229


Budsjett ble flyttet til eiendomsselskapets driftsbudsjett. 


Nedbudsjettering av alle investeringsprosjekter med 5% skjedde 


paralelt og skapte differanse.


21020 Lunden Mølle 61 546 0 -61 546


Lunden Mølle er solgt. Kostnader som ikke kan trekkes fra i salget 


finansieres i 2014.







21022 Behandlingsstart 9 115 735 16 900 000 7 784 265 7 784 000


Prosjektmidlene søkes videreført. Prosjektet ble finansiert ved 


overføring fra prosjekter innen boligsosial handlingsplan og det vil i 


perioderapport bli gjort en vurdering av videre bruk avmidlene.


21023 Avlastning, ny barnebolig 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000


Egnet bolig ikke funnet i 2014. Behovet er fremdeles tilstede og 


midlene søkes overført til 2015.


25001 Årsvollveien 5 - 7 124 132 0 -124 132 -124 000 Prosjekteringskost, reduseres i budsjettet for 2015


25002 Syrinveien 2A 103 562 0 -103 562 -104 000 Prosjekteringskost, reduseres i busdsjettet for 2015


25003 Myrveien 4 37 983 0 -37 983 -38 000 Prosjekteringskost, reduseres i busdsjettet for 2016


26001 Påbygg Riska BOAS, 29 plasser 29 648 932 10 000 000 -19 648 932 -4 649 000


Påløpt iht fremdrift. Prosjektet har totalbevilgning med KII kr 110,25 


millioner. Økonomiplan 2015-2018 er ikke justert for KII, her ligger 


totalbevilgning kr 105 millioner. Kr 5 millioner av merforbruk 2014 


foreslås finansiert i 2014 mens kr 4649000 tas av budsjett 2015.


26003 Rundeskogen BOAS 61 plasser 268 931 59 921 000 59 652 069 59 652 000 Forsinket overskjøting av eierseksjon, må videreføres


26005 Omgjøring av kjøkken på Åse BOAS til sykehjemsplasser 10 640 0 -10 640 Prosjektet er forskjøvet i økonomiplanen


26008 Riska BOAS, rehabilitering av ventilasjonsanlegg 2 492 190 9 500 000 7 007 810 7 008 000 Pågående prosjekt, midlene søkes vidererført.


30001 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole 145 945 1 000 000 854 055 854 000 Budsjettert for høyt i 2014 - må videreføres


30002 Figgjo skole, sanering og nybygg 35 074 0 -35 074 -35 000


Prosjekteringskost. I økonomiplanen ligger prosjektet med budsjett 


fra 2016.


30003 Rehabilitering/utbedring av Sviland skole 97 244 500 000 402 756 403 000


Nedbudsjettert i perioderapport 2014. Ikke tatt inn i økonomiplanen. 


Ny oppbudsjettering, kr 4,4 millioner tas i 1. perioderapport.


30004 Skoler, utendørsanlegg 706 475 1 295 000 588 525 350 000


I 2014 var bestilling på kr 250 000 lagt for Porsholen skole, og på kr 


100 0000 på Austrått skole hos Bydrift. De hadde ikke kapisitet til å 


gjennomføre arbeid i løpet av 2014.  Kr 350 000 bes videreført til 


2015.


30005 Uteområde Bogafjell skole, universell utforming 18 394 2 375 000 2 356 606 2 357 000


Prosjektet ble oppstartet høsten 2014, planlegging og prosjektering 


pågår nå. Opparbeidelse planlegges i løpet av høsten. Prosjektmidlene 


må overføres til 2015


30006 Giske ungdomsskole, utvidelse 168 597 950 000 781 403 781 000 Oppstart sommeren 2015


30007 Buggeland skole, utvidelse 32 155 594 000 561 845 562 000 Oppstart høsten 2015


30009 Flere elevplasser ungdomsskolen søndre bydeler 14 031 0 -14 031 -14 000


Utredningskostnader i forbindelse med valg av lolalisering for 


ny/utvidelse av ungdomskole


30010 Skaarlia skole 4 623 -6 500 000 -6 504 623 0


Noe av tomten er betalt.  Oppstart slutten av 2015. Det er ikke lagt 


inn budsjett for tomtakjøp i 2014 eller 2015. Ny budsjettfordeling må 


gjøres i forbindelse med økonomiplan 2016-2019. Tomtekjøpet 


finansieres i 2014.


30011 Hommersåk skole, utvidelse 22 652 0 -22 652 -23 000 Prosjekteringskostnader.  Prosjektet starter i slutten av 2015.


30012 Sandved skole, utvidelse 298 097 4 750 000 4 451 903 4 452 000


Sandved skole, utvidelse: Prosjektet hadde planlagt ferdigstillelse 


august 2015. Dette har ikke vært realiserbart og er forskjøvet til 


februar 2016. Prosjektmidlene vidererføres til 2015.


30013 Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetg, byggetrinn 1 1 137 301 1 235 000 97 699 98 000


Prosjektet er ferdig, men det kan fremdeles komme noen flere 


fakturaer her. Midler søkes videreført til 2015.


30014 Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade 2 479 663 1 500 000 -979 663 Overforbruk pga mer omfattende arbeid enn antatt.







30015 Rehabilitering/utbedring av Skeiane ungd. skole 1 657 715 2 000 000 342 285


Utsatt oppstart pga av endret bestilling. Må ses i sammenheng med 


utbygging av skolen. Midler må overføres fra 2014 til 2015. Byggestart 


planlagt i 2015. Ubenyttede midler overføres ikke. Evt behov 


innarbeides i nytt prosjekt 30021 "Utvidelse og oppgradering Skeiene 


ungdomsskole", totalbevilgning kr 100 millioner.


30016 Stangeland skole, ombygging for nytt klasserom 2 050 728 1 000 000 -1 050 728


Prosjektet ble mer omfattende enn antatt og har derfor hatt 


merforbruk som må finansieres i 2014.


30017 Ganddal skole, opparbeidelse av uteområde 0 363 000 363 000 363 000


Midlene ses sammen med gjennomføring av prosjektene for utvidelse 


av skolen samt bygging av gymsal. Midlene søkes videreført.


35002 Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse 620 918 2 500 000 1 879 082 1 879 000


Noe høy budsjettering for dette året. Midler overføres, da kostnadene 


kommer senere.


35003 Utendørsanlegg, barnehager 440 131 518 000 77 869 0


Oppdragene ble billigere enn antatt. Rullerende bevilgning med nye 


midler i 2015.


35004 Figgjo barnehage, påbygg ekststerende bhg med 2 avd 431 108 15 000 000 14 568 892 14 569 000


Prosjektet ble forsinket pga styrevedtak om utredning av alternativer. 


Midler må overføres, da kostnadene kommer i år.


35006 Kleivane, ny barnehage med 6 avd. 10 988 534 7 000 000 -3 988 534


Tomten på totalt 10,3 mill ble 


aktivert. Vanskelige grunnforhold gjorde at vi måtte sette i gang 


grunnundersøkelser. Budsjettjustering, kr -5 mill, i 2. perioderapport 


2014 ikke hensyntatt i økonomiplanbehandlingen. Merforbruket 


finansieres i 2014. Oppbudsjettering kr 1 million tas i 1. 


perioderapport.


35007 Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. 12 802 723 17 000 000 4 197 277 4 197 000 Avvik i periodisering. Midler overføres. Kostnadene kommer i 2015.


35008 Regulering og tilpasning av Vatne skole til barnehage 0 3 800 000 3 800 000 3 800 000


Endelig vedtak for regulering er ikke fattet. Prosjektet ligger i 


økonomiplanen med totalbevilgning i 2016. Midler fra 2014 


videreføres likevel pga kostnader til regulering som kan påløpe i 2015.


35009 Vatne barnehage, utelys 0 285 000 285 000 Utgår


35010 Hana barnehage, regulering og uteområde 0 3 800 000 3 800 000 3 800 000


Reguleringsarbeidet pågår og er ikke endelig fakturert, så 


prosjektmidlene må overføres til 2015


35011 Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde 1 269 434 1 805 000 535 566 536 000 Gjenstår arbeid, bygningsmessige tilpasninger


35013 Porter barnehager 0 400 000 400 000 400 000 Er under planlegging 2015, må overføres


35014 Gravarslia barnehage, ferdigstillelse av soveskur 221 579 200 000 -21 579


Prosjektet stoppet pga mangel på midler i 2013. Ferdig nå, men 


kostadsprekk pga kun var utarbeidet en grov kalkyle for å få en rask 


ferdigstillelse.


40001 ENØK, tiltak kommunale bygg 6 211 557 2 850 000 -3 361 557 -3 300 000 Hele bevilgningen for 2015 er forskuttert.


40002 ENØK, utfasing av oljekjel 812 537 -2 872 000 -3 684 537


Prosjektet har rullerende bevilgnig. Gjennomføring av utskiftning av 


oljekjeler har gått raskere enn planlagt fordi en har foretatt 


utskiftning i fporbindelse med andre prosjekter i området. Dette for å 


redusere totalkostnadene. Prosjektet har dratt med seg merforbruk 


siden 2013. Merforbruket foreslås finansiert i 2014.







40004 ENØK, rørsystem Asutrått/Høyland 2 058 278 506 000 -1 552 278


Prosjektet er ferdig. Prosjektet hadde en totalbevilgning på kr 7,2 


millioner. Sett opp mot totalbevilgning avsluttes prosjektet med 


merforbruk kr 700 000. Skjevhet i opp/nedbudsjetering i 


prosjektperioden gir høyere merforbruk i 2014 og må også finansieres 


dette året.


41002 ITV-anlegg (kameraovervåking) 899 169 1 000 000 100 831


Rullerende bevilgning. Nye midler i 2015, ikke vidererøfring av 


ubrukte midler.


41003 Universell utforming 198 842 1 000 000 801 158 801 000


Tiltak planlegges gjennomført i 2015. både tiltak som skulle vært 


utført i 2014 og tiltak som skal utføres i 2015. Forsinket pga 


bemanningsmangel i 2014


41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering 3 887 092 5 000 000 1 112 908 1 113 000


Rullerende bevilgning. Nye midler i 2015. Prosjekt for Sandved 


barnehage ble imidlertid planlagt og KII fastsatt i 2014, men pga andre 


hastesaker mått prosjektet utsettes. Ubenyttede midler bes derfor 


videreføres til tross for rullerende bevilgning.


41005 Midler til utredninger/analyser 796 495 1 000 000 203 505 204 000 må overføres, fremdeles jobber med tiltak fra 2014


41007 Varmeanlegg Vatne Driftsstasjon 237 474 5 000 000 4 762 526 4 763 000 Prosjektet pågår. Er ferdig prosjekter, forventes ferdigstilt sept 2015.


41008 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier 1 267 174 2 500 000 1 232 826 1 233 000 Bestillingen lagt inn hos Bydrift, må overføres


41009 Ny prestebolig på Bogafjell 0 5 000 000 5 000 000 Utgår


41010 Redusert kostnadsnivå investeringer 5% 0


Innsparingskravet er fordelt på enkelt prosjekter. Flere av prosjektene 


går over flere år. Det er for kort tid å se om dette innsparingstiltaket 


har hatt virkning. Innsparingskravet er endret i gjeldende 


økonomiplan.


41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 208 672 1 000 000 791 328 791 000


Forsinkelse pga av nødvendige avklaringer av ombygging Åse BOAS. 


Prosjekteringsmidler budsjettert i 2014.  Midler må overføres fra 2014 


til 2015


41012 Kjøp av ny prestebolig i Hana 7 352 175 7 364 000 11 825 0


41024 Rengjøringsutstyr til Austråtthallen 201 292 200 000 -1 292


60001 Bogafjell idrettshall 31 985 701 25 000 000 -6 985 701


Budsjettjustering kr 10 millioner i perioderapport 2014 er ikke tatt inn 


i økonomiplanen for 2015-2018. Merforbruk kr 7 millioner finansieres 


i 2014. Kr 3 millioner oppbudsjetteres i 1. perioderapport 2015.


60003 Sandnes idrettspark, Giskehall 2 1 197 883 6 175 000 4 977 117 4 977 000


Prosjektet pågår. Byggearbeidene igangsettes sommeren 2015. Midler 


må overføres fra 2014 til 2015


60005 Riskahallen rehabilitering 95 257 4 750 000 4 654 743 4 655 000


avventer avklaring i prosjket Iglemyr svømme og idrettshall derfor må 


midler overføres til 2015.


60006 Høyland ungdomsskole, utredning av muligheter for ny idrett- og svømmehall 39 875 475 000 435 125 435 000 ses i sammen Iglemyr, må overføres


60008 Iglemyr svømmehall 57 313 0 -57 312 -57 000 Ikke startet enda. Prosjekteringsmidler ligger inne fra 2015.
Sum: Søkes overført fra 2014 til 2015 159 269 000
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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. Oppstartsmøte 
avholdes 23.04.2015. Planlagt 
ferdigstilt til KU-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 KU-
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. Oppstartsmøte er 
avholdt og arbeidet igangsatt. Planlagt 
ferdigstilt til KU-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 KU-møtet 20.11.2015. 


31.10.2015 300 


  Ny giv / Overgang fra 
ungdomsskole til 
videregående skole 


Status: 
Til bestilling 


 300 
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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).  
Status:  
Oppstartsmøte er avholdt og arbeidet 
er igangsatt. Planlagt ferdigstilt til møtet 
19.06.2015 


30.04.2015 98 


 
         Annet: 


Sak/prosjekt Bestilt Status Merknader 
Overordnet analyse 13.03.2015   


 
 
 
 


         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 Oppf. Sept 2015 


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. Mai 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 


Samhandlingsreformen 25.01.13 21.03.14 13.03.15 Ferdigbehandlet 
Språkopplæring for innvandrere 06.04.11 23.03.12 24.05.13 


13.03.15 
Ferdigbehandlet 


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 
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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 


 
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 Revisjon IKS 
Vår saksbehandler: 


Til 
Bystyret i Sandnes 


REVISJONSBERETNING 2014 


Uttalelse om årsregnslmpet 


Vår dato: 


31.03.2015 
Vår referanse: Side: 


l av 2 


Vi har revide1t årsregnskapet for Sandnes kommune, som viser kr 3 335 220 000 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 68 581 000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 


Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstil
ling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll 
som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 


Revisors oppgaver og plikter 


Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomfØlt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planleg
ger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betlyggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon. 


En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysning
ene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risiko
ene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved 
en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utar
beidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger 
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi utt1ykk for en mening om effektiviteten 
av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps
prinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en 
vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 


Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 


konklusjon. 


Konklusjon 


Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sandnes kommune per 31. desember 2014, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kom
munal regnskapsskikk i Norge. 
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Uttalelser om øvrige forhold 


Konklusjon om budsjett 


Vår dato: Vår referanse: Side: 
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Investeringsutgifter er budsjettett til kr l 130 330 000, mens de faktiske utgiftene ble på kr 640 024 000. 
Investeringsbudsjettet burde ha vætt justett tilsvarende. Med unntak av dette, mener vi at de disposisjo
ner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet 
stemmer med regulett budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basett på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberet
ningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basett på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød
vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


Stavanger, 31 .03.2015 
Rogaland Revisjon IKS 


Cicel T. Aanestad 
Revisjonsdirektør! 
statsautorisett revisor 
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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 11 603 342 222 615 624
DIFF. I MND. -13 322 4 030 1 036
DIFF. HITTIL -13 322 -9 292 -8 256
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 % 3,0 %
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 31 026 33 296
DIFF. I MND. 594 15 -2 487
DIFF. HITTIL 594 608 -1 879
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 % 3,7 %
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 1 495 464 395 2 354
DIFF. I MND. -678 115 -1 820
DIFF. HITTIL -678 -563 -2 383
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 % 149,4 %
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 1 945 1 945
DIFF. I MND. 0 0 1 945
DIFF. HITTIL 0 0 1 945
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 13 536 375 588 653 219
Diff i mnd. -13 406 4 160 -1 327
Diff hittil -13 406 -9 246 -10 573
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 % 3,6 %
sammelignet mot 2013
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Notat 


Arkivkode: E 614 07 &42 
Saksor. : 13/01700 


Til Sandnes kontrollutvalg 


Fra Rådmannen i Sandnes 


Dato : 6.3.2015 


Kopi: 


Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Anskaffelser" 


Tilbakemelding om rådmannens oppfølging 


Forvaltningsrevisjonsrapporten Anskaffelser ble behandlet av bystyret den 23.10.2012 sak 


138/12. 


Bystyret vedtok å oversende rapporten til rådmannen for videre oppfølging av rapportens 


Konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen oversendtl2.1.2014 sin tilbakemelding til Sandnes 
Kontrollutvalg om status i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. 


Kontrollutvalget vedtok i møte 21.02.2014 «Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens 
tilbakemelding på oppfølging av rapporten "A nskajj(dser" til orientering. Kontrollutvalget 
ser med en viss bekymring på at rådmannen ikke har implementert anbefalingene fra 
revisjonen ennå. Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av denne 
rapporten om ca. ett år.>> 


Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering 


Det ble gitt tre konkrete anbefal inger til kommunen. Rådmannen gjør her rede for ny status i 
oppfølging av disse. 


Vi anbefaler kommunen å oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett 


tilgjengelige 


Status i oppfølgingsarbeidet: 


Intranett er en god kanal for spredning av informasjon om kommunens rammeavtaler, samt 
for annet innkjøpsrelatert informasjon, maler og regler for anskaffelser. Samtidig er 
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kommunens intranettløsning er av eldre modell med tilsvarende foreldet brukergrensesnitt. 


Anskaffelser har planlagt en betydelig oppgradering av sine sider på intranett, men utsatt dette 


i påvente av den nye intranettløsningen. Det har vært gjennomført en konkurranse på levering 


av konsulentoppdrag på oppgaven med å utvikle ny intranert for Sandnes kommune, 


konsulent er valgt og prosessen med å utvikle en ny løsning i samarbeide med aktuelle 


brukere er påbegynt. Ny løsning forventes klar i august 2015 og Anskaffelser vil intensivere 


arbeide med å oppdatere sine sider etter dette. 


Vi anbefaler kommunen å fortsatt arbeide for å beholde god kompetanse på sentral 


innkjøpsenhet, og styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige 


anskaffelser etterleves 


Status i oppfølgingsarbeidet: 


Både i sentral enhet Anskaffelse og i tjenesteområdene skjer et kontinuerlig arbeid for å nå 


målsetningene som er satt i kommunens vedtatte Anskaffelses politikk. 


Forvaltningsrevisjonen peker på at utfordringer knytter seg i hovedsak om avvik fra kravet om 


protokollføringer for virksomhetenes kjøp av varer eller tjenester mellom kr. l 00.000 og 


500.000. I kommunens inteme lederskoleprogram som gjennomføres årlig, er det videreført at 


Anskaffelsesenheten gir opplæring i e-handel og anskaffelsesregler. I tillegg gjennomfører 


Anskaffelsesenheten innkjøpskurs for resultatenheter på forespørsel og irmenfor tilgjengelige 


ressursrammer personellmessig. Det har ikke vært ressurser til å iverksette nye interne tilbud 


om opplæring i perioden siden revisjonen ble gjennomført. Selv om protokollkravet stadig blir 


bedre kjent ute i enhetene vil en ny intranettløsning bli en god kanal for å informere også om 


krav til de ulike anskaffelsesprosedyrene slik som kravet om protokoll. 


Når det gjelder ressurssituasjonen ble sentral anskaffelsesenhet styrket med ett årsverk i 2014. 


Det er nå 6 innkjøpsrådgivere sentralt, hvorav 2 lånes ut til og er finansiert gjennom 


prosjektene i Sandnes Eiendomsselskap KF. Eiendomsselskapet har etterspurt mer bistand og 


det vil bli lyst ut ytterligere en stilling som skal lånes ut til selskapet og finansieres av 


prosjektene. 


Det vil i nær framtid bli ansatt ny innkjøpssjef. 


l forbindelse med framleggelsen av økonomiplanen foreslo rådmannen at det på sikt skal 


anskaffes et irmkjøpsovervåkings- og kontraktsoppfølgingssystem. Hensikten med 


programmet er blant annet å sjekke innkjøpsavtaler/kontrakter, automatisere priskontroll, øke 


bruken av inngåtte rammeavtaler og forbedre kvaliteten i anbudsbeskrivelser. For å få effekt 


av programmet, er det nødvendig at andelen elektroniske faktura inn til kommunen øker og at 


det er personellressurser til å mate kontraktsdata inn i systemet samt at systemet må driftes. 


Det ligger derfor, i tillegg til å anskaffe et program, midler til å ansette en person til å jobbe 


med dette i 2016. Første år brukes til å tilrettelegge og mate organisasjonsdata og avtale- og 


kontraktsdata irm i programmet. Fra og med år 2017 forutsetter rådmannen at dette vil gi en 


innsparing for kommunen på kr 1,5 millioner. 
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Vi anbefaler kommunen å øke andelen E-handle i tråd med målsetting 


Status i oppfølgingsarbeidet: 


Rådmannen holder fast ved at e- handel gir mer effektive innkjøpsprosesser, bedrer kontrollen 


over kommunens økonomiske disposisjoner. I tillegg muliggjøre- handel mer effektiv 


fakturahåndtering og høyere avtalelojalitet. For å hente ut de potensielle gevinstene må det 


fortsatt legges ned et betydelig arbeid for å implementere flere avtaler i e -handelsløsningen 


og for å få opp bruken ave-handel i kommunen. Det har den siste tiden ikke vært mulig å 


prioritere nok ressurser til dette. Handel over kommunens e-handelsløsning gikk fra 24 


millioner kroner i 2013 til23 millioner kroner i 2014. Det er i den siste tiden utlyst en 


prekvalifiseringsrunde for levering av ny e-handelsløsning til Sandnes kommune. Den nye 


løsningen som nå etterspørres vil gjøre det mulig å integrere e-handelsløsningen med 


kommunens økonomi og fakturabehandlingssystem. Dette vil gi en elektronisk løsning fra og 


med varebestilling og til og med betaling for varen. 


Rådmannen i Sandnes kommune den 12. mars 2015 


Bodil Sivertsen 
rådmann 
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REVISORS BERETNING FOR SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF FOR 2014 


Uttalelse om årsregnskapet 


Vi har revidert særregnskapet for Sandnes kunst- og kulturhus KF, som viser et netto driftsresultat på 
minus kr 2 861 308 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 2 983 993. Særregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysninger. 


Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll 
som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 


Revisors oppgaver og plikter 


Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 


En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 
av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for 
foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de 
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er 
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. 


Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 


Konklusjon 


Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling 
av den finansielle stillingen til Sandnes kunst- og kulturhus KF per 31. desember 2014, og av resultatet 
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
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regnskapsskikk. 


Uttalelser om øvrige forhold 


Konklusjon om særbudsjett 


Vår dato: Vår referanse: Side: 
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Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer 
med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av sæ~egnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», 
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


Stavanger. 04.03.2015 
Rogaland Revisjon IKS 


(~ 2 u /. /7CV!JlJ /71 t~/ 
Cicel T. Aarrestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorisert revisor 
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ARSOPPGJØRSNOTAT 2014 


Innledning 


Vår dato: 


04.03.2015 
Vår referanse: Side: 
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Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 
Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkes
kommuner mv. og kan oppsummeres slik: 


../ Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kom-
munal regnskapsskikk 


../ Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 


../ Vurdere om opplysningene i årsberetningen yr konsistente med årsregnskapet 


../ Vurdere om foretaket har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering 
og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 


../ Se etter at foretaket har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryg
gende måte 


../ Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rappmie1i i vår revisjonsberetning date1i 04.03.2015. 
Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer 
til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Regnskapet og den økonomiske situasjonen 


Foretakets regnskap er en del av Sandnes kommunes framlagte årsregnskap. Regnskapet og 
årsberetningen er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskildc 


Driftsregnskapet per 31.12.2014 er gjmi opp med et netto driftsresultat på minus kr 2 861 308, 
og et regnskapsmessig merforbruk på kr 2 983 993 etter avsetning til bundet fond. Investe
ringsregnskapet er avsluttet med et udisponeli beløp på kr 482 540. Årets resultat har medf01i 
en svekkelse av egenkapitalen på ca. l ,6 mill. kr. Årsakene til de negative tallene er grundig 
omtalt i årsmeldingen. 


Regnskapsrevisjon 


Vurdering av intern kontroll og rutiner 
Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i foretaket tilligger kommunestyret iht. kom
muneloven § 76. Dette ansvaret er delegeli til foretakets styre, jf. loven § 67. Daglig leder har 
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det operative ansvaret, og skal sørge for at bokføringen skjer i samsvar med lov og forskrift, og 
at formuesforvaltningen er betryggende (kml. § 71 nr.2). 


Bokføringsloven § 11 krever at alle balanseposter skal være dokumente11, med mindre de er 
ubetydelige. Vi vurderer dokumentasjonen som er utarbeidet for kulturhuset som meget til
fredsstillende, og vil også framheve det positive ved at de fleste avstemminger er klare og blir 
sendt oss sammen med årsregnskapet. 


Vår gjennomgang av virksomhetens kontrollrutiner har ikke avdekket vesentlige svakheter 
eller feil. 


Kommentarer til årsregnskapet 
Alle vesentlige balanseposter er avstemt og funnet i orden. Inntektene synes fullstendige og 
konekt periodise11. Lønn og lønnsrelatette poster er avstemt mot offentlige oppgaver. Utgifter 
kontrolleres i forbindelse med den terminvise bekreftelsen av merverdiavgiftskompensasjonen. 


V åre kontroller har avdekket svært få feil. Det er heller ingen poster i regnskapet hvor vi er 
vesentlig uenige med hensyn til vurderingen eller hvor vi anser at det er uakseptabel risiko. 


Attestasjoner 


Vi har i 2014 kontrolle11 og bekreftet krav på merverdiavgiftskompensasjon for seks terminer. 
Det oppdages gjennomgående få eller ingen feil ved disse kontrollene. 


Misligheter 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rappmtere misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til administrasjonssjefen. Vi har ikke avdekket eller fått melding om at det skal ha 
forekommet misligheter i løpet av året. 


Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Daglig leder og administrasjonsleder har gjennom sine underskrifter på fullstendighetserklæ
ring datert 19.02.2015, bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for 
årsregnskapet. Vi er ikke kjent med at det foreligger betingede forpliktelser eller hendelser 
etter balansedagen som har noen betydning for regnskapet per 31.12.2014. 
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Konklusjon - revisjonsberetningen 
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Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, investerings
regnskap og balanse per 31.12.2014 ikke inneholder vesentlige feil. Vi har derfor avlagt en 
normal revisjonsberetning. 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merk
nader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende 
forbedring og effektivisering av normal drift. For 2014 er det ingen forhold kontrollutvalget 
plikter til å følge opp. 


Med hilsen 
Rogaland Revisjon IKS 


(/(elT. -l)cv;nJA~I 
Cicel T. Aarrestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorise1i revisor 


Tove-Gunn Moen 
Oppdragsleder/ 
statsautorise1i revisor 
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REVISORS BERETNING FOR SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF FOR 2014 


Uttalelse om årsregnslmpet 


Vi har revidett særregnskapet for Sandnes eiendomsselskap KF, som viser et netto driftsresultat på minus 
kr 295 683 og et regnskapsmessig merforbruk på det samme beløpet. Særregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysninger. 


Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll 
som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 


Revisors oppgaver og plikter 


Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomf01t revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon . 


En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 
av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for 
foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de 
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er 
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. 


Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 


Konklusjon 


Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling 
av den finansielle stillingen til Sandnes eiendomsselskap KF per 31. desember 2014, og av resultatet for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
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Vi presiserer at foretakets egenkapital er negativ med kr 34 213 729 per 31.12.2014. Dette forholdet har 
ingen betydning for våre konklusjoner om regnskapet. 


Uttalelser om øvrige forhold 


Konklusjon om særbudsjett 


Budsjettette investeringer og overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet burde vætt 
regulett i løpet av året. Med unntak av dette, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for 
særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert 
budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basett på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basett på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», 
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


Stavanger, 15.04.2015 
Rogaland Revisjon IKS 


Cicel T. AatTestad 
Rev isj onsdirektørl 
statsautorisett revisor 
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Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 
Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv. og kan oppsummeres slik: 


./ Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk 


./ Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 


./ Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 


./ Vurdere om foretaket har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering 
og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 


./ Se etter at foretaket har ordnet den økonomiske internkontrollen på en 
betryggende måte 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rappmte11 i vår revisjonsberetning date1t 15.04.2015. 
Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer 
til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Foretaket har ikke vætt gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2014. 


Regnskapet, budsjett og den økonomiske situasjonen 


Foretakets regnskap er en del av Sandnes kommunes framlagte årsregnskap. Regnskapet og 
årsberetningen er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. 
Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse. Regnskapet er gjmt opp 
med et netto driftsresultat på minus kr 295 683 og et regnskapsmessig merforbruk på det 
samme beløpet. Driftsinntektene består i det alt vesentlige av tilskudd fra kommunen. Når det 
gjelder driftsutgifter, er det et budsjettavvik på nærmere l 00 mill. kr. En vesentlig årsak til 
dette er at avskrivninger på 72 mill. kr ikke er budsjette1t. 


Selskapet er stiftet med en negativ egenkapital per 1.1.2014 på 3,2 mill. kr. Ved årets utgang er 
den negative egenkapitalen økt til 34,2 mill. kr. Den negative egenkapitalen er tilfredsstillende 
omtalt i årsberetningen, men medfører ikke desto mindre en presisering i vår 
revisjonsberetning. Selv om Sandnes eiendomsselskap KF er en del av kommunen som juridisk 
enhet, bør selskapet etter vår vurdering likevel ha en forsvarlig egenkapital. Dette kan for 
eksempel løses ved at foretaket utarbeider og bokfører et krav på kapitalinnskudd fra 
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kommunen, uten at det behøver å ha pengemessig effekt. Forholdet bør tas opp som del av 
bystyrets behandling av årsregnskapet til kommunen og foretaket. 


Regnskapsrevisjon 


Vurdering av intern kontroll og rutiner 
Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i foretaket tilligger kommunestyret iht. 
kommuneloven § 76. Dette ansvaret er delege1t til foretakets styre, jf. loven § 67. Daglig leder 
har det operative ansvaret, og skal sørge for at bokføringen skjer i samsvar med 
bokføringsloven og -forskriften, og at fmmuesforvaltningen er betryggende (kml. § 71 nr.2). 
Vår gjennomgang av foretakets regnskapsrutiner har ildce avdekket vesentlige svakheter eller 
feil. Vi vil imidlertid peke på vi gjennom vår begrensede kontroll av overholdelse av lov om 
offentlige anskaffelser, avdekket ett tilfelle av brudd på regelverket, idet det var kjøpt 
konsulenttjenester for over kr l 00 000 uten forutgående konkurranse. 


Kommentarer til årsregnskapet 
Fast eiendom og anlegg ble overført fra Sandnes kommune til eiendomsforetaket med 2,7 mrd. 
kr per 1.1.20 14, i samsvar med kontinuitetsprinsippet. Det innebærer at eiendelene ble overført 
til bokført verdi, og ikke markedsverdi, noe som er i tråd med god kommunal regnskapsskikk. I 
tillegg ble det overfø1t andeler i borettslag på 31,6 mill. kr. Pensjonsmidler ble overfø1t med 
14,3 mill. kr, mens pensjonsforpliktelsene utgjorde 17,6 mill. kr. Forskjellen mellom 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene, 3,2 mill. kr, er det som utgjør den negative 
egenkapitalen ved foretakets oppstmt. 


Alle vesentlige balanseposter er avstemt og funnet i orden. Inntektene synes fullstendige og 
korrekt periodise1t. Lønn og lønnsrelate1te poster er avstemt mot offentlige oppgaver. Utgifter 
kontrolleres i forbindelse med den te1minvise bekreftelsen av merverdiavgiftskompensasjonen, 
og avdekkede feil kolTigeres før kravet sendes inn. 


I investeringsregnskapet er det inntektsf01t salg av fast eiendom for 20,6 mill. kr. Av dette 
viser det seg at 4 mill. kr er en feilføring, slik at den reelle salgsinntekten er på 16,6 mill. kr. 
Vår revisjon avdekket dessuten at de solgte eiendommene ikke var f01t som avgang i balansen. 
Feilen er kolTigert i det endelige regnskapet, hvor balansef01t verdi av eiendeler ble juste1t ned 
med 12,6 mill. kr. 


Det er etter dette ingen poster i regnskapet hvor vi er vesentlig uenige mht. vurderingen eller 
hvor vi anser at det er uakseptabel risiko. 


Misligheter 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rappmtere misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til administrasjonssjefen. Vi har verken avdeldcet eller fått melding om at det skal ha 
forekommet misligheter i løpet av året. 
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Daglig leder og kommunens regnskapssjef har gjennom sine underskrifter på 
fullstendighetserklæring datert 23.03.2015, bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger 
som er relevante for årsregnskapet. 


Vi er ikke kjent med at det foreligger betingede forpliktelser eller hendelser etter balansedagen 
som har noen betydning for regnskapet per 31.12.2014. 


Konklusjon - revisjonsberetningen 


Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse per 31.12.2014 ikke inneholder vesentlige feil, og vi har 
derfor avgitt en revisjonsberetning med positive konklusjoner om disse forholdene. Vi har 
imidletiid tatt inn en presisering med hensyn til den negative egenkapitalen. 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de 
merknader revisor har gjmi, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende 
løpende forbedring og effektivisering av normal drift. Vi vurderer det derfor slik at det ikke 
foreligger forhold kontrollutvalget plikter til å følge opp for 2014. 


Med hilsen 
Rogaland Revisjon IKS 
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Cicel T. AatTestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorise1i revisor Tove-Gunn Moen 


Oppdragsleder/ 
statsautoriseti revisor 
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Sak:  


Prosjektmandat – Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole 


Bakgrunn 
Mens nesten alle elever fra grunnskolen starter på videregående skole, er det kun 73 prosent som 


fullfører i løpet av fem år (tallet gjelder Rogalandselever som startet videregående opplæring i 


2008)1.  


 


Ungdomsskolene har en viktig oppgave med å sikre elevene en god overgang til videregående 


opplæring, og sentrale samarbeidspartnere i dette arbeidet er fylkeskommunens videregående skoler, 


PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste.  


 


NY GIV var et treårig prosjekt i perioden 2010 – 2013 som hadde som mål å få flere ungdommer til 


å fullføre og bestå videregående opplæring. Både nasjonale og lokale tiltak ble iverksatt: 


Intensivopplæring, tett oppfølging, sommeraktiviteter, yrkesretting av fellesfag og utvikling av 


statistikkgrunnlag skulle sikre at flere fullfører og består videregående opplæring. 


Det har vært intensjonen at prosjekttiltakene skal innarbeides i ordinær drift i grunnskole og 


videregående skole. 


 


Av delprosjektene i NY GIV var det særlig Overgangsprosjektet som var mest aktuelt i denne 


sammenhengen. Gjennom Overgangsprosjektet ble elever på siste semester på ungdomstrinnet gitt 


tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Tilbudet var avgrenset til de ti prosent 


svakest presterende elevene halvveis på 10. trinn i kommunen som helhet. Elevene som deltok fikk 


også en egen oppfølging når de starter i videregående skole. . 


 


I yrkesfagene gis det først et to-årig skoletilbud og deretter en toårig læreperiode før fagprøven 


avlegges. Overgang mellom VG2 og læretiden er spesielt kritisk med tanke på frafall. Møtet med 


kravene som stilles i arbeidslivet kan være vanskelig for mange ungdommer. Her ligger det en 


spesiell utfordring for fylkeskommunen og de videregående skolene. 


 


I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil vi se nærmere på kommunens mest sentrale tiltak for å 


sikre en god overgang, med særlig henblikk på hva som gjøres overfor elevene på 10. trinn. 


 


For ungdomsskoleelevene er det viktig å få et best mulig grunnlag for sine beslutninger om valg av 


utdanning og yrke. Mangelfull utdannings- og yrkesrådgivning kan føre til elevene ikke finner seg til 


rette på det utdanningsprogrammet de har valgt. Resultatet kan bli at elevene ønsker omvalg eller at 


de i verste fall slutter uten å fullføre. Skoleåret 2013-14 foretok 21 prosent av elevene omvalg etter 


første året på videregående. Blant disse finner vi elever som byttet til nytt programområde/ 


utdanningsprogram eller som sluttet i videregående opplæring. 


 


Med implementeringen av Kunnskapsløftet er det iverksatt ulike tiltak for å styrke yrkes- og 


karriereveiledningen i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Elever på 


ungdomstrinnet som er i ferd med å avslutte grunnskolen, vil ha behov for oppdatert og tilstrekkelig 


informasjon og rådgivning, som kan danne grunnlag elevenes beslutninger om videre opplæring og 


yrkesvalg. God utdannings- og yrkesrådgivning kan være et sentralt virkemiddel for å styrke 


gjennomføringen av videregående opplæring. 


 


                                                 
1 Blant de 23,1 prosentene som ikke har bestått, finner vi for øvrig både de som fullfører, men som tar deler av kompetansemålene (kompetanse på 
lavere nivå), de som har fullført, men som ikke består, og de som fremdeles er i videregående opplæring. 
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Prosjektmandat – Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole 


 


Formål 
Prosjektet skal vurdere hvordan Sandnes kommune sikrer betryggende overganger mellom 


ungdomsskole og videregående skole, spesielt med tanke på å forebygge frafall i videregående 


opplæring. 


 


Problemstillinger 
Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende: 


 


 Hvilke planer og retningslinjer har kommunen for overgangen mellom ungdomsskole og 


videregående skole, og hvordan fungerer disse? 


 Hvordan forberedes overgangen for elever med svakt karaktergrunnlag fra ungdomsskolen? 


o Hvilke tiltak iverksettes? 


o Til hvilket tidspunkt? 


o Hvem har ansvaret? 


 Hvordan sikres overgangen for elever med særskilte behov, herunder 


o Hvilken dokumentasjon følger elevene fra grunnskole til videregående skole? 


 Hvordan er samarbeidet mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune med tanke 


på elevenes overgang til videregående skole? 


 Hvordan arbeider den enkelte skole med å sikre god yrkesrådgivning overfor elevene på 


ungdomstrinnet? 


 Hvilke forbedringsområder finnes?  


 


 
Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å 


vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet 


av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Viktige dokumenter for dette prosjektet vil 


være:  


 Opplæringsloven m/ forskrifter 


 Kvalitetsplan for Sandnesskolen 


Andre statlige og kommunale føringer 


 


 


Metodevalg  
I Sandnes kommune er det 28 kommunale barne- og ungdomsskoler. Tilnærmingen vil basere seg på 


gjennomgang av relevante planer og dokumenter fra kommunen sentralt og på et utvalg 


tjenestesteder. Det tas også sikte på å intervjue nøkkelpersoner i kommunen, spesielt på 


tjenestestedene.  


 


Omfang 
Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det 


forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, 


kartlegging, analyser og rapportering er ca. 300 timer.  
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2014 FOR SANDNES KOMMUNE  
 
1. INNLEDNING 
 
Rådmannen legger med dette fram årsregnskap og årsrapport 2014 til behandling i 
administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret. Som en del av rapporteringen for året 
2014 legges også resultatvurderinger fram for hovedutvalgene. Rapporteringen til 
hovedutvalgene (resultatvurdering) gjenspeiler i hovedsak den enkelte resultatenhet. 
Årsrapporteringen er følgelig innrettet mot de to politiske målgruppene slik: 
 
Årsrapporten har administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret som målgruppe. 
Dokumentet tar utgangspunkt i kommunens hovedmål og gir en balansert resultatvurdering av 
hva som er oppnådd i forhold til disse.  
Resultatvurderinger har hovedutvalgene som målgruppe. Dokumentene har således mer 
detaljert fokus på tjenestene.  
 
Årsrapport og årsregnskap for Sandnes kommune 2014 er også i år publisert elektronisk på 
nettsidene: www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014 og 
www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014. 
 
De kommunale foretakene avlegger selvstendige årsberetninger og regnskap til bystyret 
parallelt. For mer inngående informasjon vises til foretakenes egne årsmeldinger. 
 
 
2. ØKONOMISK RESULTAT 
 
Regnskapet for 2014 avlegges med et samlet mindreforbruk på kr 95,3 millioner inkludert de 
kommunale foretakene. Isolert for bykassen avlegges regnskapet med et mindreforbruk på kr 
68,6,1 millioner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for bykassen ble på 2,7 
prosent. For konsernet (bykassen og foretakene) er netto driftsresultat på kr 150,7 millioner, 
tilsvarende 3,1 prosent. 
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Tusen kroner 


Driftsregnskap konsern 2014 Regnskap 
bykassen 


Regnskap 
konsern 


      
Skatt     -2 112 131    -2 112 131  
Rammetilskudd     -1 266 585    -1 266 585  
Øvrige driftsinntekter     -1 230 814    -1 513 478  
Sum inntekter     -4 609 530    -4 892 194  
Driftsutgifter*      4 483 869     4 841 291  
BRUTTO DRIFTSRESULTAT        -125 662         -50 904  
      
Netto renter/utbytte         -77 210       -102 543  
Netto avdrag         142 325        142 325  
Avskrivninger         -62 632       -139 581  
NETTO DRIFTSRESULTAT        -123 179       -150 703  
      
Bruk av avsetninger        -171 109       -183 652  
Overført til investeringsregnskapet          34 986          41 619  
Avsatt til disp. fond og bundne fond         190 721        197 472  
      
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT KONSERN         -68 581         -95 264  


Tabell 1 
 
Etter avsetninger og bruk av fond ble samlet mindreforbruk for tjenesteområdene samt stab, 
støtte og fellesutgifter på kr 69,3 millioner, herav har tjenestene kr 1,6 millioner i merforbruk. 
Om lag 86 prosent av resultatenhetene avlegger et regnskap i balanse eller med mindreforbruk 
i 2014. Dette viser at resultatenhetene også i 2014 har hatt høy fokus på økonomistyring i 
løpet av året. Tabellen under viser oppsummering av det økonomiske resultatet innenfor de 
ulike områdene etter avsetninger og bruk av fond:  


    
Tusen kroner 


TJENESTEOMRÅDENE Regnskap 
2013 


Regnskap 
2014 


Årsbudsjett 
2014 


Avvik 
budsjett 


Prosentvis 
avvik 


Oppvekst skoler 759 869 800 690 802 636 -1 946 -0,2 % 
Oppvekst barn og unge 762 009 805 383 789 446 15 937 2,0 % 
Levekår 1 086 787 1 161 092 1 163 851 -2 759 -0,2 % 
Kultur og byutvikling 107 035 111 761 120 314 -8 553 -7,1 % 
VAR-området -96 -411 702 -1 113   
Delsum tjenestene 2 715 604 2 878 515 2 876 949 1 566 0,1 % 
Teknisk 80 738 74 387 75 088 -701 -0,9 % 
Organisasjon og økonomi 112 892 120 295 120 580 -285 -0,2 % 
Rådmannen og fellesutgifter 273 979 236 858 306 728 -69 870 -22,8 % 
Delsum stab, støtte- og 
fellesutgifter 467 609 431 540 502 396 -70 856 -14,1 % 
Sum 3 183 213 3 310 056 3 379 345 -69 289 -2,1 % 
Tabell 2 
 
Økonomisk oversikt for alle resultatenhetene følger vedlagt, se vedlegg 1.   
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3. OVERFØRING AV MER- ELLER MINDREFORBRUK 
 
I kommunens økonomireglement framkommer det at overføring av mindreforbruk mellom 
budsjettår bare kan gjøres dersom kommunen samlet sett går med overskudd eller er i balanse 
etter avsetningene. Av årets mindreforbruk i resultatenhetene skal det trekkes 20 prosent til 
oppbygging av kommunens felles reservefond. I tillegg kan resultatenhetene få med seg inntil 
3 prosent1 av netto budsjettramme i mindreforbruk over til neste års budsjett så fremt 
kommunen totalt sett går med overskudd. Målet med ordningen er å fremme god 
økonomistyring. Totalt er det foretatt avsetninger til kommunens reservefond på kr 32,9 
millioner og kr 41,5 millioner til resultatenhetenes egne disposisjonsfond. 
 
Enkelte resultatenheter har brukt egne disposisjonsfond fra tidligere års avsetninger til å 
dekke eller redusere merforbruk i 2014. Vedlegg 2 viser all bruk og avsetning til 
disposisjonsfond i resultatenhetene i forbindelse med årsavslutningen. Oversikt over 
disposisjonsfond per 31.12.2014 finnes i vedlegg 3. 
 
Resultatenheter som har regnskapsmessig merforbruk etter eventuell bruk av fond, må 
påregne inndragning i etterfølgende årsbudsjett (2015), tilsvarende merforbruket i foregående 
regnskapsår (2014). Ved spesielle forhold kan bystyret gjøre unntak fra dette. Vedlegg 4 viser 
alle resultatenheter som har merforbruk i 2014. Rådmannen foreslår at oppvekst barn og unge 
felles, styrket barnehage, NAV og samordning fritas helt for overføring av merforbruk, mens 
legevakt får redusert overføring. Det er særskilte forhold som har medført merforbruk i disse 
enhetene og i tillegg har enhetene begrenset mulighet til å dekke inn merforbruket i 2015. 
Øvrige resultatenheter med merforbruk må dekke dette inn i 2015, jamfør 
økonomireglementet.  
 
Total inndragning av budsjettmidler i 2015 på grunn av merforbruk i regnskapsåret 2014, 
utgjør kr 2 719 000. Rådmannen foreslår at dette avsettes til kommunens reservefond2.  
 
 
4. DISPONERING AV MINDREFORBRUK BYKASSEN 
 
Rådmannen foreslår følgende disponering av overskuddet: 


  
Tusen kroner 


Nr Sak Beløp 


1 Fond for mulig inntektssvikt             66 719  
2 Sandnes kunst- og kulturhus KF, dekning ekstraordinære utgifter                1 862  


  Sum             68 581  
Tabell 3 
 
Disponeringen av overskudd i kommunale foretak skjer i egne saker til bystyret. 
 
4.1 Fond for mulig inntektssvikt 
Sandnes kommune har i 2015 budsjettert med skatteinntekter på kr 2 216 millioner og 
rammetilskudd på kr 1 340 millioner. Det er budsjettert med kr 80,1 millioner i utbytte fra 
Lyse og kr 45 millioner i ekstraordinært utbytte fra Forus næringspark. Det er økt usikkerhet 
rundt kommunens inntektsside. Dette beskrives under. 
 
I 2015 var Sandnes kommunes skatteinngang for januar til mars på kr 653,2 millioner. Dette 
tilsvarer en skattevekst på 3,6 prosent fra samme periode i fjor og er kr 10,6 millioner lavere 


1 Spesielle regler for Teknisk, selvkostområder og enheter med negativ budsjettramme. 
2 Reservefondet (disposisjonsfond 25701155) er på kr 64 699 603 før avsetning i denne saken, jfr vedlegg 3. 
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enn budsjettert. En faktisk skattevekst på 3,6 prosent er vesentlig lavere enn skatteveksten på 
4,9 prosent som er lagt til grunn i økonomiplan 2015-2018.. 
 
Det meldes om lavere optimisme i næringslivet, og det er flere bedrifter som planlegger 
nedbemanning. Arbeidsledigheten i Sandnes var per mars på 3,6 prosent, og øker nå mer i 
Sandnes enn gjennomsnittet i Rogaland. 
 
Per mars er samlet skattevekst for landets kommuner på 3,2 prosent (basert på foreløpige tall 
fra Sofie). Regjeringens skatteanslag forutsetter en vekst på 5,6 prosent. Om årsveksten blir 
på 1,5 prosent vil det utgjøre en samlet skattesvikt for kommunene på over kr 5 milliarder. 
 
Det er alltid forbundet usikkerhet med anslag på frie inntekter. Hvor stort rammetilskuddet for 
Sandnes til slutt blir, vil også avhenge av skatteinngangen på landsbasis og 
utjevningsordningen av skatteinntekter mellom kommuner. Ved skattesvikt på landsbasis vil 
Sandnes få et høyere trekk enn det som er budsjettert, og således lavere inntekter. 
 
Det er i vedtatt økonomiplan lagt inn forventet utbytte fra Forus næringspark på kr 45 
millioner, og renter og avdrag på til sammen kr 2,2 millioner i 2015. Første utkast til 
eierstrategi overfor selskapet er behandlet i eierkommunene. Oppfølging av blant annet 
spørsmålet om nivå på ansvarlig lån og alternativet med eventuell vedtektsendring om utbytte 
fra selskapet pågår både på ordførernivå og i rådmannsgruppen. Det er per dags dato 
usikkerhet rundt inntektsforventningen som er lagt i økonomiplan. Avklaringen ventes å 
komme i sak til bystyret i mai om endelig forslag til eierstrategi. Nivå på et eventuelt utbytte i 
2015 må i tillegg tilrås av styret til generalforsamlingen, jamfør aksjeloven. Det avholdes 
generalforsamling i selskapet den 17. juni 2015. 
 
På bakgrunn av skattesvikten i januartil mars og den økende arbeidsledigheten, er rådmannen 
bekymret for inntektssituasjonen til kommunen. Skattesvikten for 2015 kan bli betydelig (se 
sak om økonomisk situasjon). Rådmannen foreslår derfor at det meste av årsoverskuddet fra 
2014 settes av på fond som en buffer mot eventuell inntektssvikt. Det foreslås at kr 
66 719 000 settes av på fond for mulig inntektssvikt. 
 
 
4.2 Sandnes kunst- og kulturhus KF, dekning ekstraordinære utgifter 
Sandnes kunst- og kulturhus KF søker om ekstrabevilgning knyttet til ekstraordinære utgifter 
for foretaket på oppsetningen Skjønnheten og Udyret i forbindelse med konkursen til 
produksjonsselskapet Eufemia Teater AS. Musikalen er et toårig prosjekt som del-
regnskapsføres både i 2014 og 2015.  
 
Endelig prosjektregnskap vil ikke være klart før sommeren 2015, men oversikten over 
foretakets preproduksjonskostnader er klar, og viser utgifter på kr 4 112 207. Disse utgiftene 
skulle etter avtale med Eufemia Teater AS være på kr 2 250 000, og eventuelle merutgifter 
skulle avregnes mellom partene i henhold til avtale. Merutgiftene på kr 1 862 207 dekkes ikke 
av Eufemia Teater AS på grunn og konkursen og vil stå som foretakets krav i konkursboet. I 
følge bobestyrer er det heller ikke verdier i boet. 
 
Det vil være svært tungt for foretaket å dekke ekstrautgiftene innenfor ordinært driftsbudsjett. 
En må da måtte regne med negative konsekvenser for driften og programtilbudet i lang tid 
framover. Rådmannen tilrår derfor at kr 1 862 000 av årsoverskuddet fra 2014 disponeres til 
inndekning av de ekstraordinære utgiftene. 
 
 
5. INVESTERINGENE 


  Side 4 av 7 







 
Brutto investeringsutgifter ble i 2014 på kr 853,8 millioner. Dette er en økning fra 2013 på kr 
234,5 millioner. De skattefinansierte prosjektene utgjør 79 prosent av utgiftene. De 
avgiftsfinansierte VAR-anleggene utgjør 6 prosent. Prosjekter med avtale om 
avgiftsbehandling3 (administrasjonsavtaler) står for 15 prosent av forbruket. 
 
Byggeprosjektene har et forbruk på kr 527,7 millioner. Utgifter til skolebygg utgjør kr 190,6 
millioner, mens utgifter til barnehagebygg utgjør kr 58 millioner. Innen levekår er 
utgiftsnivået til bygg kr 200,5 millioner. Utgifter til felles kommunale bygg utgjør kr 22,3 
millioner og kr 56,3 millioner gjelder kultur- og idrettsbygg. 
 
Investeringsregnskapet avlegges i balanse. 
 
5.1 Videreføring av ubenyttede investeringsmidler 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig og skal derfor gjøres opp hvert år. Gjennomføring av 
investeringsprosjektene skjer imidlertid ikke alltid innenfor det året bevilgningen er gitt. I 
løpet av året skal pågående prosjekter rapporteres, budsjettjusteres og eventuelt periodiseres 
på nytt i økonomiplanen. I realiteten er det ikke lett å forutse alle hendelser og i forbindelse 
med årsoppgjøret tas det en gjennomgang av alle investeringsprosjekter og budsjett-
/regnskapsstatus for disse. Avvik på prosjektene framkommer både som ubenyttede midler 
som følge av forsinkelser, merforbruk i avsluttede prosjekter og prosjekter som har forskuttert 
bruk av bevilgning i 2015.  
 
En del VA-prosjekter har merforbruk. Det har ikke vært nok fokus på de årlige 
budsjettrammene per prosjekt og at endringer mellom prosjekt over kr 1 million må vedtas av 
bystyret. Dette arbeides det med å få kontroll på. Avvikene på disse prosjektene overføres til 
2015 for finansiering i 2015. 
 
Gjennomgangen av alle investeringsprosjekter viser at det for 2014 er behov for videreføring 
av kr 312,6 millioner fra investeringsbudsjettet 2014 til budsjett 2015. Overføring gjelder 
både prosjekter i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF. Fordelingen mellom 
Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF er henholdsvis kr 153,3 millioner og kr 
159,3 millioner. Videreføringen finansieres av ubenyttede lånemidler, kr 422 millioner per 
31.12.14. For administrasjonsavtaler overføres differansen mellom utgifter og innbetaling. 
Vedlegg 6 og 7 viser beløpene og begrunnelser fordelt på de aktuelle prosjektene. 
 
Differansen mellom ubenyttede midler til videreføring og ubenyttede lånemidler er kr 109 
millioner. Differansen skyldes prosjekter som har mindreforbruk, for eksempel Iglemyr skole 
og Kanalgaten 8 og prosjekter som ikke er gjennomført i 2014 fordi det er omdefinert og/eller 
fullfinansiert i økonomiplanen 2015-2018, for eksempel Smørbukkveien 13 og 
foreldreinitiativet II. Disse prosjektene er også kommentert i vedlegg 6 og 7. 
 
Rest av ubenyttede lånemidler fra 2014, kr 109 millioner, reduserer behovet for låneopptak i 
2015 tilsvarende. 
 


3 Avtaler om avgiftsbehandling inngås med utbyggingsselskapene, slik at de kan oppnå samme fradragsrett for 
moms som kommunen. Dette gjelder utbyggingen av kommunaltekniske anlegg som skal overtas av kommunen 
til eie og vedlikehold. Prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene. 
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5.2 Konvertering av ansvarlig lån til egenkapital for Sandnes eiendomsselskap  
 
I sak om årsberetning og årsregnskap for Sandnes eiendomsselskap KF kommer det fram at 
eiendomsforetaket per 31.12.2014 har negativ egenkapital på kr 34,2 millioner. Den negative 
egenkapitalen skyldes i hovedsak at eiendomsselskapet har gjennomført ordinære 
avskrivninger selv om selskapet ikke mottok leieinntekter for 2014. Internhusleie blir først 
innført fra 01.01.2015. Ved stiftelsen av foretaket ble det ikke innbetalt noen selskapskapital 
og i åpningsbalansen var det negativ egenkapital på kr 3,2 millioner som skyldtes 
underdekning på netto pensjonsmidler. For å dekke opp underbalansen foreslås det å skyte inn 
et egenkapitalinnskudd på kr 33,9 millioner. Dette foreslås finansiert ved at ansvarlig lån 
reduseres med tilvarende beløp og konverteres til egenkapital. Det var også et merforbruk på 
kr 295 000 i 2014 som foretaket selv må dekke inn over ordinær drift i 2015. 
 
Oppsummering investering Beløp 
Videreføring av investeringsmidler i kommunekassen 153 309 000 


Videreføring av investeringsmidler i Sandnes eiendomsselskap 159 269 000 


Sum behov for videreføring 312 578 000 


Reduksjon av ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -33 918 046 


Egenkapitalinnskudd til Sandnes eiendomsselskap KF 33 918 046 


Ubrukte lånemidler -422 000 000 


Reduksjon av låneopptaket for 2015 -109 422 000 
 
6. AVSLUTNING 
 
God økonomistyring i resultatenhetene og lavere lønns- og pensjonsutgifter enn budsjettert 
bidro til et netto driftsresultat på kr 123 millioner (2,7 prosent) for bykassen i 2014. Inkludert 
de kommunale foretakene er netto driftsresultat på 3,1 prosent. Utsiktene framover er likevel 
noe usikre, og det ser ut til at inntektene i 2015 kan bli lavere enn budsjettert. I 
økonomiplanen 2015-2018 er det lagt opp til et meget høyt investeringsnivå og kraftig vekst i 
lånegjelden. I denne situasjonen vil det være fornuftig å sette av midler på fond (spare) 
og/eller betale ned lånegjeld. 
 
 
Saken legges frem for behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret som 
fatter endelig vedtak. 
 
 
Rådmannen tilrår følgende 


VEDTAK: 
 


1. Bystyret godkjenner den framlagte årsrapport 2014 for Sandnes kommune. 
 
2. Bystyret godkjenner det framlagte årsregnskap 2014 for Sandnes kommune. 
 
3. Bystyret godkjenner unntak av overføring av merforbruk hos resultatenhetene i 


2014 til nytt budsjettår 2015, jfr vedlegg 4.     
 
4. Bystyret godkjenner disponering av årsoverskuddet i henhold til tabell 3 i saken. 
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5. Bystyret godkjenner at kr 33 918 046 av ansvarlig lån til Sandnes eiendomsselskap 
konverteres til egenkapital. 
 


6. Bystyret godkjenner videreføring av ubenyttede investeringsmidler til 2015 i tråd 
med vedlegg 6 og 7. Ubrukte lånemidler på kr 312 578 000 disponeres til dette. 
Låneopptak for 2015 reduseres med kr 109 241 000. 


 
 


 
RÅDMANNEN I SANDNES, den 26. mars 2015 
 
 
 
Bodil Sivertsen      Torunn Skumlien Nilsen 
rådmann                                                                  økonomidirektør    
         
 
 
 
  
Vedlegg 1: Økonomisk oversikt resultatenhetene 
Vedlegg 2: Bruk og avsetning til disposisjonsfond årsavslutningen 
Vedlegg 3: Oversikt over disposisjonsfond per 31.12.2014 
Vedlegg 4: Overføring av merforbruk til 2014  
Vedlegg 5: Finansforvaltningsrapport 2014 
Vedlegg 6: Videreføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015 Sandnes kommune 
Vedlegg 7: Videreføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015 Sandnes eiendomsselskap KF 
Vedlegg 8: Revisjonsberetning 2014 fra Rogaland Revisjon IKS 
Vedlegg 9: Årsoppgjørsnotat fra Rogaland Revisjon IKS 
Vedlegg 10: Saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget 24.04.2015 
 
Årsrapport 2014 er lagt ut på  www.sandnes.kommune.no/aarsrapport2014  
Årsregnskap for 2014 er lagt ut på www.sandnes.kommune.no/aarsregnskap2014 
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