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58/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00146-20
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
58/16

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18. november legges fram for utvalget til formell
godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 18. november
2016.

SANDNES, 25.11.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Protokoll 18.11.16
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslisten

59/16 Forvaltningsrevisjon: Jordvern i Sandnes
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

15/00014-4
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
59/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget bestilte denne rapporten i mai 2015. Formålet med prosjektet har vært å
vurdere hvordan Sandnes kommune følger sentrale føringer for jordvern og hvordan
jordvernet er ivaretatt i sentrale plandokumenter. Prosjektet tar også sikte på å beskrive hvor
mye landbruksareal som er nedbygget i kommunen de siste årene.
Med bakgrunn i dette formålet vedtok kontrollutvalget å se nærmere på disse problemstillingene:
 I hvilken grad følger Sandnes kommune sentrale føringer for jordvern? Herunder
o I overordnede plandokumenter?
o I andre plandokumenter/i praksis?
 Hvor mye jordbruksareal er bygget ned/omdisponert i Sandnes kommune de siste
årene?
o Hva har vært de viktigste formålene med omdisponeringene?
o I hvilken grad utfordres jordvernet i forbindelse med dispensasjonene?
 Hvor mye jordbruksareal er blitt nydyrket de siste årene?
o Og, dersom det er mulig å si noe om dette: I hvilken grad er denne jorda av
samme kvalitet som den jorda som er bygget ned?
Dersom det er mulig å fremskaffe data om dette:
 Hvor stort arealforbruk har gått med i forbindelse med bygging av
driftsbygninger i landbruket? I hvilken grad utfordrer dette jordvernet?

Saksutredning:
Rapporten legges nå fram til behandling i kontrollutvalget med innstilling til bystyret.
Revisors hovedkonklusjon i rapporten er at i kommuneplanens arealdel har kommunen lagt
inn grenser og kjerneområder for landbruk. Kommunen har omdisponert mer jordbruksjord de
siste fem årene enn tidligere. I nåværende kommuneplan er det imidlertid planlagt langt færre
omdisponeringer, til tross for store omdisponeringer som følge av Sandnes Øst. Revisor peker
på at dette er med på å bidra til at nasjonale mål kan nås.
Kort oppsummert peker revisor på følgende:
 Kommunen har gjort tiltak som skal være med på å bidra til at man når målsettinger
som er vedtatt sentralt knyttet til grenser og kjerneområder for landbruk.
 Kommunen har til nå omdisponert mer jord enn kommunen prosentvis bør. Selv om
det er utarbeidet enkelte resultatmål, savner revisor mer tydelige mål knyttet til hva det
innebærer å ha en aktiv jordbrukspolitikk samt mål knyttet til omdisponering. Bystyret
har vedtatt hvor mye som kan omdisponeres i gjeldende kommuneplan. Revisor peker
på at omregulering av Sandnes øst vil stå for en stor del av arealet som kan
omdisponeres. Selv om kommunen omdisponerer betydelig mer enn statlige mål,
poengterer revisor at utbyggingen av Sandnes Øst vil føre til at regionen kan beholde









god matjord. I tillegg legger kommunen i årene framover opp til å omdisponere
mindre matjord enn tidligere.
Kommunen har ikke oversikt over samlet antall dispensasjonssaker og utfall av disse.
Revisor har gått gjennom dispensasjonssaker 2014 – aug 2016, der det er innstilt på
dispensasjon i 2 av 16 aktuelle saker. De folkevalgte har imidlertid gitt dispensasjon i
6 av 16 saker, og er dermed mindre restriktive enn kommunens saksbehandlere. Flere
av sakene er imidlertid ennå til behandling hos Fylkesmannen, og dermed ikke
avgjort.
Dersom man sammenligner innvilget nydyrking med avgang dyrka jord, vil man se at
det er over 50% mer dyrka jord som er omdisponert enn som er nydyrka. Kommunen
har ikke oversikt over kvaliteten på denne jorden, verken det som er nydyrka eller
omdisponert.
Revisor har i samarbeid med byggesak funnet at det totalt er innvilget bygging av
driftsbygning/andre bygg i landbruket på i alt 28 da jord over en 3-årsperiode. Revisor
vurderer dette som relativt lite sett i sammenheng med resten av omdisponeringene
som foretas i kommunen.
Når det gjelder utfordringer framover, framhever revisor opsjonsavtaler mellom
jordeier og utbygger som fører til liten interesse for å drive aktivt jordbruk på slike
arealer. Kommunen mangler imidlertid full oversikt, da disse opsjonsavtalene ikke er
offentlige. Revisor nevner også flere planlagte samferdselsprosjekter som kan føre til
mer omdisponeringer, bl.a. dobbeltspor og E-39. Næringslivets interesse for å leie
landbruksbygg til lager m.m. er også en utfordring knyttet til omdisponering og at
matproduksjon viker for annen næring.

Revisor anbefaler Sandnes kommune å:


Utarbeide tydeligere mål knyttet til hva det innebærer å ha en aktiv
jordvernpolitikk og mål knyttet til å bidra til reduksjon i omdisponeringer.
 Utarbeide konkrete tiltak og angi hvordan disse skal følges opp i praksis.
 Jevnlig utarbeide en oversikt som viser utvikling i antall dispensasjonssaker
innenfor LNF-området, formål og medgått areal.
Det vises til den vedlagte rapporten for utfyllende opplysninger.
Rapporten er lagt fram til uttale hos rådmannen. Rådmannen peker i hovedsak på at jordvern
har blitt strategisk styrket gjennom overordnet planarbeid i Sandnes kommune over tid.
Rådmannen erkjenner likevel at kommunen har utfordringer med en negativ utvikling i
dispensasjoner de siste årene. Rådmannen støtter anbefalingene om å konkretisere tydeligere
mål om hva det innebærer å ha en aktiv jordvernpolitikk, og definere mål knyttet til reduksjon
av omdisponeringer. Rådmannen støtter også anbefalingen om å utarbeide oversikt som viser
utvikling i antall dispensasjonssaker innenfor LNF-området. Rådmannen vil også vurdere
hvordan og på hvilken arena en statusoversikt over omdisponeringer av jordbruksarealer
innen dispensasjonsbehandling regulering og kommuneplan kan gjennomføres, og evaluere
utviklingen i lys av statlige og egendefinerte jordvernmål
Se ellers rapportens s. 7 – 8 for utfyllende kommentarer.

Kontrollutvalget er pålagt å følge opp bystyrets vedtak knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon1. Tilbakemelding på oppfølging sendes kontrollutvalget ca. 6 måneder etter bystyrets
behandling. Kontrollutvalget gir tilbakemelding til bystyret på administrasjonens oppfølging.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.
Melding om hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak sendes
kontrollutvalgssekretariatet ca. 6 måneder etter dette vedtaket.

SANDNES, 25.11.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
RR Sandnes 2016 Jordvern
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslisten

1

Jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 12

60/16 Orientering fra administrasjonen - varsling og
varslingsrutiner i Sandnes kommune
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00075-12
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
60/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget ba på forrige møte om at administrasjonen orienterer utvalget om varsling og
varslingsrutiner i Sandnes kommune; hvordan kommunen arbeider med varslingssaker.

Saksutredning:
Sekretariatet har avtalt med leder for HMS Rune Mangersnes og organisasjonsdirektør Hilde
Lofthus at de orienterer på møtet. Kommunaldirektør oppvekst Torill Jacobsen Kind vil også
møte.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen fra leder HMS samt fra
organisasjonsdirektør og kommunaldirektør oppvekst til orientering.

SANDNES, 25.11.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

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

61/16 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon
"byggesaker"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00362-2
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
61/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har i sin nye Plan for forvaltningsrevisjon prioritert en gjennomgang av
området «Byggesaker». Planen er vedtatt av bystyret 17.10.16.

Saksutredning:
Revisor har i sitt utkast til prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet foreslått at
prosjektets formål skal være å vurdere de systemer og rutiner som Sandnes kommune har for
byggesaksbehandling.
Med bakgrunn i dette formålet har revisor foreslått å se nærmere på disse problemstillingene:
 Er kommunens arealplaner oppdaterte og tydelige nok for en effektiv behandling av
byggesaker?
 Hvordan fungerer kommunens internkontroll og kvalitetssystem for byggesaker?
 Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på området?
 Har kommunen gode regler for etikk og likebehandling ved byggesøknader?
 Hvordan håndteres tilsyn i byggesaker?
 Blir de lovmessige tidsfrister for saksbehandlingen overholdt?
 Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av for lang saksbehandlingstid?
 Er det en tilfredsstillende håndtering av selvkostreglene?
 Er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen?
Slik prosjektmandatet nå foreligger er det kostnadsregnet til ca. 350 timer. Kontrollutvalget
må før bestilling av prosjektet ta stilling til om prosjektets formål og forslag til problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Byggesaksbehandling» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger
og med de eventuelle presiseringer/endringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 05.12.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
RR Sandnes 2016 - Byggesaker - Mandat

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

62/16 Henvendelse fra innbygger
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00078-9
047
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
62/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget i Sandnes har mottatt to henvendelser fra en innbygger knyttet til en
disposisjonssøknad/delingssøknad, der det stilles spørsmål til saksbehandleres habilitet og til
kommandolinjene i kommunens administrasjon.

Saksutredning:
Generelt til kontrollutvalgets ansvars- og arbeidsoppgaver:
Kontrollutvalget er kun pålagt å behandle saker som kommer fra kommunestyret (bystyret)
eller fra revisor. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller
revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hørerunder utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 2
Kontrollutvalgets oppgave er å drive systemkontroll. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan,
og kan heller ikke gå inn i den politiske sfære og stoppe, utsette eller omgjøre politiske saker,
jf. kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd.
Sekretariatet går derfor ikke inn i selve saken på nåværende tidspunkt. Dersom kontrollutvalget ønsker å prioritere problemstillinger knyttet til saken, anbefales å kalle inn
administrasjonen for å ha en orientering.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

SANDNES, 29.11.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Brudd på habilitet
Uklare kommandolinjer
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

2

Jfr Vedlegg 1 til rundskriv H-15-04, §4.

Til sakslisten

63/16 Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekt som
skal gjennomføres i 2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00352-3
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
63/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget i Sandnes behandlet Plan for forvaltningsrevisjon på sitt møte i september.
Planen er vedtatt i bystyret i oktober 2016.

Saksutredning:
På møte i november ba kontrollutvalget om at det skulle utarbeides ut prosjektmandater på
følgende områder for rapporter i 2017:
 Byggesak. Inkl. manglende resultater av omorganiseringen? Hvorfor?
 Innkjøp, inkl. oppfølging etter tidligere rapport
 Omorganisering/omstilling i skolesektoren. Inkl. hvordan brukes tildelte ressurser,
hvilke muligheter har man innenfor tildelte ressurser? Effekter av omstilling.
 Sosiale tjenester. Inkl.: er kommunen rigget for å ta ekstra belastning som omfatter dem
som går fra NAV til å bli sosialhjelpsmottakere?
Revisor har gjort kontrollutvalget oppmerksom på at prosjektet vedr. omorganisering i
skolesektoren bør utsettes, og ikke påbegynnes før høsten 2017. Det vil da bli levert i 2018.
Kontrollutvalget kan derfor velge ut et nytt område blant de prosjektene som er prioritert i
planen:








IKT. Lovfesta rettigheter/IKT-systemer – hvordan spiller disse sammen? Sammensetningen
av datasystemer, sett opp mot behov, bruker-vennlighet, kostnader ved lisenser og integrering
mellom systemene. IKT og innkjøp sett opp mot miljø.
Offentlighetsloven. Kommunens praktisering, kommer alt ut på nettsidene? Ligger møter og
styredokumenter på nett for de kommunale/interkommunale selskapene?
Oppfølging av frafall i ungdomsskolen. Kommunens arbeid mot frafall knyttet til tidlig
innsats gjennom hele oppveksten, både tidlig i oppveksten hvor problemene er forholdsvis
enkle, og tidlig i hver enkelte fase i opplæringen. Suksessfaktorer hos skoler som lykkes?
Sandnes Eiendomsselskap KF. Bør vurdere virkninger av eiendomsselskapet på sikt.
Sandnes Parkering KF. Utfordring med høyt sykefravær og lav medarbeidertilfredshet. Hva
kan kommunen gjøre for å rette opp dette?
Virkning av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Hva har skjedd dersom man ser på gjennomførte revisjoner etter flere år – hvilken virkning har de hatt?

Kontrollutvalgets budsjett tilsier at det gjennomføres ca. 4 prosjekter pr. år.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon innenfor «xxx» til neste møte.

SANDNES, 18.11.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

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

64/16 Oppfølging av rapporten "Energi- og
økonomieffektivisering i byggeprosjekter"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00093-10
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
64/16

Bakgrunn:
Denne rapporten ble behandlet av bystyret i Sandnes i februar 2016, der det ble fattet slikt
vedtak:
Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Energi- og økonomieffektivisering» til
orientering.
Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.
Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt
opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

Rapportens hovedformål var å vurdere i hvilken grad kommunen har nådd målene som gjelder
stasjonær energibruk. Det ses videre på hvordan kommunen sikrer energieffektiviserende
løsninger ved eksisterende bygningsmasse og utvikling av nye bygg.
Rapportens konklusjoner og anbefalinger til kommunen var:





Vi anbefaler at arbeidet med å sikre energieffektiviserende løsninger ved eksisterende bygningsmasse videreføres.
Vi anbefaler at det satses videre på å nå målet om ti produksjonsanlegg for ny fornybar energi i kommunen innen 2020.
Vi anbefaler å bygge mest mulig energieffektivt og i tråd med målsetningene i
kommunens handlingsplan for energi og klima. Det vises her også til de nye skjerpede
energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10).

Saksutredning:
Sekretariatet har mottatt administrasjonens tilbakemelding av 28.11.16, se vedlegg.
Rådmannen gir her tilbakemelding på hvilke tiltak som er eller er planlagt satt i verk med
bakgrunn i rapportens an befalinger.
Kort oppsummert:
 Arbeidet med energieffektiviserende tiltak er godt i gang.
 Arbeidet med nye produksjonsanlegg for fornybar energi pågår. Rådmannen nevner
eksempler på pågående og planlagte prosjekter.
 Rådmannen viser her til at kommunens ambisjonsnivå i nye byggeprosjekter er høyere
enn minstekravene i TEK 10.
Det vises til vedlegget for utfyllende tilbakemelding.

Rådmannen har gitt tilbakemelding på revisors anbefalinger. Flere av disse er ikke iverksatt
ennå, og kontrollutvalget bør derfor vurdere om det skal foretas en ny oppfølging mot slutten
av inneværende periode.

FORSLAG TIL VEDTAK:




Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
Kontrollutvalget vil vurdere en ny oppfølging av rapporten mot slutten av
inneværende periode.
Saken videresendes bystyret i Sandnes.

SANDNES, 05.12.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon av energiøkonomisering i byggeprosjekter - Oppfølging av rapport
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslisten

65/16 Justering av møteplanen for 2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00076-17
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
65/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget vedtok på møtet i september 2016 denne møteplanen for 2017:
Dag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

Dato
20.01.17
17.02.17
17.03.17
28.04.17
26.05.17
16.06.17
08.09.17
20.10.17
17.11.17
15.12.17

Tidspunkt
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

Kommentar

Det er behov får å fatte et formelt vedtak knyttet til en justering av møtedato i juni, der møtet
den 16.06.17 er foreslått flyttet til 09.06.17. Endringen er tidligere bekreftet av medlemmene i
utsendt invitasjon til møter i 2017 via Outlook.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende justerte møteplan for 2017:
Dag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

Dato
20.01.17
17.02.17
17.03.17
28.04.17
26.05.17
09.06.17
08.09.17
20.10.17
17.11.17
15.12.17

Tidspunkt Kommentar
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
Endret
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

SANDNES, 08.12.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

Til sakslisten

66/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr.
desember 2016
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00178-26
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
16.12.2016

Saknr
66/16

Bakgrunn
Denne oversikten er kontrollutvalgets verktøy til å følge saker som går over flere møter. Dette
gjelder forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som følges fra bestilling til rapporter er
ferdig fulgte opp. Også andre saker som krever oppfølging tas med i oversikten.
Oversikten blir oppdatert til hvert møte.

Saksutredning:
Kontrollutvalget skal ha oversikt over hva som er status på de enkelte sakene utvalget har bestilt.
Etter at sakene er ferdig avsluttet blir de flyttet over i den siste tabellen slik at utvalget også har
oversikt over hvilke saker som det tidligere er jobbet med i perioden.

Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det legges
også opp til at revisor under denne saken kan orientere kontrollutvalget om status på prosjekter som
de arbeider med.
Når det gjelder bestilt prosjektmandat knyttet til effekter av ressursfordelingsmodell i skolene, har
revisor kommet med følgende tilbakemelding:
 Rogaland Revisjon anbefaler Kontrollutvalget å vente med dette prosjektet til høsten 2017.
Det vises til det vedlagte notatet for nærmere begrunnelse.
I dette møtet er disse sakene til behandling:
 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Jordvern i Sandnes»
 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Energi og økonomieffektivisering i
byggeprosjekter»
 Prosjektmandater for bestilling av rapport vedr. «Byggesaker»

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. desember 2016 til orientering.

SANDNES, 05.12.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Vedlegg Statusoversikt desember 16

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslisten
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selskapskontroll 2017-2020
14/16 Rapport Fylkesmannen Sandnes kommune inkl. lukking
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15/16 Skatteinngang november 2016
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