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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 18.03.2016 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 3-2016 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
13/16 Orientering fra administrasjonen - kommunaldirektør by og utvikling 
14/16 Skatteregnskap 2015 med kontrollrapport fra skatteetaten 

15/16 Oppfølging av rapport: Helsestasjon/skolehelsetjeneste 
16/16 Bestilling av mandat for gjennomføring av selskapskontroll i IVAR IKS 

17/16 
Oppsummering av møte med politiske ledere - innspill til plan for 
forvaltningsrevisjon 

18/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller - mars 2016 

  

Referatsaker/meldinger 
Periode: 26.02.2016 - 18.03.2016 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

3/16 16/00153-6 Skatteinngang februar 2016 

 

 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til 

postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi 

melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. 

Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/vara-

medlemmer. 

 

 

Sandnes, 10.03.2016 

 

Sveinung Skjørestad 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

 Sekretariatet 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 

  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00146-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.03.2016 12/16 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges fram for formell godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 

26. februar 2016. 

 

 

 

 

SANDNES, 10.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteprotokoll 26.02.2016 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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13/16 Orientering fra administrasjonen - 
kommunaldirektør by og utvikling 
 
Arkivsak-dok.  16/00075-4 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.03.2016 13/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget bestemte på forrige møte at det er ønskelig å invitere kommunale ledere for å 

orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. 

 

Saksutredning: 
Kontrollutvalget ønsket å starte med rådmannen, men rådmannen hadde ikke anledning på 

dette møtet. Hun vil imidlertid ha en orientering på møtet i april. 

 

Sekretariatet har vært i kontakt med kommunaldirektør for by- og utvikling Kristin Barvik, 

som har sagt ja til å ha en orientering for kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde 

på dette møtet. Hun er også utfordret til å si litt om hvilke utfordringer hun ser framover 

innenfor sitt arbeidsfelt. 
 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar direktør for by- og utvikling Kristin Barvik sin 

gjennomgang til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 02.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 4 

14/16 Skatteregnskap 2015 med kontrollrapport fra 
skatteetaten 
 
Arkivsak-dok.  16/00153-5 

Arkivkode.  232  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.03.2016 14/16 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget har mottatt «Årsrapport 2015» fra skatteoppkreveren i Sandnes og 

«Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes kommune», fra 

Skatteetaten (se vedlegg). Kontrollrapporten er sendt til bystyret med kopi til kontrollutvalget. 

I tråd med uttalelse fra Skattedirektoratet i 2004, legges skatteregnskapet fram for 

kontrollutvalget til orientering. Skatteoppkrever er invitert til å orientere i møtet.  

Saksutredning 

Skatteregnskapet for 2015 viser en samlet skatteinngang på 11 112 mill. kr. Den kommunale 

andelen av skatteinntektene i 2015 var på 2 173 mill. kr.  Dette er en økning fra året før på 

2,9%, noe som samsvarer godt med kommunens reviderte budsjett for skatteinngang.  

 

Kommunen har satt av 8 % av skatteinntektene til marginavsetning. Dette er midler som holdes 

tilbake for å dekke utbetalingene av til gode skatt når skatteoppgjøret blir klart i påfølgende år. 

I fjor var det et overskudd på marginoppgjøret på ca. 41 365 779  mill. kr. 

 

Ved utgangen av 2015 var det restanser mot skatteytere i kommunen på i alt 211 687 189 mill. 

kr. Dette er en økning fra i fjor. 

 

Det er gjennomført arbeidsgiverkontroll hos 3,4 % av arbeidsgiverne i kommunen. Dette er 

mindre enn måltallet, som er på 5% av arbeidsgiverne.  

 

Kontrollrapporten oppsummerer de ettersyn som Skatteetaten har utført i 2015, samt gir 

kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I kontrollrapporten konkluderer skatteetaten med 

at skatteregnskapet i det alt vesentligste er i samsvar med gjeldene regelverk. Skatte-etaten har 

kun kommentarer til arbeidsgiverkontrollen, da de planlagte 5% av arbeidsgiverne ikke er 

kontrollert, se over.  

 

Kontrollutvalget kan bare ta selve regnskapet til orientering. Revisjonshandlingene knytt til 

dette regnskapet er en statlig oppgave. Kontrollutvalget har likevel en tilsynsrolle overfor 

skatteoppkrever, og kan om ønskelig kommentere organisering av arbeidet m.v. 

Kontrollutvalget har også adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og 

arbeidsgiverkontroll.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for Sandnes kommune med 
kontrollrapport fra Skatteetaten for 2015 til orientering.  

Saken videresendes Sandnes bystyre til orientering 
 

 

 

 

 

SANDNES, 18.02.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Kontrollrapport Sandnes 2015 - skatteetaten 

Årsrapport Sandnes 2015 - Kemneren i Sandnes 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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15/16 Oppfølging av rapport: 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 
 
Arkivsak-dok.  14/00092-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.03.2016 15/16 

 

Bakgrunn 
Bystyret behandlet i møte den 16.06.2015 forvaltningsrevisjonen «Helsestasjon/skolehelse- 

tjeneste» og fattet følgende vedtak:  

 Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Helsestasjon/ 

helsestasjonstjenester» til orientering. 

 Kontrollutvalget påpeker følgende: 

o kommunen bør vurdere å utføre ytterligere brukerundersøkelser for å kunne slå fast 

brukertilfredshet blant brukerne av helsesøstertjenestene på skolene 

o kontrollutvalget ber også kommunen om å se nærmere på en mer optimal fordeling 

av ressursene mellom de enkelte skolene 

 Rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og 

anbefalinger. 

 Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er 

fulgt opp ca. 6 mnd. etter bystyrets vedtak. 

 

I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 
1. Vi vil anbefale kommunen å vurdere hvordan samarbeidet med fylkeskommunen kan 

formaliseres i sterkere grad – for at kontakten skal bli mer planmessig og mindre 

personavhengig. 

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

ungdom 

 

Saksutredning 
Rådmannen har nå 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 bystyrets vedtak. 

 

Når det gjelder ytterligere brukerundersøkelser, peker rådmannen på at det er inngått et 

samarbeid med Universitet i Tromsø om gjennomføring av brukerundersøkelse. Resultatene 

herfra vil bli beskrevet i en rapport til internt bruk i kunnskapssenteret, samt publisert i 

vitenskapelige artikler basert på lignende undersøkelse fra flere kommuner. Kommunen vil 

bruke resultatene herfra for å forbedre tilbudet sett fra brukernes ståsted. Ut fra rådmannens 

tilbakemelding kan det se ut som om denne undersøkelsen ikke er noe som vil gjentas med 

jevne mellomrom, men vil være en engangsforeteelse.  

 

Ang. ressursfordeling mellom skolene framholder rådmannen at i forbindelse med at 

helsestasjonstjenesten har fått tilført nye russers i økonomiplanen, ble det først og fremst 

naturlig å styrke helsesøsters tilgjengelighet på barneskolene, da mangelen på helsesøstre var 
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størst her. I et lengre perspektiv ser rådmannen at det er behov for å styrke helsestasjons-

tjenestene både på barneskolene og ungdomsskolene, samt på de videregående skolene.  

 

For utdyping av rådmannens tilbakemelding vises det til vedlegget. Rådmannen har gitt 

tilbakemelding på bystyrets vedtak. 

 

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 tår rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

rapporten «Helsestasjon/skolehelsetjenesten» til orientering. 

 

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 24.07.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjon av Helsestasjonstjenester  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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16/16 Bestilling av mandat for gjennomføring av 
selskapskontroll i IVAR IKS 
 
Arkivsak-dok.  16/00304-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.03.2016 16/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget ba på sitt forrige møte om at det til dette møtet ble satt opp sak for bestilling 

av selskapskontroll (evt. med forvaltningsrevisjon) i IVAR IKS. 

 

Saksutredning: 
I gjeldende Plan for selskapskontroll er en gjennomgang av IVAR IKS et prioritert område for 

gjennomføring av selskapskontroll. Denne har ikke vært gjennomført. 

 

Det har tidligere vært gjennomført en selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i selskapet i 

2010. Ved denne gjennomgangen ble det sett nærmere på disse problemstillingene: 

 
1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp, 

blandt annet i forhold til utvikling av selskapets tjenestespekter? 

2. Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper? 

3. Hvordan blir selvkostreglene for tjenestene på VAR-områdene ivaretatt av 

selskapet, og hvordan blir kostnadene fordelt mellom eierne/kundene? 

4. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet? 

5. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 

 

Dette var en felles rapport som omfattet samtlige eiere. Den ferdige rapporten hadde disse 

anbefalingene til selskapet/eierne: 

 

 Eierkommunene bør utarbeide en felles eierstrategi for selskapet. For de kommuner 

som ikke har utarbeidet eierskapsmeldinger og generelle eierstrategier, anbefaler vi 

at dette arbeidet prioriteres. Dette gjelder kommunene Hå, Rennesøy, Finnøy og 

Kvitsøy. De samme kommunene bør også på generell basis utvikle et system for 

oppfølging og en rutine for rapportering av sine selskaper. 

 De kommuner som ikke har registrert sine styreverv på www.styrevervregister.no, bør 

prioritere å få utført denne registreringen. Dette gjelder kommunene Sandnes, Hå, 

Finnøy og Kvitsøy. 

 Selskapet bør tegne styreforsikring for det økonomiske ansvaret. 1 

 Selskapet bør avvikle ordningen med lån til ansatte. 

 Selskapet må ajourføre selvkostfondene og skille renovasjonsfondet i en selvkostdel 

(husholdningsavfall) og en næringsdel (næringsavfall). 

 

Dersom kontrollutvalget ønsker det, kan deler av disse anbefalingen følges opp på ny. 

Utvalget bør også vurdere om det nå i tillegg er andre problemstillinger som er mer aktuelle. 
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Etter at mandatforslag er mottatt og behandlet i kontrollutvalget, vil sekretariatet sette opp sak 

om deltagelse i prosjektet i de øvrige eierkommunen, slik at kostnadene blir fordelt etter 

eierdel.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for 

bestilling av selskapskontroll i IVAR IKS til neste møte, inklusiv de problem-

stillingene som kom fram i møtet. 

 

 

 

 

SANDNES, 29.02.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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17/16 Oppsummering av møte med politiske ledere - 
innspill til plan for forvaltningsrevisjon 

Arkivsak-dok.  16/00079-8 

Arkivkode. 144  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.03.2016 17/16 

Bakgrunn: 
Den 7. mars hadde kontrollutvalget møte med politiske ledere for å få innspill til ny plan for 

forvaltningsrevisjon. 

Saksutredning: 
Representanter fra alle inviterte partigruppene møtte. Sekretariatet har laget en oppsummering 

av de vesentligste punktene som ble foreslått, se vedlegget. 

Det legges ikke opp til en videre behandling av innspillene på dette møtet. Rådmannen er 

invitert til å komme med sine innspill på møtet i april. Deretter vil kontrollutvalget kunne 

starte arbeidet med å sammenfatte og prioritere blant de innspillene som er kommet inn. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget tar foreløpig innkomne innspill til orientering. 

De mottatte forslagene vil være et grunnlag sammen med øvrige innspill når 

kontrollutvalget skal prioritere nye områder for forvaltningsrevisjon i den nye Plan 

for forvaltningsrevisjon. 

SANDNES, 10.03.2016 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg: 

Oversikt over innkomne forslag 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake til sakslista 
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18/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller - mars 
2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00178-7 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.03.2016 18/16 

 

Bakgrunn: 
Til hvert møte i kontrollutvalget legger sekretariatet fram en oppdatert oversikt over status på 

saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor.  Den viser 

status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se 

vedlegg. 

 

Saksutredning: 
Første del av oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget.  

Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt samt revisor antatte dato for ferdigstilling går også 

fram her. Vedlegget inneholder videre oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt 

tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet 

er fulgt opp. Til slutt finnes en oversikt over prosjekter som er ferdigbehandlet i perioden. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2016 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 10.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt mars 2016.pdf 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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Referat-/meldingssaker: 
 
 
3/16 Skatteinngang februar 2016 
 
 
          Tilbake til sakslista 





Innspill til ny Plan for forvaltningsrevisjon, Sandnes Kommune. 07.03.16 


Tema Aktuelle problemstillinger Andre Merknader Fra 


Greater Stavanger 


Sørmarka 


Tidlig innsats 
barnehage /skole 


Offentlighetsloven 


Pensjonskassen 


Se på formål, organisasjon, 
ressursbruk, hvem bestiller 
oppgaver. Hvordan er eierne på 
banen (gjelder også Forus nærings-
park) 


Oppfølging av tidligere rapport 


Styredokumenter interkommunale 
selskaper. Ligger de ute? 


Se nærmere på  Ligger ikke under 
kontrollutv. tilsyn 


H, Kenny 
Rettore 


Forventningsgap 


Lovfesta rettigheter/ 
IKT-systemer 


Sykefravær 


Sosiale  Tjenester/NAV 


Folkehelse 


Eldreomsorg 


Styrkingstiltak i 
barnehage 


Klimatilpasning 


Organisering av 
eldreomsorgen  


Kommunens muligheter til å innfri 
dette på mange områder 


Hvordan spiller disse sammen 


Forholdet mellom korttids og 
langtidssykefravær 


Unge som mottar sosialstønad, høyt 
i Sandnes. Hvorfor? 


Hvordan oppfyller kommune sine 
oppgaver, hvilke tiltak og samspill 


Stor økning av eldre over 80. Jobbe 
på nye måter for å møte behovet, 
hvordan planlegges dette? 


Ny modell – får de barna som har 
behov for det det tilbudet de 
trenger? 


Mange mulig innfallsvinkler 


Får eldre den hjelpen de trenger, 
hvordan organiserer kommunen seg 


V 
Tove 
Franzen 


Omorganisering Hvordan organiserer kommunen seg 
og hvilke konsekvenser vil det ha? 
(bør vente litt) 


AP 
Annelin 
Tangen 







Offentlige anskaffelser 
 
Offentlighetsloven 
 
Tverrsektorielt 
samarbeid 
 


Se nærmere på  
 
Følges lovens bestemmelser 
 
Får man de synergieffekter man 
hadde forventet 


Utvalg 
helse/sos 
 


Offentlighetsloven 
 
 
Omstilling 


Spesielt selskaper – følger de lovens 
bestemmelser? 
 
Bør gjennomgås, men på et senere 
tidspunkt 


 FrP 
Tore 
Andreas 
Håland 


Omstilling 
 


Viktig å gi organisasjonen fred til å 
omstille seg i ro og mak, og sjekke 
etter en stund om en har oppnådd 
det en ønsker 
 
 


 Sp Sofie 
Selvikvåg 


Omstillingsprosjektet 
 
 
Etikk og varsling 
 
 
 
 
 
Integrering av 
flyktninger 
 
 
Rus – ettervern 
 
 
Unge sosialhjelp-
mottakere 


Vurdere virkninger etter en tid 
 
 
Hvordan behandles varslere i 
kommunen, virker «systemet» som 
det skal?  
Hva oppfattes som illojalt når 
ansatte varsler? 
 
 
 
 
 
Hvordan fungerer dette – spesielt 
etter behandling og soning 
 
Hvorfor er antallet så høyt i Sandnes 
 


 KrF Oddny 
Helen 
Turøy 


Oppfølging av 
klimaproblematikken 
 


Se nærmere på Sandnes kommunes 
utfordringer og oppfølging av 
vedtatte planer 
  


 Mdg 
Erling 
Kristensen 


IKT og Innkjøp 
 
 
Klima og miljø 


Sett opp mot miljø 
 
 
Oppnår man de målene som er satt? 
Gjør man tingene rett for å nå 
vedtatte mål? 
 


 SV: 
Heidi 
Bjerga 


Omstilling 
 
 
Offentlighetsloven 


Se på om omstillinger virker 
 
 


 
 
 
 


Ordfører 
Stanley 
Wirak 







 
 
 
 
Revisjoner som har 
vært 


Kommer alt ut på hjemmesidene, 
oppfyller kommunen sine 
forpliktelser – både selskaper og 
kommunen selv 
 
Hvilken virkning har det hatt etter 
flere år, hvordan blir gjennomførte 
revisjoner fulgt opp på sikt 


 
 
 
 
Ut over kontroll-
utvalgets 
oppfølging 


 
 
 
 
Virkning av 
eiendomsselskapet 
 
Tidligere rapporter 


Bør avvente prosjekter som er i 
endring 
 
 
Bør vurdere eiendomsselskapet på 
sikt 
 
Hva har kommune lært av tidligere 
rapporter, påvirker revisors jobb 
organisasjonen 


 Utvalg 
kultur/oppv 
Arne 
Bucholdt 
Espedal 


   Utvalg 
byutvikling 
Inger Lise 
Erga 


 
 


  Varaordf. 
Pål Moren 
Borgli 


   Utvalg 
teknisk 
Mangor 
Malmin  


 


 


Fra kontrollutvalget møtte: 


Sveinung Skjørestad, leder 


Jon Torger Salte, nestleder 


Inger Lise Kvale 


Øyvind Ødegård 


Renata Peksyk 


Wencke S. Olsen, sekretariatet 


 


 


 


 


 







Oppsummering av innspill fra politikerne 


Disse temaene ble nevnt av flest:  


Tema Aktuelle problemstillinger Andre Merknader Nevnt av 


Offentlighetsloven 


Omorganiseringsprosjektet 


Virkning av tidligere 
gjennomførte revisjoner 


Klima og miljø 


Sosiale tjenester/unge 
sosialhjelpsmottakere 


IKT-systemer 


Styredokumenter/andre 
dokumenter interkommunale 
selskaper. Ligger de ute? Oppfyller 
kommunen sine forpliktelser? 


Bør gjennomgås mot slutten av 
inneværende periode. Vurdere 
virkninger av prosjektet etter en 
tid – har kommunen oppnådd det 
som var ønskelig? 


Hva har skjedd dersom man ser på 
enkelte gjennomførte revisjoner 
etter flere år – hvilken virkning har 
de hatt? 


Oppnår man de målene som er 
satt? Gjør man de rette tingene 
for å nå målene? Oppfølging av 
vedtatte planer 


Se nærmere på hvorfor antallet er 
så høyt i Sandnes 


Flere mulige innfallsvinkler 


4 


4 


2 


3 


2 


2 








Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
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PROTOKOLL 
 


 
 
 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 


2-2016 


Møtedato: 


26.02.2016 


Utvalgssaksnr.: 


7/16 - 11/16 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Jon Torger Hetland Salte 
Øyvind Ødegård 
Renata Peksyk 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Inger Lise Kvale hadde meldt forfall. Tor 
Egeland møtte. 
 


Andre tilstede: 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS 
Senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


7/16 16/00146-4 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.01.2016 2 


8/16 16/00079-4 Presentasjon av overordnet analyse 2 


9/16 14/00093-5 
Rapport forvaltningsrevisjon: Energi- og 
økonomieffektivisering 


3 


10/16 16/00075-1 
Orientering fra administrasjonen - plan for invitasjon 
av kommunale ledere 


3 


11/16 16/00178-4 
Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. februar 
2016 


4 


Referat-/meldingssaker 


2/16 16/00153-3 Skatteinngang januar 2016.pdf 


Feil! 
Bokmerke 
er ikke 
definert. 
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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
 
7/16 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.01.2016 
 
 
VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 22. januar 2016. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 


 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 22. januar 
2016. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
8/16 Presentasjon av overordnet analyse 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av den overordnede analysen til 
orientering. 
 


Møtebehandling 
Senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av den overordnede 
analysen til orientering. 
 


[Lagre]  
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9/16 Rapport forvaltningsrevisjon: Energi- og økonomieffektivisering 
 
 


KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE 
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. 


 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
10/16 Orientering fra administrasjonen - plan for invitasjon av kommunale 


ledere 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes vil invitere kommunale ledere til møtene 
framover for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde. 
Rådmannen inviteres til møtet den 18. mars 2016.  
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere andre på lista dersom den som står 
for tur ikke har anledning til å møte. 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes vil invitere kommunale ledere til møtene 
framover for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og 
ansvarsområde. Rådmannen inviteres til møtet den 18. mars 2016.  
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere andre på lista dersom den som står 
for tur ikke har anledning til å møte. 
 


[Lagre]  
 
 
 
11/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. februar 2016 
 
 


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


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
Det ble påpekt at det er ønskelig å sette opp sak til neste møte ang. 
bestilling av mandat for selskapskontroll i IVAR IKS. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. februar 2016 til 
orientering.  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
2/16 Skatteinngang januar 2016 
        Referatsaken ble tatt til orientering 
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EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
 
Sveinung Skjørestad 
Leder av kontrollutvalget     Wencke S. Olsen 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
 
 
 








Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, september 2015 
 


Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjon av Helsestasjonstjenester 
 


1. Brukerundersøkelser 
 
Brukerundersøkelses i helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
 
Det ble i Revisjonsrapporten påpekt at det bare er gjennomført en brukerundersøkelse de siste fire år 
i Helsestasjonstjenester, og da bare på helsestasjon. I vedtak fra bystyret 16. 06. 2015 ble 
brukerundersøkelse i skolehelsetjenesten etterlyst. I løpet av skoleåret 2015/2016 gjennomfører 
Helsestasjonstjenester en brukerundersøkelse ved alle ungdomskoler i Sandnes. 
 
Brukerundersøkelse på Helsestasjonens Familiesenter 
 
Det ble i april 2014 skrevet avtale mellom enheten Helsestasjonstjenester i Sandnes og Regionalt 
kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), Universitetet i Tromsø, om gjennomføring av 
brukerundersøkelse på Helsestasjonens Familiesenter.  
Alle foresatte som har kontakt (fremmøte) med veiledere fra Ressurshelsestasjon og Ressursteam 
fra 24. aug. - 2. okt. 2015 blir bedt om å svare på et spørreskjema. Perioden forlenges dersom det 
ikke er nok utfylte skjema. Hvor mange som har svart vet vi ikke sikkert, men tallet kan være ca. 50 til 
nå. Vi forventer derfor å få nyttig kunnskap om hvordan foresatte opplever tilbudet. 
 
Spørsmålene handler om tilfredshet med tilbudet. Det spørres om tilgjengelighet, 
brukermedvirkning, måten de blir møtt, informasjon om tjenesten og samarbeidet med andre 
hjelpere. Det er også tilleggsspørsmål om bakgrunn som kan si noe om hvem som mottar hjelp, hva 
som er bakgrunnen for kontakten og hvilken hjelp de har fått. Resultatet fra Sandnes blir beskrevet i 
en rapport til internt bruk utarbeidet av kunnskapssenteret. I tillegg blir det publisert vitenskapelige 
artikler basert på data samlet inn i flere kommuner i Norge. Da dette er et del av et 
forskningsprosjekt er det ingen utgifter knyttet til undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen vil bli 
brukt til å forbedre tilbudet sett ut fra brukernes ståsted. 


 
  


2. Vedrørende ressursfordeling mellom skolene 
 
Helsestasjonstjenester har vurdert på ny ressursfordelingen på skolene. 
Helsestasjonstjenester hadde pr desember 2014 10,5 stilling helsesøster til 6854 elever i 
barneskolene i Sandnes; kommunale og private.  Det betyr 653 elever pr hel stilling. 
Helsedirektoratet anbefaler maksimalt 300 elever pr hel stilling i barneskolen.  Pr desember 2014 
hadde Helsestasjonstjenester 4,2 stilling i ungdomsskolen fordelt på 2868 elever. Det betyr 683 
elever pr hel stilling. Helsedirektoratet anbefaler maksimalt 550 elever pr hel stilling i 
ungdomsskolen.  
 
Da Helsestasjonstjenester fikk tilført ressurser via økonomiplanen ved årsskiftet var det naturlig å 
styrke helsesøsters tilgjengelighet på barneskolene da mangelen på helsesøstre er størst der selv om 
ungdomsskolene ift. Helsedirektoratets norm også har for få helsesøstre. I et lengre perspektiv har 
Helsestasjonstjenester et særlig behov for å styrke både barneskolene og ungdomsskolene og den 
videregående skole.  
 
Skolene Høle, Vatnali, Sandnes Friskole og Tryggeheim Forus er 1- 10 klasse skoler. Helsesøster er 1 
dag (20 %) på hver av de skolene utenom Tryggheim Forus. Teknisk på papiret fordeles ressursen 10 
% på barnetrinnet og 10 % på ungdomsskoletrinnet. Det blir selvsagt feil da det kan være mer barn 







Helsestasjonstjenester, Sandnes kommune, september 2015 
 


på barnetrinnet enn på ungdomskolen og omvendt. Ressursene burde ikke vært delt på 
ungdomsskoletid og barneskoletid. En må heller se på ressursen samlet på 1-10 skolene. 
 Aspervika barneskole og Høyland ungdomsskole har begge innføringsklasser for barn av 
arbeidsinnvandrere, asylsøkere og flyktninger. Disse skolene har derfor særlig behov for ekstra 
ressurser.    
 
Aspevika, Bogafjell, Buggeland, Figgjo, Hana, Smeaheia og Trones er i 2015 styrket med mellom 10-30 
%. Porsholen skole fikk 10 % mindre helsesøsterstilling enn 2014. Se vedlegg fordeling.  
 
Helsesøsters tilgjengelighet i barneskolen varierer fra 2 til 4 dager i uken. Grunnen til at tjenesten 
ikke klarer å gjøre en mer rettferdig fordeling er også på grunn av arbeidssituasjonen til den enkelte 
helsesøster. Helsestasjonstjenester beregner to skoler pr helsesøster. Erfaringsmessig er det for stor 
belastning for helsesøster å forholde seg til mer enn to skoler. Det er vanskelig å få til et godt 
samarbeid med skolens administrasjon, personale og elever dersom skolene blir for mange selv om 
elevtallet er lite. 
 
Ved denne fordelingen har antall barn i barneskolene pr 100 % helsesøster stilling blitt redusert fra 
653 barn til 603 barn pr årsverk. Det er fortsatt en vei å gå før Helsedirektoratets normtall for 
barneskoler følges. 
 
Fordeling av årsverk i ungdomskolen er uendret på grunn av prioritering av barneskolen i 2015. 1 
årsverk helsesøster er fordelt på to ungdomskoler, unntatt Lundehaugen.  Helsesøster sin 
tilgjengelighet i ungdomsskolen varierer mellom 2 og 4 dager i uken. Lundehaugen ungdomsskole har 
pr i dag best dekning med helsesøster.  Se vedlegg fordeling. 
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. mars 2016 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt 
28.08.15 
 


Samfunnsplanlegging 
kommuner vs 
interkommunale selskap 


Formålet med prosjektet er å vurdere i 
hvilken grad tiltakene, aktivitetene eller 
planene i interkommunale selskaper er i 
tråd med føringer i kommunale og 
regionale planer.  
Under arbeid. 
Planlagt levert til KU-møtet 27.05.2016. 


27.05.2016 200 


 Bestilt 
24.04.2015 


Ny giv / Overgang fra 
ungdomsskole til 
videregående skole 


Prosjektet skal vurdere hvordan 
Sandnes kommune sikrer betryggende 
overganger mellom ungdomsskole og 
videregående skole, spesielt med tanke 
på å forebygge frafall i videregående 
opplæring. 
Under oppstart. 
Planlagt levert til KU-møtet 17.06.2016 


17.06.2016 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.  
Under arbeid. 
Planlagt levert til KU-møtet 22.04.2016. 


22.04.2016 300 


      


 
      


 


 
BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 
     


 


         Annet: 


Sak/prosjekt Behandl. ku Status Merknader 


Overordnet analyse 26.02.16 Bakgrunnsdokument Presentert 


 


 


         Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 


Forvaltningsrevisjons-


prosjekter 


Bestilt Behandlet 


i K.utv. 


Behandlet i 


bystyret 


Planl. oppfølging 


og svarfrist 


Status/dato for 


evt. purring 


Energiøkonomisering i 


byggeprosjekter  


14.11.14 26.02.16  6 mnd. etter 


bystyrebehandling 


 


Brukere med behov for 


sammensatte tjenester 


12.12.14 18.09.14 13.10.15 6 mnd. etter 


bystyrebehandling 


 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


03.10.14 21.05.15 16.06.15 6 mnd Purret 


Selskapskontroller:      


Lyse Energi AS 05.09.14 19.06.15 08.09.15 6 mnd  
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Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2016 
 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i KU Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


     


     


Selskapskontroller     
     


     


 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 








TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember


Sum budsjett 275 594 9 345 389 537 11 957 461 096 18 528 267 941 24 257 393 859 12 141 398 054 12 691 2 275 000


Sum regnsk. 2016 267 108 2 368 269 476


Diff i mnd. -8 486 -6 977


Diff hittil -8 486 -15 463


Regnskap 2015 264 095 13 536 375 588 7 717 417 310 28 512 254 876 27 531 371 718 16 051 362 563 33 987 2 173 484


Akk. %-vis økn. 1,1 % -2,9 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016





















































































