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53/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00146-18 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.11.2016 53/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 7. oktober 2016 legges fram for utvalget til formell 

godkjenning. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 7. 

oktober 2016.   

 

 

 

 

 

SANDNES, 26.10.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 

          Sakslista 

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 3 

54/16 Utkast til prosjektmandat for bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor "Innkjøp" 
 
Arkivsak-dok.  16/00363-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.11.2016 54/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i sin nye Plan for forvaltningsrevisjon prioritert en gjennomgang av 

området «Innkjøp». Planen er vedtatt av bystyret 17.10.16. 

 

Saksutredning: 
Revisor har i sitt utkast til prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet foreslått at 

formålet med prosjektet skal være å gjennomgå og vurdere kommunens innkjøpsreglement, 

overholdelse av regelverk, bruk av rammeavtaler og e-handel, samt samarbeid med andre. 

 

Med bakgrunn i dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på disse problemstillingene: 
 

 Hvilke mål har Sandnes kommune for sin innkjøpspolitikk? I hvilken grad blir målene 
nådd? 

 Hvordan har anbefalingene i forrige forvaltningsrevisjonsrapport blitt fulgt opp? 

 Er kommunens innkjøpsarbeid organisert på en hensiktsmessig måte? 

 Hvordan fungerer kommunens innkjøpsrutiner?  

 Hva slags risikovurderinger blir gjort ved innkjøp?  

 På hvilken måte sikrer man at leveranse og priser er i tråd med bestilling og avtale?  

 Basert på stikkprøver, i hvilken grad overholder kommunen eget og nasjonalt regelverk 

for anskaffelser?  

 Hvilke områder er i dag dekket av rammeavtaler og foreligger det et potensiale for økt 

bruk av rammeavtaler? Herunder:  

o Bruk av innkjøpsnettverk.  

 På hvilken måte og i hvilket omfang benytter Sandnes kommune e-handel?  

 

Kontrollutvalget bør før endelig bestilling ta stilling til om revisors forslag til formål og 

problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Slik det nå 

foreligger er prosjektet kostnadsregnet til 350 timer.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 

«Innkjøp» i tråd med det framlagte forslaget til prosjektmandat, med de eventuelle 

tillegg/presiseringer som kom fram i møtet.  
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SANDNES, 07.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

RR Sandnes 2016 - Mandat Innkjøp 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Sakslista 
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55/16 Utkast til prosjektmandat - sosiale tjenester 
 
Arkivsak-dok.  16/00365-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.11.2016 55/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i sin nye Plan for forvaltningsrevisjon prioritert en gjennomgang av 

området «Sosiale tjenester». Planen er vedtatt av bystyret 17.10.16. 

 

Saksutredning: 
Revisor foreslår i vedlagte utkast til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal være å 
vurdere hvordan NAV Sandnes arbeider for å redusere antallet sosialhjelpsmottakere i 

kommunen, og da særlig unge stønadsmottakere. 

 

Med bakgrunn i dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på disse problemstillingene: 
 Hvordan er arbeidet overfor sosialhjelpsmottakere styrt og organisert, og hvordan 

fungerer dette? 

 Hvilke mål knyttet til sosialhjelp er satt for NAV-kontoret og hvordan har 

måloppnåelsen vært? 

 Hvilke rapporteringsrutiner knyttet til sosialhjelp har kontoret? 

 I hvilken grad bidrar eksisterende tiltak til at flere mottakere, spesielt innenfor de 

yngste aldersgruppene, kommer i arbeid og aktivitet? 

 Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV og andre aktuelle instanser? 

 

Kontrollutvalget må før endelig bestilling ta stilling til om revisors forslag til formål og 

problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. 

 

Slik mandatet nå foreligger, er det kostnadsregnet til 350 timer. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sosiale 

tjenester» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de 

eventuelle tillegg/presiseringer som kom fram i møtet. 

 

SANDNES, 07.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg:  

RR Sandnes 2016 Sosiale tjenester Mandat 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Sakslista 
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56/16 Orientering om habilitet 
 
Arkivsak-dok.  16/00076-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.11.2016 56/16 

 

 

 

Bakgrunn: 
I forbindelse med sak om orienteringer/opplæring for det nye kontrollutvalget i denne 

perioden, var ett av temaene en gjennomgang og drøfting av habilitetsreglene.  

 

Saksutredning  

Sekretariatet vil på møtet gå gjennom de viktigste habilitetsreglene. Det legges opp til at 

medlemmene kan stille spørsmål og diskutere underveis i gjennomgangen.  

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av habilitetsreglene til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 27.06.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Sakslista 
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57/16 Statusoversikt pr. november 2016 

Arkivsak-dok.  16/00178-23 

Arkivkode. 217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 18.11.2016 57/16 

Bakgrunn 

Statusoversikten 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: 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Energi og økonomieffektivisering»

 Prosjektmandater for bestilling av nye rapporter for levering i 2017

FORSLAG TIL VEDTAK: 

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

SANDNES, 26.10.2016 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg: 

Vedlegg Statusoversikt november 

16.docx Notat - Sandnes - skole

Sakslista 
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Referat-/meldingssaker: 
 
11/16 Bystyrets møte 17.10.16 - vedtak sak 117/16 - Plan for  

  forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 
12/16 Skatteinngang oktober 2016 
 
 

 

 

           Sakslista 





 


 
 
 
Arkivsak-dok. 15/16532 
Arkivkode  
Saksbehandler Marita C. Svindland 
 


Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 


1 Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 17.10.2016 117/16 


 
 


SAKSPROTOKOLL 


 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 


 
Bystyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 17.10.2016 sak 117/16 
 
Møtebehandling 
 


Votering 
Rådmannens innstilling datert 02.09.2016 ble enstemmig vedtatt. 
 


Vedtak 


Bystyret i Sandnes vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020 med 
de prioriteringer som kontrollutvalget har foretatt. 
 
Kontrollutvalget delegeres myndighet til å oppdatere planen i planperioden i tråd med 
Forskrift om kontrollutvalg § 10. 
 
 


 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 








 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


  
Utarbeidet dato/sign.: 


 
År: 


 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


04.11.2016/BEM 
Side:  


1 av 1 


Sak:  


Notat vedrørende prosjektmandat skole – effekter av ressursfordelingsmodell 


Bakgrunn 
I Kontrollutvalgsmøte den 07.10.16 ba kontrollutvalget Rogaland Revisjon IKS om å utarbeide et 


prosjektmandat innen skole. Tema for prosjektet var  


 Omorganisering/omstilling i skolesektoren, inkludert hvordan brukes tildelte ressurser,  


 Hvilke muligheter har man innenfor tildelte ressurser?  


 Effekter av omstilling 


 


Rogaland Revisjon anbefaler Kontrollutvalget å vente med dette prosjektet til høsten 2017. Det 


er to hovedgrunner til dette: 


1. Sandnes kommune er i gang med et omstillings- og effektiviseringsprosjekt. Forventet 


resultat for dette prosjektet er innsparingstiltak på 28 millioner i 2016, som øker til 35 


millioner i 20171. Prosjektet startet opp i mai 2015 og prosjektslutt er januar 2017. 


2. I skrivende stund er kommunen i gang med å legge om finansieringsmodellen, fordi en 


opplever at dagens modell ikke er rettferdig2. Kort fortalt har store skoler med fulle klasser et 


bedre økonomisk handlingsrom enn mindre skoler med mindre klasser. I dag består 


tildelingsmodellen av to komponenter: Basisressurs og ressurs på bakgrunn av skolenes 


elevtall. Den nye modellen legger opp til å øke basisressursen til de små skolene. Politisk sak 


om den nye modellen skal legges frem i desember. 


 


Bakgrunnen for omleggingen av ressursfordelingsmodellen var observasjoner en gjorde i forbindelse 


med omstillingsprosjektet. En ny ressursfordelingsmodell kan også være en viktig faktor for å lykkes 


i omstillingsprosjektet. Vi mener derfor at disse momentene bør ses sammen.   


 


Etter vår vurdering vil det være klokt å vente til omstillingsprosjektet og den nye finansierings-


modellen har fått virke en stund. Ifølge skolesjefen vil et naturlig tidspunkt for en evaluering av 


finansieringsmodellen være etter elevtellingen i september/oktober.  


 


Vi anbefaler også kontrollutvalget å avvente med å utarbeide et endelig mandat til mai/juni 2017. Da 


har man sannsynligvis mer kunnskaper til å kunne spisse mandatet tilstrekkelig. Aktuelle 


problemstillinger: 


 


 Har man nådd målene med omstillings- og effektiviseringsprosjektet? 


 Hvilke virkemidler har man brukt og hvordan har disse fungert? 


 Hva er de viktigste konsekvensene/effekterne av omstillings- og effektiviseringsprosjektet 


(økonomiske og innholdsmessige)? 


 Hvordan har de ulike skolene håndtert dette og hva kjennetegner de som har håndtert 


omstillingen best? 


 Hvordan fungerer den nye finansieringsmodellen? Oppleves den å være rettferdig? I hvilken 


grad fungerer den bedre enn den gamle? 


 


                                                 
1 Vi får opplyst fra skolesjef at det i tillegg var et etterslep fra 2015 på 13,8 millioner kroner, som dette året ble dekket av 


fondsmidler. Den faktiske reduksjonen fra 2016 var derfor på 41 millioner kroner. 
2Opplyst av skolesjef 01.11.16. 
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Sandnes kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


01.11.16/FKG 
År: 


 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


01.11.2016/BEM 
Side:  


1 av 4 


Sak:  


Prosjektmandat – Sosiale tjenester 


Bakgrunn 
31. mai 2005 vedtok Stortinget å slå sammen Arbeidskontorene, trygdekontorene og de kommunale 


sosialkontorene, som frem til da hadde hatt følgende ansvarsfordeling:  


 


 Arbeidskontorene i Aetat hadde ansvaret for oppfølging av arbeidssøkere, samt forvaltning av 


attføringspenger og dagpenger.  


 Trygdekontorene i Trygdeetaten hadde ansvaret for økonomiske overføringer til livsopphold 


ved sykdom eller manglende arbeidsevne, foruten kompensasjon for merutgifter til 


helsetjenester og hjelpemidler.  


 Sosialkontorene til den kommunale sosialtjenesten hadde ansvaret for sosialhjelp, generell 


forebygging og bistand til enkeltpersoner.  


 


Den sammenslåtte enheten fikk navnet NAV, og enheten forvalter i dag en tredjedel av stats-


budsjettet. NAV har ansvaret for mange av folketrygdens ytelser, som dagpenger, sykepenger, 


arbeidsavklaringspenger, alders- og uførepensjon, barnetrygd og kontantstøtte, foruten kommunale 


ytelser som sosialhjelp og kvalifiseringsprogram.  


 


Intensjonen med NAV er å sikre brukere med behov for sammensatte tjenester bedre bistand, slik at 


flere oppnår varig deltakelse i arbeidslivet, jf. St.prp. nr. 51 (2008-2009). Bedre tilpasning og 


samordning av virkemiddelapparatet skal øke sjansene for en overgang fra passive ytelser til arbeid. 


Sammenslåingen skal også hindre dobbeltarbeid og sikre stordriftsfordeler. NAV-kontoret i Sandnes 


består i dag av både kommunalt og statlig ansatte, som formidler tjenester fra både stat og kommune.   


 


I Sandnes har utgiftene til sosialhjelp økt 32 prosent siste tre år. Dette er en utvikling som skyldes 


flere sosialhjelpsmottakere, som igjen henger sammen med flere arbeidsledige. Kommunen og 


regionene er inne i en konjunkturperiode med høyere arbeidsledig. Dette fører også til at en del 


arbeidsledige etter hvert har brukt opp sine trygderettigheter. Noen av disse, men langt fra alle, vil gå 


over til å bli sosialhjelpsmottakere. Sandnes ligger likevel under nabokommunen og landssnittet, og 


sammenlignet med snittet i ASSS1, har Sandnes en lavere andel sosialhjelpsmottakere i 


aldersgruppen 20-66 år.  


 


Kommunen har også maktet å få ned kostnadene til midlertidig bolig det siste året. Kommunens 


satsning på boveiledning har redusert antallet bostedsløse familier og unge, kombinert med at det er 


blitt enklere å skaffe seg en bolig i det private utleiemarkedet. 


 


                                                 
1 ASSS står for Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. Nettverket består av de ti største kommunene, Bergen, Bærum, Drammen, 
Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. 
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Prosjektmandat – Sosiale tjenester 


Utgifter til økonomisk sosialhjelp i Sandnes kommune (Kilde: Resultatvurdering 2014 og 2015, NAV Sandnes. 
Tall i kroner)  


 


 


 


Til tross for at NAV Sandnes har satt i verk flere tiltak spesielt rettet mot ungdom, er antallet 


sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år dessverre økende. For ungdom uten utdanning og 


arbeidserfaring vil det i en konjunkturnedgang være ekstra vanskelig å få innpass på arbeids-


markedet.  


 


Antall brukere med økonomisk sosialhjelp under 25 år og antall brukere under 25 år med 


sosialhjelp som hovedinntekt (Kilde: Resultatvurdering 2014 og -15, NAV Sandnes) 


 
 


 


Tabellen nedenfor viser tall for Sandnes sammenlignet med nabokommunen Stavanger og snittet i 


ASSS. Vi ser at begge kommunene hatt en økning i andelen sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 


18-24 år, men at økningen vært sterkest i Sandnes. 


 


Andel sosialhjelpsmottakere 18 – 24 år av innbyggere 18-24 år  (Kilde: KOSTRA. Tall for tidligere år og landet 
som helhet finnes ikke) 


 


 


2013 2014 2015


Boutgifter 26 196 258 31 182 942 41 861 273


Midlertidig bolig 18 500 000 21 936 301 14 349 219


Livsopphold 24 315 780 28 348 350 34 693 322


Totalt 69 014 051 81 469 607 90 858 814
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Antall brukere med øko.sosialhjelp under 25 år


Antall brukere under 25 år med øko.sosialhjelp som hovedinntekt


2013 2014 2015


Sandnes 5,3 6,1 6,9


Stavanger 5,7 6 6,3


Snitt ASSS 5,6 5,6 5,6
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Prosjektmandat – Sosiale tjenester 


 


 


 


Sentrale samarbeidspartnere for NAV når det gjelder denne aldersgruppen er barnevernet, 


Mestringsenheten, Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), og den fylkeskommunale 


oppfølgingstjenesten, for å nevne noen. 


 


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å vurdere hvordan NAV Sandnes arbeider for å redusere antallet 


sosialhjelpsmottakere i kommunen, og da særlig unge stønadsmottakere. 


 


 


Problemstillinger 
Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende: 


 


 Hvordan er arbeidet overfor sosialhjelpsmottakere styrt og organisert, og hvordan fungerer 


dette? 


 Hvilke mål knyttet til sosialhjelp er satt for NAV-kontoret og hvordan har måloppnåelsen 


vært?  


 Hvilke rapporteringsrutiner knyttet til sosialhjelp har kontoret?   


 I hvilken grad bidrar eksisterende tiltak til at flere mottakere, spesielt innenfor de yngste 


aldersgruppene, kommer i arbeid og aktivitet? 


 Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV og andre aktuelle instanser? 


 


   


 


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. I dette prosjektet kan følgende kilder være  


aktuelle:    


  


 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (”NAV-loven”)   


Loven skal legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset den 


enkeltes og arbeidslivets behov. Den fremhever at arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte 


den enkelte med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid 


og aktiv virksomhet.   


 


 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen   


Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 


trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og å fremme 


overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at 
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Prosjektmandat – Sosiale tjenester 


utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Videre skal 


loven bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.   


 


 Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen   


Denne forskriften gjelder individuelle planer som skal utarbeides etter bestemmelser gitt i lov 


om sosiale tjenester i arbeids-  og velferdsforvaltningen og arbeids-  og 


velferdsforvaltningsloven. Forskriften beskriver formålet med individuell plan, rettigheter, 


ansvar, innhold og gjennomføring av planen.   


 


 Rammeavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet  


Eventuell avtale om samhandling, internt i NAV og mellom NAV og sentrale kommunale 


samarbeidspartnere 


 


Endelige revisjonskriterier vil bli utledet underveis i prosjektet. 


 


 


Metodevalg  
I prosjektet vil vi foreta dokumentanalyser (inklusive mappegjennomganger), analyser av nøkkeltall 


og intervjuer. Styringsinformasjon i BARM, i form av målformuleringer og indikatorer vil være en 


viktig kilde. 


Det kan være aktuelt å følge noen brukerforløp, dvs. gjennomgå aktuell dokumentasjon knyttet til 


enkeltbrukere av sosialhjelp. Dette vil det bli tatt stilling til etter hvert i prosjektet. I prosjektet dras 


det for øvrig veksler på andre forvaltningsrevisjoner.  


 


Det vil være behov for å gjøre enkelte avgrensninger. En mulig avgrensning er å se nærmere på 


måloppnåelse blant unge stønadsmottakere som har et betydelig potensial til å komme seg ut i arbeid 


eller arbeidsrettet aktivitet.  


 


Omfang 
Prosjektet utføres under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutsettes et  


tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging,  


analyser og rapportering er 350 timer.  








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 -14 583 260 333 23 568 382 675 11 796 386 751 12 331


Sum regnsk. 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726 388 111 12 486


Diff i mnd. ift budsjett -8 486 -6 977 -5 145 -2 662 4 079 30 514 -5 268 11 158 5 436 690


Diff hittil ift. budsjett -8 486 -15 463 -20 609 -23 271 -19 192 11 322 6 054 17 212 22 648 23 338


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


Akk. %-vis økn. 1,1 % -2,9 % 0,1 % 0,3 % 4,6 % 3,4 % 2,8 % 3,2 % 3,5 % 3,2 %


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


Måneden 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726 388 111 12 486


Måneden 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


Diff. i måneden 3 012 -11 167 8 803 1 578 47 864 -12 581 190 7 194 16 393 -3 565


%-vis endr 1,14 % -82,50 % 2,34 % 20,44 % 11,47 % -44,12 % 0,07 % 26,13 % 4,41 % -22,21 %


Hittil 2016 267 108 269 476 653 867 663 162 1 128 337 1 144 268 1 399 333 1 434 059 1 822 170 1 834 656


Hittil 2015 264 095 277 631 653 219 660 936 1 078 246 1 106 758 1 361 634 1 389 165 1 760 883 1 776 934 2 139 497 2 173 484


Akk. differanse 3 012 -8 155 648 2 226 50 090 37 510 37 700 44 894 61 287 57 722


%-vis endr 1,14 % -2,94 % 0,10 % 0,34 % 4,65 % 3,39 % 2,77 % 3,23 % 3,48 % 3,25 %


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


Måneden 2016 16 848 387 948 822 24 262 826 1 371 179 29 431 914 1 157 592 16 546 773 2 509 086 25 870 896 1 134 144


Måneden 2015 16 316 497 951 831 22 660 866 1 325 296 25 600 844 1 623 410 15 690 933 1 890 599 23 888 727 871 225 24 145 985 1 529 312


Diff. i måneden 531 890 -3 009 1 601 960 45 883 3 831 070 -465 818 855 840 618 486 1 982 169 262 920


%-vis endr 3,26 % -0,32 % 7,07 % 3,46 % 14,96 % -28,69 % 5,45 % 32,71 % 8,30 % 30,18 %


Hittil 2016 16 848 387 17 797 210 42 060 036 43 431 215 72 863 130 74 020 722 90 567 495 93 076 581 118 947 476 120 081 621


Hittil 2015 16 316 497 17 268 328 39 929 194 41 254 490 66 855 334 68 478 744 84 169 677 86 060 276 109 949 003 110 820 228 134 966 212 136 495 525


Akk. differanse 531 890 528 882 2 130 842 2 176 725 6 007 796 5 541 978 6 397 818 7 016 304 8 998 474 9 261 393


%-vis endr 3,26 % 3,06 % 5,34 % 5,28 % 8,99 % 8,09 % 7,60 % 8,15 % 8,18 % 8,36 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016 sammenlignet med 2015


Skatteinngang hele landet 2016 sammenlignet med 2015
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. november 2016 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt 
19.06.15 


Jordvern Formålet med prosjektet er 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. 


Til behandling 
Desember 16 


250 t 


      


 
      


 


 
BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 
Bestilt 
22.04.16 


Selskapskontroll i 
IVAR IKS 


 2017 102 t 


 


 


         Annet: 


Sak/prosjekt Behandl. ku Status Merknader 


Overordnet analyse, forvaltningsrev. 26.02.16 Bakgrunnsdokument Presentert 


Overordnet analyse, selskapskontr. 07.10.16 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 


Samfunnsplanlegging 28.98.15 17.06.15  Ingen oppfølging 
 


 


Erfaringer med NAV-


organiseringen 


12.12.14 27.05.16  Ingen oppfølging  


Ny giv / Overgang fra 


ungdomsskole til 


videregående skole 


24.04.15 22.04.16 23.05.16 6 mnd. etter 
bystyrebehandling 


 


Energiøkonomisering i 


byggeprosjekter  


14.11.14 26.02.16  6 mnd. etter 
bystyrebehandling 


Til behandling 


16.12.16 


      


Selskapskontroller:      
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Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2016 
 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i 


KU/bystyret 


Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Brukere med behov for 


sammensatte tjenester 


12.12.14 18.09.15/ 


 


13.10.15 


27.05.16 Ferdigbehandlet 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


 


03.10.14 


21.05.15/ 


16.06.15 


 


18.03.16 


 


Ferdigbehandlet 


     


Selskapskontroller     
Lyse Energi AS 05.09.14 19.06.15/ 


08.09.15 
 


02.09.16 
 


Ferdigbehandlet 


     


 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 


8-2016 


Møtedato: 


07.10.2016 


Utvalgssaksnr.: 


46/16 - 52/16 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Atlak Kvinen 
Inger Lise Kvale 
Øyvind Ødegård 
Renata Peksyk 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
Økonomidirektør Torunn Nilsen, Sandnes kommune 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
Førstekonsulent Leni Tande, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
 


 
 


 Side 


Saker til behandling 


46/16 16/00146-16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2 


47/16 16/00075-7 
Orientering fra administrasjonen - økonomidirektøren 
 


2 


48/16 16/00352-1 
Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal 
gjennomføres i 2017 


3 


49/16 16/00080-3 Overordnet analyse for selskapskontroll 4 


50/16 16/00080-4 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 5 


51/16 16/00178-20 
Statusoversikt pr. oktober 2016 
 


5 


52/16 16/00074-5 
Orientering om revisjonsplanlegging for revisjonsåret 
2016 


6 
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Referat-/meldingssaker 


9/16 16/00153-8 Skatteinngang august 2016 6 


10/16 16/00153-9 Skatteinngang september 2016 6 


Eventuelt 


    


 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
46/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den   2. 
september 2016. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets 
møte den   2. september 2016. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
47/16 Orientering fra administrasjonen - økonomidirektøren 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Saken utsettes til et senere møte. 
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Votering 
Dette ble enstemmig vedtatt. 


 
Vedtak 
Saken utsettes til et senere møte. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
48/16 Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres 


i 2017 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor legge fram prosjektmandat for disse 
prosjektene til de kommende møtene: 


1 
2 
3 
4 


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget satte fram følgende forslag til prosjekter: 


 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? 


 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse prosjektene. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor legge fram prosjektmandat for disse 
prosjektene til de kommende møtene: 


 


 Byggesak. Inkl. manglende resultater av omorganiseringen? 
Hvorfor? 


 Innkjøp, inkl. oppfølging etter tidligere rapport. Innkjøpsassistanse 
Vest o.l. 
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 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? 


[Lagre]  
 
 
 
 
49/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av overordnet analyse for 
selskapskontroll til orientering.  
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Kontrollutvalget foreslo å i første omgang prioritere disse selskapene for 
selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: 


 Sandnes Pro Service AS 


 Rogaland Brann og Redning IKS 


 Attende AS, med forbehold om private aksjonærers godkjenning. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse prioriteringene. 
 
Vedtak 


 Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av overordnet 
analyse for selskapskontroll til orientering.  
 
Kontrollutvalget prioriterer i første omgang disse selskapene for 
selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: 


 Sandnes Pro Service AS 


 Rogaland Brann og Redning IKS 


 Attende AS, med forbehold om private aksjonærers godkjenning. 
 


[Lagre]  
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50/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 
 


FORSLAG TIL INNSTILLING TIL BYSTYRET: 
 


Bystyret vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 
2020. 
 
Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta endelig prioritering av 
prosjekter i samarbeid med øvrige eiere samt evt. endringer i planen i 
planperioden. 


 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bystyret vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 
– 2020. 
 
Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta endelig prioritering av 
prosjekter i samarbeid med øvrige eiere samt evt. endringer i planen i 
planperioden. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
51/16 Statusoversikt pr. oktober 2016 
 
 


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


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. oktober 2016 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
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52/16 Orientering om revisjonsplanlegging for revisjonsåret 2016 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
9/16 Skatteinngang august 2016 
 Meldingssaken ble tatt til orientering 
 
10/16 Skatteinngang september 2016 
 Meldingssaken ble tatt til orientering 
 
 
 
EVENTUELT 
 
PPT-Tjenesten - varslingsbrev 
Leder orienterte om mottatt anonymt varslingsbrev. 
Kontrollutvalget ønsker å ha inn varslingsgruppa til et av de første møtene for å 
orientere om forholdet. 
 
 
Bystyret – praksis med å ikke kalle inn vara dersom medlem er inhabil i 
enkeltsak 
Kontrollutvalget vil påpeke overfor ordfører at å ikke kalle inn vara strider mot 
bystyrets vedtatte reglement. Dersom det kan tas andre hensyn (type sak, økonomi, 
muligheter for endring av flertall/mindretall m.m.) bør bystyrets reglement endres slik 
at relevante unntak nevnes. Kontrollutvalget er av den oppfatning at ingen partier bør 
kunne nektes å kalle inn vara. Kontrollutvalget påpeker også at dersom vara ikke er 
forsøkt innkalt eller evt. ikke kunne møte, bør dette gå fram av protokollen. 
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Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
 
 
 
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/Leni Tande 
        Sekretær for kontrollutvalget  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Sak:  


Prosjektmandat: Innkjøp 


Bakgrunn 
Kontrollutvalget i Sandnes har i møte 07.10.2016 bedt revisjonen om å utarbeide et forslag til pro-


sjektmandat om innkjøp i Sandnes kommune. Kontrollutvalget har spesielt listet opp disse punktene: 


 


 Oppfølging etter tidligere rapport 


 Innkjøpsassistanse vest eller lignende samarbeidsordninger 


 


Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Sandes kommune kjøpte i 2015 


varer og tjenester for i underkant av kr 1,6 milliard1. Det er ønskelig at prosjektet vurderer kommu-


nens praksis opp mot regelverket for offentlige anskaffelser. Fra 01.01.2017 vil ny lov og forskrift 


om offentlige anskaffelser med vesentlige endringer tre i kraft. Anskaffeøser er et risikofylt område 


både med tanke på direkte lovbrudd som er avslørt i norsk offentlighet de senere år og også med 


tanke på etiske standard som skal ligge til grunn. Prosjektet skal derfor søke å identifisere risiko og 


god praksis ved kjøp av varer og tjenester.  


 


Forrige gang det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøpsrådet i Sandnes kommune var i 


2012. Rapporten konkluderte med at det var god kompetanse på innkjøp sentralt i kommunen men at 


kompetansen til de som har ansvar for innkjøp på den enkelte enhet varierer en del. De store innkjø-


pene som ble kontrollert var utført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, mens det ved mindre 


innkjøp ble oppdaget en del feil knyttet til protokollføring. Oversikt over kommunens rammeavtaler 


var tilgjengelig på kommunens intranett, men var ikke helt oppdatert og det var vanskelig for innkjø-


pere å gjøre seg kjent med avtalens innhold. Av totalt kjøp på ca. kr 1,2 milliarder i 2011 handlet 


kommunen for ca. 30 millioner kroner via e-handel, dette var langt under målet på 25 %.  


 


Innkjøpsnettverk som Innkjøpsassistanse Vest benyttes ikke i sentral innkjøpsavdeling i kommunen 


men blir blant annet brukt i det kommunale foretaket Sandnes Eiendom. 


Det er naturlig at gjennomgangen i dette prosjektet også omfatter Sandnes Eiendomsselskap KF. 


 
 


Formål 
Prosjektet skal gjennomgå og vurdere kommunens innkjøpsreglement, overholdelse av regelverk, 


bruk av rammeavtaler og e-handel, samt samarbeid med andre.  


 


 


Problemstillinger 
Ut fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende problemstil-


linger:  


 Hvilke mål har Sandnes kommune for sin innkjøpspolitikk? I hvilken grad blir målene nådd? 


 Hvordan har anbefalingene i forrige forvaltningsrevisjonsrapport blitt fulgt opp? 


 Er kommunens innkjøpsarbeid organisert på en hensiktsmessig måte? 


                                                 
1 Kilde: Årsrapport 2015, Sandnes kommune.  
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Prosjektmandat: Innkjøp 


 Hvordan fungerer kommunens innkjøpsrutiner? 


 Hva slags risikovurderinger blir gjort ved innkjøp? 


 På hvilken måte sikrer man at leveranse og priser er i tråd med bestilling og avtale?  


 Basert på stikkprøver, i hvilken grad overholder kommunen eget og nasjonalt regelverk for 


anskaffelser? 


 Hvilke områder er i dag dekket av rammeavtaler og foreligger det et potensiale for økt bruk 


av rammeavtaler? Herunder: 


o Bruk av innkjøpsnettverk. 


 På hvilken måte og i hvilket omfang benytter Sandnes kommune e-handel? 


 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier 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 auto-


ritative kilder innenfor det reviderte området. 


 


I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier: 


 Lov om offentlige anskaffelser 


 Forskrift om offentlige anskaffelser 


 Internt innkjøpsreglement 


 


 
Metodevalg 
 


Metodisk benyttes intervjuer med rådmann, sentral innkjøpsfunksjon og desentrale innkjøpere i et 


avgrenset omfang. Videre benyttes dokumentgransking og analyser.  


 


Det vil bli tatt stikkprøver av enkeltanskaffelser opp mot lover og regler for offentlige anskaffelser, 


og det vil bli gjennomført analyser av innkjøpspraksis i kommunens virksomheter. 


Det er aktuelt å følge hele innkjøpsprosessen i noen utvalgte innkjøp, for å få et bilde av det konkrete 


arbeidet som utføres. 


Vi vil også ha en gjennomgang av fullmakter på innkjøpsområdet. 


 


 
Omfang 
Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forut-


settes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kart-


legging, analyser og rapportering er ca. 350 timer.  


 


 







