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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 22.04.2016 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 4-2016 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
19/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
20/16 Uttalelse til Sandnes kommunes regnskap og årsmelding for 2015 
21/16 Uttalelse til årsregnskapet 2015 - kommunale foretak 

22/16 Orientering fra administrasjonen - rådmannen 
23/16 Innspill fra rådmannen/administrasjonen til ny Plan for forvaltningsrevisjon. 
24/16 Forvaltningsrevisjon vedr. overgang fra grunnskole til videregående skole 
25/16 Mandatforslag for gjennomføring av selskapskontroll i IVAR IKS 
26/16 Statusoversikt pr. april 2016 

  
 

 

 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.mobil til sekretær 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, 14.04.2016 

 

Sveinung Skjørestad 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

 Sekretariatet 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 2 

19/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00146-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 19/16 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18. mars 2016 legges fram for kontrollutvalget til 

formell godkjenning. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 18.03.16. 

 

 

 

 

SANDNES, 22.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteprotokoll 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 3 

20/16 Uttalelse til Sandnes kommunes regnskap og 
årsmelding for 2015 
 
Arkivsak-dok.  16/00086-1 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 20/16 

 

Bakgrunn  
Kontrollutvalget skal i hht. Kommunelovens § 77 4. ledd, og kontrollutvalgsforskriften § 7 

uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen 

skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet 

avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

 

Etter kontrollutvalgsforskriften § 8 skal også kontrollutvalget påse at revisors merknader i 

forhold til regnskapet blir fulgt opp.  
 

Saksutredning:  
Årsregnskapet for 2015 er gjort opp med et netto driftsresultat for bykassen på 149,6 mill. kr 

og et regnskapsmessig mindreforbruk på 58,4 mill. kr. Det gode resultatet skyldes i stor grad 

for mye avsatt til pensjon og høyere rammetilskudd enn budsjettert. Netto driftsresultat utgjør 

3,1 %av kommunens driftsinntekter. Tilsvarende tall for året før var 123,2 mill. kr og 2,7 %. 

Kommunen og de kommunale foretakene gikk samlet med et mindreforbruk på 65,5 mill. kr. 

Årsregnskap/årsmelding for de kommunale foretakene behandles som egen sak i 

kontrollutvalget, men vil være en del av en samlet sak til bystyret når regnskap/årsmelding for 

2015 skal behandles.  
 

Revisjonsberetning og øvrige merknader fra revisjonen.  

Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til bystyret fra 

Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg.  

 

Det er avgitt normal revisjonsberetning uten spesielle presiseringer eller forbehold. Revisor 

har også utarbeidet et årsoppgjørsnotat til bystyret. Dette notatet danner grunnlaget for evt. 

oppfølging fra kontrollvalget i henhold til § 8 som nevnt innledningsvis. Samlet sett har 

revisor funnet svært få områder der det finnes vesentlige feil. Det poengteres likevel visse 

forbedringsområder, bl.a.:  

 Det er til dels store budsjettavvik på enkelte poster i investeringsregnskapet 

 Revisor har avdekket svikt i rutiner for behandling av taushetserklæringer og 

politiattester når det gjelder barnehagene. Revisor poengterer at de ikke har belegg for 

å si om årsaken til svikten er å finne i barnehagene eller i dokumentsenteret. 

 Når det gjelder reiseutgifter som ikke går via lønnssystemet, for eksempel fakturaer fra 

kredittkortselskap o.l., gjør revisor oppmerksom på at det er fremdeles er formelle 

mangler ved dokumentasjonen idet bokføringsforskriftens krav til angivelse av reisens 

formål ikke framgår av alle bilagene. 
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 Revisor påpeker at når det gjelder offentlige anskaffelser har man også i år funnet 

manglende dokumentasjon av konkurranse (protokollføring). Det gjelder for fire av de 

undersøkte tilfellene, mens det var seks i fjor, slik at dette likevel er en forbedring.  

Kommunen har likevel ennå litt igjen før innkjøp mellom kr l00 000 og kr 500 000 

fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket. 

 Når det gjelder selvkostområdet hadde både vann- og avløp og renovasjonsområdet 

et underskudd også i 2015. Oppmåling gikk også med underskudd, mens plan- og 

byggesaker endte med overskudd. Det kan derfor være grunn til å vurdere 

gebyrsatsene framover på de områdene som går med underskudd. 

 

Revisor konkluderer med at de ikke har avdekket forhold som kontrollutvalget plikter å følge 

opp. Kontrollutvalget kan likevel knytte kommentarer til forhold i det framlagte årsoppgjørs-

notatet dersom de ønsker det. Dersom kontrollutvalget ikke ønsker en ytterligere oppfølging 

må siste setning i forslag til vedtak strykes.  

 

Administrasjonen vil orientere om saken på kontrollutvalgets møte. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til det framlagte 
årsregnskapet for 2015 ut over det som går frem av revisors årsoppgjørs-
notat og revisjonsberetning.  
 
Kontrollutvalget vi følge opp utvalgte merknader i revisors årsoppgjørsnotat 
høsten 2016.  

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 22.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Revisjonsberetning Sandnes kommune 

Årsoppgjørsnotat Sandnes 

Link til regnskap og årsmelding 2015 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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21/16 Uttalelse til årsregnskapet 2015 - kommunale 
foretak 
 
Arkivsak-dok.  16/00313-6 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 21/16 

 

Bakgrunn: 
Sekretariatet har bedt om å få tilsendt årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2015 

for de kommunale foretakene i Sandnes:  

 Sandnes Parkering KF  

 Sandnes Kunst- og kulturhus KF  

 Sandnes Havn KF  

 Sandnes Tomteselskap KF  

 Sandnes Eiendomsselskap KF 

 

Rogaland Revisjon IKS har også oversendt årsoppgjørsnotat 2015 for foretakene.  
 

Saksutredning:  
Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2015 samt evt. 

kommentarer fra revisor.  

 

Sandnes Parkering KF:  
Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 3 177 764 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 2 245 918. Styret har vedtatt at overskuddet skal overføres 

disposisjonsfond. 

 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor kommenterer i revisjonsberetningen at 

investeringer ikke er budsjettert.  

 

Revisor har heller ingen vesentlige kommentarer i årsoppgjørsnotatet ut over kommentarer om at 

enkelte av selskapets restanser er svært gamle. I tillegg stiller revisor spørsmålstegn ved at det er 

budsjettert med utbytte fra datterselskap over flere år, uten at slik utdeling er realisert. 

 

Sandnes Havn KF  
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 7 153 890 og et regnskaps- 
messig mindreforbruk  på  kr 2 053 890. Overskuddet er vedtatt overført til disposisjonsfond. 
 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen vesentlige merknader i 

årsoppgjørsnotatet bortsett fra en merknad om at havnens datterselskap, Sandnes havneterminal 

AS, heller ikke har avlagt årsregnskap for 2015. 
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Sandnes kunst og kulturhus KF  
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto et netto driftsresultat på kr 3 149 832.- og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 296 124,-. Styret har vedtatt at mindreforbruket, 
etter dekning av merforbruk i 2014, kr. 212 131,-, overføres til bundne driftsfond sponsor-
midler, og at udisponerte investeringsmidler, kr. 162 582,- overføres til 2016. 
 
 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at 

årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har ingen kommentarer til 

foretakets særbudsjett og årsberetning ut over at det gjøres oppmerksom på den usikkerheten 

som er knyttet til krav på merverdiavgiftskompensasjon for utgifter til kulturaktiviteter, som 

for 2015 dreier seg om en inntektsføring på kr l 150 789. Det vises for øvrig til omtale i 

årsmeldingen. 

 

Sandnes tomteselskap KF  
Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 57 347 070,-. Inkludert i overskuddet er 

gevinst ved salg av aksjer på 16,8 mill. kr. Selskapet er solid med en egenkapitalfinansiering 

på 56%. Av den totale gjelden på ca. 363 mill. kr, utgjør ansvarlig lån til Sandnes kommune 

113 mill. kr og langsiktig lån til Sandnes havn KF l 06 mill. kr. Begge disse lånene betjenes 

i samsvar med avtaler. Overskuddet er disponert til annen egenkapital. 

 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets 

særbudsjett og årsberetning.  

 

Sandnes Eiendomsselskap KF 

Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr 3 986 159 og et 

regnskapsmessig merforbruk på det samme beløpet. 

 
Sandnes eiendomsselskap KF ble stiftet med en negativ egenkapital per 1.1.2014 på 3,2 mill. 

kr, som ved utgangen av 2014 hadde økt til 34,2 mill. kr. I 2015 har Sandnes kommune konvertert 

33,9 mill. kr av det ansvarlige lånet i eiendomsselskapet til kapitalinnskudd. Dette har 

medført at foretakets egenkapital nå er positiv. I tillegg er det gjennomført en ytterligere 

overføring av investeringsprosjekter i størrelsesorden ca. 500 mill. kr. 

 

Revisor kommenterer også i årsoppgjørsnotatet at Eiendomsselskapet har innført en annen 

praksis for føring av utgifter i investeringsregnskapet enn det kommunen tradisjonelt har 

gjort. Dette fører ifølge revisor bl.a. til at en i starten frigjør driftsmidler som for eksempel 

kan brukes på økt vedlikehold. Utgiftene skyves ut i tid, og belastes kommende 

generasjoner i større grad enn tilfellet er i dag. Selv om revisor påpeker at det er et visst 

slingringsmonn innenfor regelverket, burde en etter revisors vurdering tilstrebe en ensartet 

regnskapspraksis for kommunen og de kommunale foretakene. Det vises ellers til note l i 

regnskapet for  nærmere omtale. 

 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets 

særbudsjett og årsberetning.  
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Oppsummering:  
For nærmere omtale av de kommunale foretakene vises det til foretakenes vedlagte regnskaper 

og årsmeldinger, samt til omtale i Sandnes kommunes årsmelding (link). Revisor har ikke 

bemerket funn som tilsier at kontrollutvalget plikter å følge opp punkter for noen av foretakene 

i 2015. Kontrollutvalget står likevel fritt til å bestemme om det er punkter som en ønsker å følge 

opp. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

 

Ut over det som fremgår av revisors årsoppgjørsnotater og 
revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til 
årsmelding og årsregnskap for 2015 for de kommunale foretakene i 
Sandnes:  

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

 

 

 

 

 

SANDNES, 22.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Sandnes kommunale havn KF 

Sandnes kulturhus KF 

Sandnes Parkering KF 

Sandnes Tomteselskap KF 

Sandnes Eiendomsselskap KF 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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22/16 Orientering fra administrasjonen - rådmannen 
 
Arkivsak-dok.  16/00075-3 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 22/16 

 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har vedtatt å invitere kommunale ledere for å orientere om sitt arbeids- og 

ansvarsområde. 

 

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

på forrige møte. Hun vil imidlertid ha en orientering om sitt arbeid på dette møtet. 

 

Kontrollutvalget ser gjerne at det også orienteres om sterke og svake sider ved kommunen, 

inklusiv hvilke utfordringer Sandnes kommune står overfor. 

 
 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens gjennomgang til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 29.02.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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23/16 Innspill fra rådmannen/administrasjonen til ny 
Plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Arkivsak-dok.  16/00079-11 

Arkivkode.  144  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 23/16 

 

Bakgrunn: 
I forbindelse med utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget be om 

innspill til aktuelle områder både fra politikerne og fra administrasjonen i Sandnes kommune. 

 

Kontrollutvalget avholdt møte med politikerne den 7. mars 2016. 

 

Saksutredning: 
Rådmannen er invitert til å komme med innspill fra administrasjonen til dette møtet. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens innspill til aktuelle områder for 

forvaltningsrevisjon i ny Plan for forvaltningsrevisjon til orientering. 

 

 

 

 

 

SANDNES, 29.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

 

           Til sakslista 
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24/16 Forvaltningsrevisjon vedr. overgang fra 
grunnskole til videregående skole 
 
Arkivsak-dok.  15/00007-5 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 24/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget bestilte denne rapporten på møte i april 2015. Formålet med rapporten har 

vært å «vurdere hvordan Sandnes kommune sikrer betryggende overganger mellom 

ungdomsskole og videregående skole, spesielt med tanke på å forebygge frafall i 

videregående opplæring.» 

 

Ut fra dette formålet vedtok kontrollutvalget å se nærmere på disse problemstillingene: 

 Hvilke planer og retningslinjer har kommunen for overgangen mellom ungdomsskole 

og videregående skole, og hvordan fungerer disse?  

 Hvordan forberedes overgangen for elever med svakt karaktergrunnlag fra 

ungdomsskolen?  

o Hvilke tiltak iverksettes?  

o Til hvilket tidspunkt?  

o Hvem har ansvaret?  

 Hvordan sikres overgangen for elever med særskilte behov, herunder  

o Hvilken dokumentasjon følger elevene fra grunnskole til videregående skole?  

 Hvordan er samarbeidet mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune med 

tanke på elevenes overgang til videregående skole?  

 Hvordan arbeider den enkelte skole med å sikre god yrkesrådgivning overfor elevene 

på ungdomstrinnet?  

 Hvilke forbedringsområder finnes?  

 

Saksutredning: 
Revisor har ved utarbeiding av rapporten gjennomført intervjuer både i grupper og 

individuelt. I tillegg er det gjennomført dokumentgransking og analyse av statistikk. 

 

Hovedfunn fra rapporten: 

Ungdomskolene i Sandnes synes å være i en positiv utvikling, og oppnår forbedringer på en 

rekke områder. 

Ungdomsskolene har gode og omfattende rutiner for å sikre overgangen mellom 

ungdomsskolen og videregående. Arbeidet synes å være godt organisert. 

Så langt revisor kan se gjør rådgiverne en god jobb med veiledningen av elevene. 

Alle skolene har planer for faget utdanningsvalg, men det varierer hvordan skolene har 

organisert faget med tanke på hvem som underviser i faget, om faget er timeplanlagt og 

hvor mange dager som benyttes til arbeidslivspraksis. 
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Sandnes kommune har en avtale med fylkeskommunen om hospitering på videregående totalt 

to dager, men hospiteringsperioden foregår over en periode på fire uker, noe som skaper uro i 

undervisningssituasjonen. 

Ikke alle elever får hospitere der de ønsker og noen har opplevd at hospitering og 

arbeidspraksis har kommet på samme dag. 

Det har vært en økning i antall elever i fra Sandnes som søker seg inn på 

videregående opplæring. 

Grunnskolepoengene til elevene i fra Sandnes har økt, men det sier ikke noe om den faglige 

utviklingen til den enkelte elev i ungdomsskolen. 

En gjennomgang av karakterstatistikk for tre fag på skolene Øygard ungdomsskole, Riska 

ungdomsskole og Giske ungdomsskole, viser at flere elever går ned enn opp i karakter fra 

jul 8. trinn til jul 10. trinn i fagene engelsk og matematikk. Spesielt i matematikk er det 

mange elever som går ned. 

Det er ulikt hvilke tiltak skolene setter i verk for å ivareta svake elever som ikke har 

spesialundervisning. 

Noen uker har elevene mange vurderinger (prøver, innleveringer, fremføringer). Dette kan 

være stressende og gi dårligere resultater (karakterer). 

Noen skoler skårer lavt på praktisk opplæring. 

 

Revisor går ellers i rapporten gjennom kontrollutvalgets problemstillinger. Disse er kort 

oppsummert i rapportens kap. 3 og mer utdypet i rapporten forøvrig. Sekretariatet vil spesielt 

trekke fram revisors påpekning av forbedringsområder, jfr. siste problemstilling i bestillingen. 

Revisor konkluderer her med følgende: 
 
Selv om ungdomsskolene i Sandnes er i en positiv utvikling, har ungdomsskolen 
forbedringsområder: 

 Hospiteringen foregår over en to ukers periode, noe som skaper uro i  

 undervisningen. 

 Noen av elevene får ikke god nok informasjon om utdanningsprogram i forkant 

 av hospiteringen og ikke alle får hospitere på ønsket utdanningsprogram 

 Faget utdanningsvalg undervises på noen av skolene av lærere som ikke har  

 rådgivningskompetanse. Dette er ikke et formelt krav, men kunne vært en fordel. 

 Elevene har i noen uker mange vurderingssituasjoner, og elevene synes ikke lærerne  

 samarbeider godt nok om dette. 

 Ungdomsskolene kan bli bedre på underveisvurdering (vurdering for læring) 

 og å gjøre undervisningen mer praktisk rettet. 

 Det er rom for forbedringer i matematikkundervisningen, da flere elever går 

 ned i karakter enn opp. 

 

Samlet sett kommer revisor med anbefaling om at kommunen bør: 

 
 prøve å få redusert antall uker hospiteringen på videregående skole foregår 

over. 

 sørge for at elevene har fått god informasjon om utdanningsprogram før de skal 

velge hospiteringsplass, og at det sikres at alle elever får hospitere på ønskede 

utdanningsprogrammer. 
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 sikre at faget utdanningsvalg undervises av lærere som har utdannings- og 
yrkesrådgivningskompetanse. 

 sikre at elevene ikke får en opphoping av vurderingssituasjoner enkelte uker, 
gjennom bedre samarbeid mellom lærerne. 

 bli bedre på underveisvurdering (vurdering for læring) og å gjøre undervisningen mer 

praktisk rettet. 

 ha økt fokus på den enkelte elevs faglige utvikling. 

 iverksette tiltak for å oppnå bedre resultater i matematikk og i eventuelle andre 
fag, der karakterutviklingen går i negativ retning. 

 

Rådmannen skal i tråd med forskrift alltid få anledning til å uttale seg om gjennomført 

forvaltningsrevisjon. Rådmannen uttaler at noen av forbedringsområdene rapporten peker må 

løses på overordnet kommunalt nivå, andre utfordringer må løses på den enkelte skole. 

Rådmannen vil følge opp rapporten på flere måter, og peker på noen av disse. Det vises til 

rapportens s. 7-8 for samlet tilbakemelding. 

 

Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret i sak vedr. gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

 Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til 

overgang fra grunnskole til videregående skole til etterretning. 

 Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å vurdere nærmere rapportens 

konklusjoner og anbefalinger.  

 Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget ca. 6 måneder etter 

bystyrets behandling om hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp. 

 

 

 

 

SANDNES, 13.04.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg: 

Forvaltningsrevisjonsrapport 

 

 

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

  



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 13 

25/16 Mandatforslag for gjennomføring av 
selskapskontroll i IVAR IKS 
 
Arkivsak-dok.  16/00304-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 25/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget ba på sitt forrige møte revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for 

gjennomføring av selskapskontroll i IVAR IKS til dette møtet. 

 

Saksutredning: 
Revisor foreslår i det vedlagte utkastet til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal 
være å gjennomføre kontroll med forvaltningen av eierinteressene i IVAR IKS 
(eierskapskontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling 
(forvaltningsrevisjon). 
 

Revisor foreslår å se nærmere på disse problemstillingene: 

- Er det en tilfredsstillende styring av selskapet? 

- Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene? 

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

- Hvilke risikovurderinger blir gjort før større investeringer og deltagelse i andre selskaper? 

- Blir selvkostreglene for tjenestene ivaretatt av selskapet? 

- Er det et tilfredsstillende skille mellom selvkostdelen og næringsdelen? 

- Hvordan følger selskapet opp datterselskaper og tilknyttede selskaper?1 

• Eieroppfølgingen 

• Risikovurderinger 

• Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter) 

- Hvordan praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser2 og offentlighet? 

- Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 

- Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 

 

Slik prosjektmandatet nå foreligger er det kostnadsregnet til totalt 550 timer. Dersom alle 

eierkommunene deltar i prosjektet, vil Sandnes kommunes del av prosjektet være på 102 

timer. 

 

VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 

IVAR IKS i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de 

eventuelle presiseringer som kom fram i møtet. 

 

Sekretariatet legger prosjektmandatet fram for kontrollutvalget i de øvrige 

eierkommunene.  
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SANDNES, 22.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

IVAR IKS (mandat utkast).docx 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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26/16 Statusoversikt pr. april 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00178-9 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 22.04.2016 26/16 

 

Bakgrunn: 
Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget 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 

vedlegget. 

 

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. april 2016 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 22.03.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

  

 

Vedlegg:  

Statusoversikt april 2016 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 
           Til sakslista 



Referat/meldingssaker:

Skatteinngang mars 2016


	Tom side
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 INNHOLD 


 


Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt 


ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et 


offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. 


Behovene varierer, men her er en lederveiledning med to nivåer for hvor dypt 


rapporten kan behandles: 


 


1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 


2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg 


 


 


Innhold .................................................................................................................. 2 


Sammendrag ........................................................................................................ 3 
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2.4 Utdanningsvalg, yrkesrådgivning og frafall .................................. 19 


2.5 Elevenes kompetanse/faglige utvikling med hovedfokus på 


tre av ungdomsskolene ..................................................................... 30 


3 Oppsummering – kort svar på problemstillingene ....................... 43 


Vedlegg ............................................................................................................... 45 
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 SAMMENDRAG 


 


Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget 24.04.15, og formålet med prosjektet er å 


vurdere hvordan Sandnes kommune sikrer betryggende overganger mellom 


ungdomsskole og videregående skole, for å forebygge frafall. Det er gjennomført 


intervjuer både i grupper og individuelt. I tillegg er det gjennomført 


dokumentgransking og analyse av statistikk. 


 


Hovedfunn: 


- Ungdomskolene i Sandnes synes å være i en positiv utvikling, og oppnår 


forbedringer på en rekke områder. 


- Ungdomsskolene har gode og omfattende rutiner for å sikre overgangen 


mellom ungdomsskolen og videregående. Arbeidet synes å være godt 


organisert.  


- Så langt vi kan se gjør rådgiverne en god jobb med veiledningen av elevene. 


- Alle skolene har planer for faget utdanningsvalg, men det varierer hvordan 


skolene har organisert faget med tanke på hvem som underviser i faget, om 


faget er timeplanlagt og hvor mange dager som benyttes til arbeidslivspraksis.  


- Sandnes kommune har en avtale med fylkeskommunen om hospitering på 


videregående totalt to dager, men hospiteringsperioden foregår over en periode 


på fire uker, noe som skaper uro i undervisningssituasjonen. 


- Ikke alle elever får hospitere der de ønsker og noen har opplevd at hospitering 


og arbeidspraksis har kommet på samme dag. 


- Det har vært en økning i antall elever i fra Sandnes som søker seg inn på 


videregående opplæring. 


- Grunnskolepoengene til elevene i fra Sandnes har økt, men det sier ikke noe om 


den faglige utviklingen til den enkelte elev i ungdomsskolen. 


- En gjennomgang av karakterstatistikk for tre fag på skolene Øygard 


ungdomsskole, Riska ungdomsskole og Giske ungdomsskole, viser at flere 


elever går ned enn opp i karakter fra jul 8. trinn til jul 10. trinn i fagene engelsk 


og matematikk. Spesielt i matematikk er det mange elever som går ned. 


- Det er ulikt hvilke tiltak skolene setter i verk for å ivareta svake elever som ikke 


har spesialundervisning.  


- Noen uker har elevene mange vurderinger (prøver, innleveringer, 


fremføringer). Dette kan være stressende og gi dårligere resultater (karakterer). 


- Noen skoler skårer lavt på praktisk opplæring. 


 


Rutiner for overgangen fra ungdomsskolene til videregående opplæring 


Ungdomsskolene i Sandnes har rutiner som skal lette overgangen mellom 


ungdomstrinnet og videregående opplæring. Fylkeskommunen utarbeider årlig et 


informasjonsskriv til skolene vedrørende søking og inntak til videregående opplæring, 
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og de arrangerer informasjonsmøte for rådgiverne. Rutinene blir fulgt, og rådgiverne 


gjør, så langt vi kan se, en god jobb i dette arbeidet.  


 


For elever som videregående opplæring bør få noe informasjon om i forkant, er det 


klarert med eleven (eventuelt foresatte for elever under 15 år), hvilken informasjon 


ungdomsskolen kan dele med videregående opplæring.  


 


Rådgiverne i Sandnes er fornøyde med den hjelp og støtte de, foresatte og elever får fra 


PPT i fylkeskommunen vedrørende elever med fortrinnsrett og elever med spesielle 


behov. 


 


Faget utdanningsvalg, hospitering og yrkesrådgivning 


Alle ungdomsskolene har ett opplegg for faget utdanningsvalg, men det varierer om 


faget er timeplanlagt og hvilken kompetanse de som underviser i faget har. 


Ungdomsskolene har i dag mellom fem – ti dager med arbeidspraksis, og det overlates 


til den enkelte elev å finne arbeid. Foresattes nettverk avgjør ofte arbeidsplass. 


 


Sandnes kommune har en avtale med Rogaland fylkeskommune om hospitering på 


videregående, en dag på 9. trinn og en dag på 10. trinn. Hospiteringen foregår begge 


årene over en to ukers periode. Dette skaper uro i undervisningen og gjør det 


vanskelig for lærerne å gjennomføre gode undervisningstimer. Noen elever får ikke 


komme på førstevalget sitt, og dette er uheldig. For noen elever har arbeidspraksis og 


hospitering kommet på samme dag.  


 


Alle elever får individuell utdannings- og yrkesveiledning, og elevene er i stor grad 


fornøyde med veiledningen. Ved den skolen som skårer best på dette spørsmålet i 


elevundersøkelsen, får elevene veiledning både på 9. trinnet og i 10. trinnet.  


Både faget utdanningsvalg og yrkesrådgivning synes å bidra til at elevene blir mer 


bevisste på valg av utdanning og yrke, og det har vært en økning i antall elever fra 


Sandnes som søker videregående opplæring. 


 


Elevenes kompetanse og faglige utvikling 


For å hindre frafall i fra videregående skole, er det viktig av ungdomsskolene prøver å 


forebygge skoletrøtthet og manglende motivasjon. Både tilpasset opplæring, mer 


praktisk opplæring, økt læring og vurdering for læring er sentrale elementer i dette 


arbeidet. Skolene gir elevene underveisvurdering, men det varierer noe fra lærer til 


lærer hvordan tilbakemeldinger gis. På indikatoren «vurdering for læring» for 10. 


trinnet i elevundersøkelsen 2015/2016, varierer skåren for skolene fra 3,1 til 3,6. 


Skolene synes å ha en vei å gå i forhold til å la elevene være med å vurdere eget arbeid, 


og på at lærerne bedre bistår elevene med å kunne tenke gjennom hvordan de utvikler 


seg i faget.  


 


På 10. trinn er det mange vurderingssituasjoner, og elevene har i noen uker mellom tre 


– fem vurderinger. Elevene opplever dette som stressende. De opplever at ikke alle 
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lærerne er flinke til å samarbeide om vurderingssituasjoner. Noen elever oppgir at 


noen lærere bruker lang tid på å rette prøver/innleveringer.  


 


Flere av skolene har hatt en positiv utvikling i grunnskolepoeng, men antall 


grunnskolepoeng sier ikke den noe om elevens faglige utvikling på  ungdomsskolen. 


En gjennomgang av karakterstatistikk for tre av ungdomsskolene viste at mellom 32 og 


57 prosent av elevene gikk ned i karakter i matematikk fra jul i 8. trinn til jul i 10. trinn. 


Det kan være flere årsaker til dette, og årsakene kan ligge både hos hvordan skolen 


organiserer undervisningen, men også hos elevene selv. Vi ser at ved Øygard 


ungdomsskole, som har fått tilført ekstra lærerressurser, er det færrest elever som går 


ned i karakter i matematikk og norsk. Men samtidig er det den skolen der færrest 


elever går opp i karakter i engelsk og norsk. I to av matematikktimene på 


Lurahammeren, blir klassene delt i fire avhengig av hvilket nivå eleven selv mener å 


være på. Lurahammaren var i 2015 den av ungdomsskolene i Sandnes som hadde 


lavest avvik mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter i matematikk skriftlig.  


 


Det varierer om faglig svake elever får noe ekstra undervisning. De fleste skolene har 


noen delingstimer, og det arrangeres kurs som elevene kan delta på. Når en kun ser på 


elever som fikk to i karakter i matematikk på 8.-trinnet, så er det langt færre av dem 


som går ned en karakter, enn elever som fikk andre karakterer. I engelsk og i norsk er 


det også færre som går ned. 


Skolene har fremdeles en vei å gå for å sikre at opplæringen blir mer praktisk og at  


bedre tilpasset opplæring blir gitt. Prosjektet ungdomstrinn i utvikling kan 


forhåpentligvis bidra til en positiv utvikling. Noen av skolene skårer lavt på vurdering 


for læring, og bør jobbe videre med dette, slik at elevene får underveisvurdering som 


fremmer læring.  


Når målet i Sandnesskolen er at alle elever skal oppleve fremgang, så er det ikke 


tilstrekkelig å se på utviklingen i grunnskolepoeng for avgangsklasser eller utviklingen 


i nivå på de nasjonale prøvene. Selv om vanskelighetsnivået i fag ofte øker fra 8. – 10. 


trinn, er det utviklingen i den enkelte elevs karakter som kan si noe måloppnåelse. 


Rogaland Revisjon anbefaler ungdomsskolene å følge karakterutviklingen til den 


enkelte elev for å måle om eleven har fremgang. På den måten kan skolene tidlig sette 


inn tiltak der det er elever eller klasser som har negativ utvikling. 


Rogaland Revisjon anbefaler kommunen å 


 prøve å få redusert antall uker hospiteringen på videregående skole foregår 


over.  


 sørge for at elevene har fått god informasjon om utdanningsprogram før de skal 


velge hospiteringsplass, og at det sikres at alle elever får hospitere på ønskede 


utdanningsprogrammer. 


 at faget utdanningsvalg undervises av lærere som har utdannings- og 


yrkesrådgivningskompetanse 
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 sikre at elevene ikke får en opphoping av vurderingssituasjoner enkelte uker, 


gjennom bedre samarbeid mellom lærerne.   


 bli bedre på underveisvurdering (vurdering for læring) og å gjøre 


undervisningen mer praktisk rettet.  


 ha økt fokus på den enkelte elevs faglige utvikling.  


 iverksette tiltak for å oppnå bedre resultater i matematikk og i eventuelle andre 


fag, der karakterutviklingen går i negativ retning. 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Rogaland Revisjon IKS 


Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring - 7 - Sandnes kommune 


 RÅDMANNENS KOMMENTAR 


 


Kommentarer fra rådmannen datert 08.04.16: 


 


Rådmannen oppfatter at revisjonen har vist at ungdomsskolene i Sandnes har gode og 


omfattende rutiner i arbeidet med å sikre overgangen mellom grunnskolen og 


videregående skole. Overgangen til videregående skole ser ut til å være godt 


organisert. 


 


Rapporten peker på områder for forbedring. Noen utfordringer må løses på 


overordnet kommunalt nivå, andre utfordringer må løses på den enkelte skole. 


Rådmannen vil følge opp rapporten på flere måter.  


 


2.1 Kommunaldirektør for oppvekst skole har allerede vært i kontakt med 


Karrieresenteret i Rogaland Fylkeskommune med tanke på å redusere antall dager for 


hospiteringen. Karrieresenteret har så langt pekt på at kapasiteten ved de 


videregående skolene har så langt vært førende for at hospiteringen er blitt lagt til 2 


uker. Karrieresenteret påpeker for øvrig at en reduksjon av antall dager med 


hospitering vil føre til en økning i antall elever som ikke får hospitere på det 


utdanningsprogrammet eller den skolen de helst vil.  


 


Utfordringene knyttet til hospiteringsordningen er ikke endelig løst. Dialogen mellom 


Sandnes kommune og Karrieresenteret vil fortsette. 


 


2.2 Rådmannen vil be kommunal direktør for oppvekst skole om å presentere 


rapporten for rektorene på ungdomsskolene. Rektorene vil bli bedt om å følge opp 


forbedringsområder rapporten peker på. Ungdomsskolene vil bli bedt om å vurdere 


-  kompetansekravene til lærere som underviser i faget utdanningsvalg 


- antall vurderingssituasjoner ved den enkelte skolen i løpet av en skoleuke. 


 


2.3 Rapporten peker på områder for forbedring som er sammenfallende med 


påpekning fra Fylkesmannen i forbindelse med det nasjonale tilsynet ved 2 av våre 


skoler skoleåret 2015-2016. Fylkesmannen påpekt at skolene våre ikke fullt ut 


gjennomførte vurdering for læring i tråd med bestemmelsene i opplæringslovens 


kapittel 3.  Arbeidet med elevvurdering vil fortsatt ha fokus i kompetanseutviklingen 


som oppvekst skole gjennomfører i Sandnesskolen. 


 


2.4 Rapporten peker på at opplæringen i matematikk kan være en utfordring. 


Rådmannen vil peke på at skolene i Sandnes kommune har 2 pågående prosjekt som 


blant annet tar sikte på å bedre opplæringen i matematikk.   
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Sandsnesskolen gjennomfører et prosjekt kalt Utviklende opplæring i matematikk. Dette 


prosjektet har sitt utgangspunkt i det prosjektet som ble gjennomført på Smeaheia 


skole i Sandnes knyttet til metoder for matematikkopplæring hentet fra russiske 


pedagoger.  Prosjektet retter seg i denne omgang mot barnetrinnet. Fra høsten 2016 vil 


så godt som alle barneskolene i Sandnes kommune delta. I neste omgang vil prosjektet 


overføres videre til ungdomsskolene. 


Sandnes kommune deltar i det nasjonale strategien Realfagskommuner. Alle skolene i 


Sandnes deltar.  Strategien har fire overordnede mål: 


• Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres. 


• Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres. 


• Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå. 


• Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. 


 


Til slutt vil rådmannen peke på at 3 av våre ungdomsskoler er plukket ut til å delta i et 


statlig forsøksprogram med koding /programmering som valgfag på ungdomstrinnet. 


Skolene vil samarbeide med Vitenfabrikken i Sandnes. Valgfaget vil ha et praktisk 


utgangspunkt. Rådmannen mener at faget vil kunne bidra til en bedring av 


opplæringen i matematikk totalt sett.  


 


 


 


 


Pål Larsson  


kommunaldirektør  


 Richard Olsen 


 skolefaglig rådgiver 
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1 INNLEDNING 


1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 


Kontrollutvalget i Sandnes kommune bestilte 24.04.15 et prosjekt innen overgangen 


mellom ungdomsskole og videregående skole. Formålet med dette prosjektet er å 


vurdere hvordan Sandnes kommune sikrer betryggende overganger mellom 


ungdomsskole og videregående skole, spesielt med tanke på å forebygge frafall i 


videregående opplæring. 


 


I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende 


problemstillinger skal besvares: 


 


 Hvilke planer og retningslinjer har kommunen for overgangen mellom 


ungdomsskole og videregående skole, og hvordan fungerer disse? 


 Hvordan forberedes overgangen for elever med svakt karaktergrunnlag fra 


ungdomsskolen? 


o Hvilke tiltak iverksettes? 


o Til hvilket tidspunkt? 


o Hvem har ansvaret? 


 Hvordan sikres overgangen for elever med særskilte behov, herunder 


o Hvilken dokumentasjon følger elevene fra grunnskole til videregående 


skole? 


 Hvordan er samarbeidet mellom Sandnes kommune og Rogaland 


fylkeskommune med tanke på elevenes overgang til videregående skole? 


 Hvordan arbeider den enkelte skole med å sikre god yrkesrådgivning overfor 


elevene på ungdomstrinnet? 


 Hvilke forbedringsområder finnes?  


1.1 REVISJONSKRITERIER OG METODE 


Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i 


undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området, for eksempel lovverk og politiske vedtak. 


Revisjonskriteriene skal bidra til å kunne gi svar på problemstillingene. 


 


I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: 


- Opplæringsloven kapittel 1 og 9 


- Forskrift til opplæringsloven kapittel 2, 3 og 22 


- Veileder: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller 


spesialundervisning  


- Prinsipper for opplæring (Vedtatt av Kunnskapsdepartementet) 


- Læreplan for faget utdanningsvalg 
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En nærmere beskrivelse av bakgrunn/utledning til det enkelte revisjonskriterium 


fremkommer i fakta og vurderingsdelen. Det er ikke utledet noe revisjonskriterium for 


problemstillingen: «Hvilke forbedringsområder finnes?» Denne problemstillingen besvares 


ut fra de funn vi gjør i de andre problemstillingene. 


                                                     


For å samle inn data har vi gjennomført intervjuer av totalt 57 ledere, ansatte og elever 


i Sandnes kommune og fire eksterne fra Rogaland fylkeskommune. Flere av 


intervjuene har vært gruppeintervju. Vi har gjennomgått en rekke dokumenter i fra 


Sandnes kommune som kvalitetsplan, resultatvurderinger, kvalitetsmeldinger, rutiner 


o.l. I denne rapporten har vi også benyttet oss av tilgjengelig statistikk i fra 


skoleporten, SSB, Sandnes kommunes interne rapportering og fra Rogaland 


fylkeskommunes kvalitetsmelding 2015. Vi har også gjennomgått karakterstatistikk for 


tre av ungdomsskolene. 


 


Sandnes kommune har åtte ungdomsskoler, hvor en av skolene både har barne- og 


ungdomstrinn. For å finne nærmere ut hvordan skolene jobber med overgangen fra 


ungdomsskole til videregående skole, har vi valgt å gå i dybden på tre av skolene.  


Disse tre skolene ble valgt ut med bakgrunn i resultatet på to variabler: 


- snittet for grunnskolepoeng for årene 2013/2014 og 2014/2015. 


- snittet for svar på spørsmål i elevundersøkelsen: «Jeg har fått et godt grunnlag for videre 


valg av utdanning og yrke, så langt i ungdomsskolen» for 10. trinn for årene 2013/2014 og 


2014/2015. Vi valgte ut en skole som skårte høyt, en som skårte lavt og en skole som lå 


blant skolene «midt på treet» og som hadde fått tilført ekstra lærerstillinger fra staten, 


gjennom såkalte «Kristin-midler». De utvalgte skolene er:  


Giske ungdomsskole 


Riska ungdomsskole 


Øygard ungdomsskole 


 


På disse tre skolene gjennomførte vi intervjuer av: 


- rektor 


- inspektør 


- trinnleder 


- lærer som har faget utdanningsvalg, dersom ikke rådgiver hadde hele faget. 


- rådgivere 


- elevrådsrepresentanter/vara 


 


I tillegg gjennomførte vi intervju med FAU-representanter fra 10. trinn på en av 


skolene. Da det var vanskelig å få avtalt møte med FAU-representantene i fra to av 


skolene, sendte vi spørsmål til den enkelte representant på e-post, men det var få 


representanter som svarte. En nærmere omtale av kildehenvisninger ligger i 


rapportens vedlegg 1. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt 


et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger 


kontrollutvalget vedtok. 
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2 FAKTABESKRIVELSE OG 


VURDERING 


2.1 INNLEDNING 


I Norge har en som mål at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal 


gjennomføre videregående opplæring. Alle elever har rett til et tilbud om skoleplass på 


videregående, men det er ingen skoleplikt slik det er i grunnskolen. Flertallet av elever 


begynner å videregående opplæring etter ungdomsskolen, men frafallet er stort. Ifølge 


utdanningsdirektoratet er det nasjonale målet å øke andelen som har fullført og bestått 


videregående opplæring til 75 prosent for kullet som gikk ut fra ungdomsskolen i 2010. 


Rogaland fylkeskommunes mål for dette er 78 prosent.  


 


En undersøkelse gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 


og utdanning(NIFU) vedrørende bortvalg ved de videregående skolene i Akershus 


fylkeskommune i skoleåret 2010-2011, viste at forhold utenfor skolen er en like viktig 


årsak til frafall som skoleinterne forhold. En av fem elever hopper av fordi de har 


psykiske eller psykososiale problemer, mens 17 prosent sier de mangler motivasjon og 


er skoletrøtte. Feilvalg er den tredje største årsaken (12 prosent), og 8 prosent slutter på 


grunn av fysisk sykdom. Vanskelige hjemmeforhold blir også oppgitt som avgjørende 


av 7 prosent av elevene. Rundt 4 prosent av elevene oppgir rusproblemer, graviditet 


eller barn som årsak til at de slutter på skolen. 


(http://tidligintervensjon.no/Nyheter/Frafall-i-videregaende-skole/) 


 


Et forskningsprosjekt utført av Høgskolen i Hedmark viser at atferdsproblemer på 


ungdomsskolen kan være en viktig årsak til det høye frafallet i den videregående 


skolen. Dette gjelder både i forhold til gutter og jenter, men for jenter betyr også angst 


og depresjon en god del. I rapporten fremgår det at det kan starte med psykiske plager, 


som leder til at eleven får dårligere karakterer. Dårlige karakterer gir svake muligheter 


for å klare seg i den videregående skole. 


(http://www.nrk.no/norge/atferdsproblemer-skaper-frafall-1.11477754) 


 


Dette viser at frafallet er et sammensatt problem, som ikke alltid skyldes verken 


grunnskolen eller videregående skole alene. Manglende motivasjon og skoletrøtthet er 


noe som skolene kan ha et ansvar for. Dette kan blant annet henge sammen med 


organiseringen av opplæringen, manglende mestring, for lite praktisk undervisning, 


dårlige lærere, for høye eller for lave utfordringer, klassemiljøet og dårlige relasjoner 


mellom lærer og elev. Feilvalg kan skyldes at yrkesrådgivningen elevene fikk på 


ungdomsskolen ikke var god nok. 


 



http://tidligintervensjon.no/Nyheter/Frafall-i-videregaende-skole/

http://www.nrk.no/norge/atferdsproblemer-skaper-frafall-1.11477754
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2.2 ORGANISERING 


 


Sandnes kommune 


Oppvekst skole ledes av en kommunaldirektør som har en stab som arbeider med 


ulike støtte og utviklingsoppgaver til skolene.  


 


Sandnes kommune har åtte ungdomsskoler, herav en skole, Høle barne- og 


ungdomsskole, som er en 1-10 skole. Tabellen under viser elevtall for de syv 


ungdomsskolen.  


 


Tabell 1 – Antall elever i ungdomsskolen (Kilde: Sandnes kommune).  


Ungdomsskole 


 


Antall elever 


 


Giske ungdomsskole 


441 


Høle barne- og ungdomsskule 
 36 (kun ungdomsstrinnet) 


Høyland ungdomsskole 
340 


Lundehaugen ungdomsskole 
521 


Lurahammaren ungdomsskole 
246 


Riska ungdomsskole 
324 


Skeiene ungdomsskole 
387 


Øygard ungdomsskole 
392 


 


Rektorene ved skolene har pedagogisk, økonomiske og personalmessig ansvar for 


skolene. Rektorene har jevnlige rektormøter. Rådgiverne på ungdomsskolene har 


jevnlige rådgivermøter. 


 


Midler tildeles skolene på bakgrunn av en ressursmodell, der skolene i hovedsak får 


midler i forhold til antall elever. Ungdomsskolene får 55 000 per elev og 10 000 per elev 


til spesialundervisning. I tillegg gis det ekstra midler til skoler som har 


innføringsklasser.  


 


Ungdomsskolene i Sandnes er med i prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling», som er en 


nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid.  


Ifølge lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, skal tiltaket blant annet gi grunnlag 


for en mer motiverende, praktisk og variert opplæring som er relevant og utfordrende 


for alle elever. 
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AKTUELLE AVDELINGER ROGALAND FYLKESKOMMUNE  


 


PPT fylkeskommunen 


Ungdomsskolene i Sandnes kommune har kontakt med PPT i fylkeskommunen 


vedrørende elever med spesielle behov. PPT deltar på  


 


Inntakskontoret 


Inntakskontoret i fylkeskommunen har ansvar for inntak av elever til videregående 


opplæring. 


 


Oppfølgingstjenesten 


Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal lovpålagt tjeneste, for ungdom mellom 


15- 21 år med rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-6. Tjenestens 


målgruppe er ungdom som ikke søker videregående opplæring, takker nei eller slutter 


i videregående opplæring. Oppfølgingstjenestens formål (§13-1) er å sørge for at 


ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid, eller andre tiltak som på sikt 


kan gi mulighet for å gå inn i kvalifiserende opplæringsløp. Dersom en elev ikke søker 


videregående skole, informerer ungdomsskolene oppfølgingstjenesten om denne 


eleven.  


 


Tabellen nedenfor viser antall personer i Sandnes kommune som de siste årene har 


inngått i oppfølgingstjenestens målgruppe: 


 


Tabell 2 – Aktivitet i Oppfølgingstjenesten  (Kilde: Oppfølgingstjenesten).  


 
Antall 2013-2014 Antall 2014-2015 


Totalt kartlagt 660 635 


Antall innenfor oppfølgingstjenestens målgruppe 393 378 


Antall i aktivitet via opppfølgingstjenesten 2 43 


Antall i kombinasjonstiltak med NAV 20 21 


Antall som har fått oppfølging uten å være i konkrete tiltak 80 72 


Antall oppfølgingstjenesten har forsøkt å få kontakt med, uten å lykkes 26 13 
 


 


I tabellen ser vi at det er relativt likt antall personer som kommer innenfor 


oppfølgingstjenestens målgruppe disse to årene.  


2.3 PLANER OG RUTINER 


 


2.3.1  SANDNES KOMMUNE SINE OVERORDNEDE PLANER FOR 


SKOLE 


Bystyret i Sandnes vedtok i 2015 en kvalitetsplan for «Sandnesskolen» som fastsetter 


langsiktige mål og strategier for kvalitetstvikling i grunnskolen og for 


skolefritidstilbudet i kommunen. Kvalitetsplanen bygger på følgende utviklingsmål: 
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 I Sandnesskolen opplever alle elevene fremgang og mestring. 


 I Sandnesskolen kjenner elevene målene i fagene. Elever og foresatte får tydelig 


og jevnlig tilbakemelding, slik at elevene vet hva som skal til for å bli bedre. 


 I Sandnesskolen har elevene et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing hvor de 


trives og opplever god arbeidsro. 


 I Sandnesskolen er medarbeiderne (lærerne, lederne og andre ansatte) dyktige, 


engasjerte og har høy status. I Sandnes stiller lærerne, lederne og andre ansatte 


krav – og blir stilt krav til. 


 


I kvalitetsplanen fremgår det at kvalitet i opplæringen blir belyst gjennom skolens 


arbeid med tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring.  


 


Årlig legger rådmannen frem en kvalitetsmelding til bystyret og en resultatvurdering 


for den enkelte skole til utvalg for kultur og oppvekst.  


 


Som en del av Sandnesskolens kvalitetetssikringssystem inngår et kvalitetssikringshjul, 


som består av seks områder: (vedlegg 2). 


1. Utviklingssamtalen gjennomføres av skolens ledergruppe og to representanter 


fra kommunaldirektørens stab, og har fokus på skolens praktisering av lovverk, 


resultater og utviklingsarbeid. 


2. Ledersamtalen mellom den enkelte rektor og kommunaldirektøren følger opp 


og avklarer det videre arbeidet etter utviklingssamtalen. 


3. Intern kontrakt fastsetter utviklingsmål for skolen det kommende året. 


4. Skolens utviklingsplan beskriver hvordan skolen konkret vil jobbe for å nå 


utviklingsmålene. Skolens samarbeidsutvalg godkjenner utviklingsplanen. 


5. Resultatvurderingen presenterer skolens resultat overfor politikerne. 


6. Kvalitetsmeldingen presenterer Sandnesskolens resultater for bystyret 


(skoleeiers tilstandsrapport). 


 


Kvalitetetssikringssystemet er for tiden under revisjon, slik at det her kan komme 


endringer. 


 


Revisjonen har gjennomgått de interne kontraktene for ungdomsskolen (se punkt 3 


over). Kontraktene for ungdomsskolene er identistisk både skolene i mellom og for 


2013 og 2014. Dette henger sammen med at alle skolene har de samme utviklingsmål. 


Det ble ikke utarbeidet interne kontrakter for 2015.  


 


Alle ungdomsskolene i Sandnes er i gang med satsningen «Ungdomstrinn i utvikling», 


som er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i 


klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen startet i 2013 og avsluttes i 2017. 


Universitetet i Stavanger og Læringsmiljøsenteret deltar i prosjektet og bidrar til at 


lærere få ny kunnskap. Gjennom satsingen er målet at både lærere, skoleledere og 


skoleeiere skal bidra til at elever på ungdomstrinnet opplever undervisningen som mer 
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relevant, variert, praktisk og utfordrende. Elevene skal på den måten bli mer motiverte 


for å lære og dermed også prestere bedre.  


 


 


2.3.2  UNGDOMSSKOLENES RUTINER FOR OVERGANGEN MELLOM 


GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 


Dette kapittelet har fokus på de rutiner som gjelder overgangen mellom grunnskole og 


videregående oppæring. Kunnskapsdepartementet vedtok i juni 2006 «Prinsipper for 


opplæring». I prinsippene står det: "Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og 


barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal 


bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet."  


 


I veilederen for overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller 


spesialundervisning, står det: "I overgangsfaser bør kommuner, fylkeskommuner og private 


skoler og barnehager lage rutiner som sørger for at barnet blir godt ivaretatt. Dette kan være 


spesielt viktig for barn og elever med særskilte behov." Utfra dette kan en tolke seg frem til 


at det er naturlig å ha rutiner for overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående 


opplæring for alle elever, men særskilt for elever med særskilte behov.  


 


I veilederen for overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller 


spesialundervisning, fremkommer det: "For eksempel kan kommuner og fylkeskommuner 


lage rutiner for overføring av informasjon som inkluderer 


-samarbeid og involvering av barnet og foreldrene 


-behov for tilpasninger av utstyr og skolebygg 


-opplæring av personalet 
-informasjon om reglene om taushetsplikt og personvern 


-håndtering av personopplysninger.» 


 


Veilederen omtaler også regler for informasjon mellom ungdomsskolen og 


videregående skole og det fremkommer at informasjon ikke kan overføres mellom de 


to skoleslagene uten elevens samtykke (gjelder elever som har fylt 15 år). Videre står 


det: «Når eleven skal bytte skole, bør skolene begynne arbeidet med å vurdere elevens behov før 


skolestart. Den nye skolen kan for eksempel ha samtaler og dialog med eleven/foreldrene og den 


tidligere skolen, med samtykke fra eleven. Den nye skolen bør sørge for en god dialog så raskt 


som mulig, slik at elevene som trenger særlig tilrettelegging, får en god overgang og en god 


start på den videregående opplæringen. I dialog med eleven/foreldrene kan en del av 


planleggingen med å tilrettelegge for den enkelte begynne før skoleplassene i fylket er fordelt.» 


 
Revisjonskriterier: 


 Skolene skal ha rutine for å lette overgangen mellom ungdomstrinnet og 


videregående opplæring. 


 Skolene skal ha rutine som sørger for at elever med særskilte behov blir godt 


ivaretatt i overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. 
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 Rutinene skal følges. 


 Ungdomsskolene skal ha klarert med den enkelte elev, over 15 år, hvilken 


informasjon som skal følge eleven fra ungdomskolen til videregående skole. 


 


Alle skolene har skriftlige rutiner for overgangen mellom ungdomstrinnet og 


videregående opplæring. Flere av skolene hadde oppdatert rutinen sin i forbindelse 


med denne forvaltningsrevisjonen. Rutinene inneholdt blant annet de oppgaver som 


må gjøres i forkant av søknadsfrister for inntak, både for elever som søker på spesielt 


grunnlag og elever som søker om ordinær plass. Det var rådgiverne som i stor grad 


hadde ansvar for utføre oppgavene som var beskrevet i rutinen. Noen av skolene 


hadde lagt inn i rutinen de ulike aktivitetene som de har i faget utdanningsvalg, som 


arbeidspraksis og hospitering.  


 


Noen elever har fortrinnsrett til vg1, og ungdomsskolene skal melde disse elevene inn 


til fylkeskommunen innen 1. oktober etter samtykke fra søker. Her er det et eget 


skjema som foresatte og elev signerer på. Dette gjelder for følgende elever: 


 Elever som har spesialundervisning og som har et særlig behov for inntak til et 


bestemt utdanningsprogram (forskrift til opplæringsloven § 6-15). 


 Elever med sterkt nedsatt funksjonsevne (forskrift til opplæringsloven § 6-17). 


 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (forskrift til opplæringsloven 


§ 6-18). 


 


Fylkeskommunen arrangerer årlig et «inntaksmøte» før jul, som rådgiverne deltar på. 


Møtet oppleves som nyttig. I tillegg sender fylkeskommunen ut et eget 


informasjonsskriv som omhandler «informasjon om søking og inntak til videregående 


opplæring skoleåret ….».   


 


For de elever som har fortrinnsrett og elever som skal søkes inn på individuelt 


grunnlag, er fristen for søknad 1. februar. Skolene har rutiner for å innkalle foresatte, 


elev og PPT i fylkeskommunen til et møte i forkant. Rådgiverne opplever dette møtet 


som veldig nyttig da PPT i fylkeskommunen kan bidra til å svare på spørsmål fra elev 


og foresatte og bidra til å fortelle hvilke muligheter som finnes. Flere av rådgiverne 


uttrykte at de hadde hørt at fylkeskommunen ikke lenger skulle delta på dette møtet. 


Dette uttrykte rådgiverne bekymring over. Revisjonen har undersøkt dette med PPT-


leder i fylkeskommunen, og det er bestemt at fylkeskommunen fortsatt skal delta på 


disse møtene. 


 


Tabellen på neste side viser en oversikt over sentrale aktiviteter som alle 


ungdomsskolene har lagt inn i sine rutiner med tanke på søknadsprosessen til 


videregående skoler.  
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Tabell 3 – Oversikt over aktiviteter som alle ungdomsskoler gjennomfører 


i forbindelse med overgangen til videregående skole. (Kilde: 


Ungdomsskolene i Sandnes kommune).  


Måned 


 


Aktivitet 


 


1. oktober 


Innmelding av elever som har fortrinnsrett til 


videregående opplæring til fylkeskommunen. 


Oktober/november/desember 
Rådgiver har samtaler med alle elevene om 


utdanningsprogram og yrker. 


Desember 
Delta på møtet som fylkeskommunen arrangerer 


om søknad på videregående skole 


November/desember/Januar 


Møte med PPT fylkeskommunen, foresatte, 


kontaktlærer og elev for dem som skal søke innen 


1. februar. 


Januar  
Foreldremøter 


Januar 
Bistå elever som har fortrinnsrett med å søke. 


1. februar 
Søknadsfrist 


Februar 
Bistå elever med å søke (hvis behov) 


1.mars 
Søknadsfrist ordinært opptak 


Mai- Juni 
Delta på overføringsmøter for elever som har 


fortrinnsrett. 


 


 


Dokumentasjon om enkelt elever som skal søke innen 1. februar 


Det er den enkelte elev som søker elektronisk i Vigo om plass på videregående skole. 


For de elever som skal søke innen 1. februar, skal det være med vedlegg til søknaden. 


Hvilke vedlegg som skal sendes inn, er beskrevet i informasjonsskrivet «informasjon om 


søking og inntak til videregående opplæring skoleåret ….». Utdrag fra skrivet ligger i 


vedlegg 3. Dette er informasjon som enkeltvedtak, IOP, karakterutskrift m.m. Skolene 


har rutine for at yrkesrådgiver sitter sammen med eleven og fyller ut søknadsskjema 


og laster opp de aktuelle vedlegg.  


 


Dokumentasjon om enkelt elever som skal søke innen 1. mars 


For andre elever er søknadsfristen 1. mars, og for noen av disse elevene kan det i noen 


tilfeller være behov for å sende inn ekstra dokumentasjon. Dette skal fylles ut som et 


meldeskjema og kan inneholde informasjon om elever som mottakerskole bør vite om 


før skolestart. Her kan det også legges med vedlegg (se vedlegg 2). Elevene må gi 


skolen tillatelse for at denne informasjonen skal kunne vedlegges søknaden, og dette 


foregår ved at yrkesrådgiver sitter sammen med eleven og laster opp vedleggene når 


eleven søker. I år er første gang denne informasjonen skal sendes elektronisk. 


 


Flere av rådgiverne oppgir at de har hatt tilfeller der ungdomsskolen ønsker å sende 


inn opplysninger om eleven, men der eleven selv ikke vil. Dette kan for eksempel 


gjelde elever som har hatt høyt fravær. Siden det er eleven som bestemmer, kan 


ungdomsskolen ikke sende denne informasjonen videre. Noen av rådgiverne oppgir at 


dette er uheldig, da dette kan føre til at den videregående skolen ikke godt nok følger 


opp eleven. 
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Annet vedørende overgangen 


Flere av rådgiverne oppgir at de har vært borti situasjoner der skolen har sendt inn 


informasjon om elever, men som ikke har kommet frem til den videregående skolen 


eleven har begynt på. Fylkeskommunen oppgir at det dette kan henge sammen med at 


informasjonen ble sendt til den skolen eleven først sa ja til å begynne på, men dersom 


eleven etterpå kom inn på en annen skole (høyere valg), kan informasjonen ha blitt 


liggende på den første skolen. 


 


Gand videregående skole kaller årlig ungdomsskolene inn til møter om elever som har 


søkt Gand som første plass. Ungdomsskolene synes at disse møtene er nyttig, og noen 


savner at ikke det holdes tilsvarende møter med andre skoler.  


 


Vurdering 


Ungdomsskolene i Sandnes har omfattende planer og rutiner som skal lette 


overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Planene angir en 


lang rekke tiltak, og det er vår inntrykk at rutinene blir fulgt.  


Så langt vi kan se gjør rådgiverne en god jobb i dette arbeidet. 


 


Når rådgiverne sitter sammen med eleven og laster opp dokumentasjon som skal følge 


med søknaden, gir eleven samtidig rådgiver tillatelse om at dokumentasjon kan sendes 


inn. På den måten har skolen klarert med eleven hvilken informasjon som kan sendes 


inn. Selv om skolene i noen tilfeller skulle ønske å kunne dele informasjon med 


videregående skole om elever som ikke har gitt skolene tillatelse til dette, er det viktig 


at ansatte overholder taushetsplikten.  


 


2.4 UTDANNINGSVALG, YRKESRÅDGIVNING OG 


FRAFALL 


 


Faget utdanningsvalg ble innført i 2008, og skal bidra til en god overgang mellom 


ungdomsskolen og videregående opplæring. Høsten 2015 kom det en ny læreplan for 


faget, og den gjelder fra og med nåværende 8. trinnselever. Skoler som ønsker det kan 


ta denne i bruk på høyere trinn. Fra og med august 2016, skal all opplæring ta 


utgangspunkt i ny læreplan. I den nye læreplanen er det blant annet gjort endringer i 


formålet med faget, og det er tatt inn flere kompetansemål.  


 


I opplæringsloven § 9-2 står det: "Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, 


yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål.» Dette er nærmere utdypt i forskrift til 


opplæringsloven § 22-3: «Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og 


yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av 


utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i 


eit langsiktig læringsperspektiv.» 
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Revisjonskriterier: 


 Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene blir mer bevisste på valg av 


utdanning og yrke.  


 Alle elever skal få tilbud om nødvendig rådgivning om utdannings- og 


yrkesvalg, og rådgivningen skal bidra til at elevene på ungdomstrinnet blir mer 


bevisste på valg av utdanning og yrke. 


 Tiltakene skal bidra til reduksjon i frafallet på videregående  


skole. 


 Tiltakene skal bidra til at flere søker videregående opplæring. 


 


2.4.1  FAGET UTDANNINGSVALG  


Den nye læreplanen har like mange timer som tidligere, men den har flere 


kompetansemål. Den nye lærerplanen stiller ikke krav til utprøving i yrker, men det 


fremgår i formålet at utdanningsvalg skal bidra til at elevene får prøve ut og bli 


bevisste på egne interesser. Det fremgår også at faget kan foregå på andre læringsarena 


enn skolen. 


 


Organisering av faget 


Alle skolene har en plan for undervisningen i faget. Skolene legger faget opp på ulike 


måter, men ved alle skolene inneholder faget: 


- gjennomgang av heftet «min fremtid» 


- informasjon om utdanningsprogram og søkeprosessen 


- hospitering ved videregående skole 


- arbeidslivspraksis 


- deltakelse på yrkesmesser o.l. 


 


De fleste skolene begynner med noen få timer undervisning i utdanningsvalg i 8. 


trinnet, og i tillegg har de det de kaller en «jobbskygge» dag. Det vil si at elevene er med 


en bekjent, ofte foresatte, på arbeid. Lundehaugen har kun «jobbskygge» dag på 8. 


trinnet. 


 


Her er et eksempel over hvordan Giske ungdomsskole har lagt opp faget 


utdanningsvalg (matrisen er noe omredigert/forenklet enn Giske sitt oppsett).  
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Tabell 4 – Årshjul utdanningsvalg 2015-2016. Kilde: Giske ungdomsskole.  


Tid for gjennomføring  Tiltak ANSVARLIG  


8.trinn 


 


September Introduksjon og informasjon om faget 


utdanningsvalg 


Rådgiver 


Oppstart september – pågår 


hele året 


Utdeling/oppstart i boka «Min fremtid». Kontaktlærer 


Mai 


 


Jobbskygging Kontaktlærer 


Inngår i elevsamtalen i siste 


termin 


Karrieresamtale Kontaktlærer 


9. trinn 


Gjennom hele året 


 


Boka «Min fremtid» Kontaktlærer 


September Orientering om de ulike 


utdanningsprogrammene. 


Interessetest 


Rådgiver 


 


 


Foreldremøte – informasjon til foresatte Rådgiver 


Januar 


 


Søke hospitering Rådgiver 


Februar «Bli med og bygg» 2 dager Opplysningskontoret 


for byggfag/rådgiver 


Gjennom hele året 


 


Karrieresamtaler Rådgiver 


Mars 


 


Hospitering videregående skole Rådgiver 


April 


 


Arbeidsuke  Rådgiver 


10. trinn 


 


Gjennom hele året 


 


Boka «Min fremtid» Kontaktlærer 


August Teambuilding og orientering om muligheter for 


utdanning i forsvaret 


Rådgiver 


September 


 


Søke hospitering Rådgiver 


Oktober – Februar 


 


Individuelle samtaler med rådgiver Rådgiver 


November 


 


Yrkesmesse Rådgiver 


November 


 


Hospitering videregående skole Rådgiver 


Januar 


 


Prosjektet «Min Framtid» Lærerne på trinnet 


Diverse tider 


 


Åpent hus arrangement på videregående skoler Foresatte 


Januar - Mars Søke på videregående skoler 


Frist 1. februar for søknad på særskilt grunnlag 


Frist 1. mars for ordinær søknad 


Elev/foresatte/ 


Sosiallærer/rådgiver 


 


En ser av tabellen at Giske ungdomsskole, som en del andre skoler, har utdanningsvalg 


både på 8., 9. og 10. trinn. 
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Lundehaugen ungdomsskole starter med faget i vårsemesteret i 9. trinnet. Ved Øygard 


ungdomsskole har en i vårhalvåret i 8. klasse noen timer med jobbing med heftet «Min 


framtid». Elevene fortsetter så med faget i vårhalvåret i 9. trinn. Elevrepresentanter ved 


Øygard ungdomsskole oppgir at de fikk lite informasjon om ulike retninger i forkant 


av påmeldingen til hospitering. Dette skyldes at påmeldingsfristen til hospiteringen er 


i slutten av januar, når de nettopp var begynt med faget.  


 


Det varierer også hvem som underviser i faget. Ved Skeiene ungdomsskole er det 


yrkesrådgiver som underviser i faget hele 9. trinn. På den måten blir yrkesrådgiver 


godt kjent med alle elevene, før de får individuell veiledning. Ved andre skoler har 


yrkesrådgiverne i 9. trinn noen klasser, mens det er andre lærere som underviser de 


andre klassene. Flere av yrkesrådgiverne uttrykker at de kunne ønske å undervise i 


faget selv. På 10. trinn er det ved flertallet av skolene yrkesrådgiver som underviser, 


men ved Riska ungdomsskole og Lundehaugen ungdomsskole er det også lærere som 


underviser i faget. Rådgiverne ønsker å ha faget selv, blant annet fordi de da kan bli 


bedre kjent med elevene. I tillegg har de kompetanse i faget. Noen av 


elevrepresentantene ved Riska oppgir at det oppleves som at faget ikke tas så alvorlig 


som andre fag  i 8. – 9. trinn, blant annet fordi det ikke er karakter i faget, og fordi 


lærerne ikke tok godt nok «hånd» om faget. På noen av skolene opplyses det som at 


det nok kan variere litt om alt blir fulgt opp like godt i faget, når det er overlatt til en 


kontaktlærer/faglærer.  


 


Det varierer om faget er timeplanlagt eller om det undervises i faget i bolker. Ved 


Øygard ungdomsskole og Giske ungdomsskole er faget ikke timeplanlagt, men 


elevene har faget i bolker. Noen av skolene oppgir at elevene nok får mer timer enn det 


som fremgår av læreplanen. 


 


Hospitering 


Det er inngått en avtale mellom fylkeskommunen og Sandnes kommune om 


hospitering på videregående skoler en dag på våren i 9. trinn og en dag på høsten i 10. 


trinn. Det er oppvekst skole som har ansvar for å koordinere hospiteringen for 


ungdomsskolene. Fylkeskommunen har et nytt datasystem for søking på hospitering, 


og elevene søker tre utdanningsprogram de ønsker å besøke. De fleste får førstevalget 


sitt ett av årene, men noen rådgivere og elever oppgir at det er elever som ikke får 


komme der de ønsker. For hospiteringen som er i mars i år, er det ca. 12 prosent som 


ikke har fått innvilget det utdanningsprogrammet de hadde som første ønske. Flere 


mener at dette skjer oftere nå med det nye registreringsprogrammet.  


 


Hospiteringsperioden foregår i en periode på to uker begge gangene, og elevene er på 


hospitering ulike dager. Dette skyldes noe begrenset kapasitet ved de videregående 


skolene. Flere av ungdomsskolene rapporterer om at det i dette tidspunktet blir uro i 


undervisningssituasjonen, og at det kan være vanskelig å planlegge opplæringen disse 


ukene, da det varierer hvor mange elever som er på hospitering fra dag til dag. I 


avtalen mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune, står det ingen ting 
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om at hospiteringsperioden skal være over to uker. Både elever og noen av skolenes 


ansatte opplever det som uheldig at flere som går i klasse/er venner, ikke får hospitere 


på samme skole, når de har valgt samme utdanningsprogram.  


 


Av de elevene vi snakket med var det ulike synspunkter på hospiteringen. Noen elever 


var fornøyde og uttrykte at hospiteringen hjalp dem å velge utdanningsprogram. 


Andre elever var ikke like fornøyde. Dette går både på at de kom på 


utdanningsprogrammer de ikke ønsket og/eller på skoler de ikke ønsket å gå på. Noen 


som kom der de ønsket, var ikke fornøyde på grunn av innholdet. På to av skolene var 


det elever som opplevde at hospiteringen var samme dag som de hadde 


arbeidspraksis. Noen av rådgiverne oppgir at de får litt sen beskjed om når 


hospiteringen skal være. Ifølge oppvekst skole er den stort sett i faste uker. 


 


Arbeidspraksis 


Alle skolene har elevene ute i arbeidspraksis, og rådgiverne avtaler med hverandre når 


den enkelte skole skal ha praksis, slik at ikke alle er ute samme dager/uker. Det er 


ulikt hvor mange dager elevene er i praksis, og oversikten nedenfor viser disse 


forskjellene: 


 


Tabell 5 – Oversikt over hvor mange dager de ulike skolene har arbeidspraksis. Kilde: 
Rådgivere og rektorer i Sandnes kommune. 
 


Skole Antall dager arbeidspraksis totalt  


Giske ungdomsskole 5 dager 


Høle barne- og ungdomsskole 5 dager 


Høyland ungdomsskole 7 dager  


Lundehaugen ungdomsskole 5 dager  


Lurahammaren ungdomsskole 10 dager 


Riska ungdomsskole 8 dager 


Skeiene ungdomsskole 6 dager  


Øygard ungdomsskole 8 dager 


 


En ser av tabellen at antall dager med arbeidspraksis varierer fra fem til ti dager.  


 


Det er ikke alltid eleven finner relevant arbeidspraksis i forhold til det elevene 


vurderer å velge som fremtidig yrke. Dette skyldes blant annet at en del bedrifter ikke 


tar inn elever på grunn av HMS-krav og taushetsplikt. Det blir ofte en del elever som 


jobber i butikk. Likevel tror flere at denne arbeidserfaringen er nyttig. 


 


Noen av elevene synes at det var vanskelig å finne seg arbeidssted. Noen elever og 


foresatte kunne ønske at skolen kunne bidra litt mere, slik at ikke en var avhengig av 


foresattes bekjentskapskrets for å finne arbeidssted. De fleste elevene synes også at 


arbeidspraksisen var kjekt, og for enkelte var den et kjærkomment avbrekk fra 


skolehverdagen. 
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2.4.2  YRKESRÅDGIVNING  


I arbeidstidsavtalen «SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal 


grunnopplæring» fremgår det minimum hvor mye rådgivningsressurs ungdomsskolene 


skal ha. Ressursen henger sammen med antall elever ved skolen. Alle skolene har en 


yrkesrådgiver og en sosialrådgiver, og ressursen er fordelt mellom dem. Ved en av 


skolene er sosialrådgiverstillingen lagt til en inspektør, og en annen skole vil 


organisere seg på denne måten kommende skoleår. Skolens ledelse kan selv velge å 


bruke mer til rådgivning enn minstekravet. Ressursen til rådgivning tas av den totale 


ressursmodellen som skolene får tildelt.  


 


Tabell 6 – Oversikt over rådgivningsressurs. Kilde: Ungdomsskolene i Sandnes kommune. 


Skole Ressurs 


yrkesrådgiver i 


prosent 


Ressurs 


sosialrådgiver 


i prosent 


Rådgiverressurs 


utover krav i 


SFS 2213 


Giske ungdomsskole 54 100 40 


Høle barne- og ungdomsskole ca. 8 prosent ca. 4 prosent  


Høyland ungdomsskole 40 60  


Lundehaugen ungdomsskole 80 50 18,3 


Lurahammaren ungdomsskole 24 24  


Riska ungdomsskole 40 40 23 


Skeiene ungdomsskole 51,5 40  


Øygard ungdomsskole 36,7 49,8  


 


Ved alle skolene får elevene individuell yrkesveiledning, men det variere noe ved hvor 


mye tid som er avsatt til hver elev, fra ca. 15 minutter til 45. minutter. Yrkesrådgiverne 


snakker flere ganger med elever som sliter med å bestemme seg. 


 


Noen av elevene uttrykker at det er viktigere at yrkesrådgiverne bruker tiden på elever 


som ikke har bestemt seg, enn de elever som har bestemt seg.  


 


Tabell 7 – Oversikt over elever på 10. trinnes sitt svar på påstanden: « Jeg har fått et godt 


grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen.» 


Kilde: Elevundersøkelsen fra skoleporten.no 
 


  
2013-
2014 


2014-
2015 


2015-
2016 


Giske ungdomsskole 4,2 4,1 4,1 


Høyland ungdomsskole 3,7 3,5 3,8 


Lundehaugen ungdomsskole 3,7 3,5 3,8 


Lurahammeren ungdomsskole 3,7 3,6 4 


Riska ungdomsskole 3,6 3,5 3,7 


Skeiene ungdomsskole 3,6 3,6 3,8 


Øygard ungdomsskole 3,8 3,6 4 


Høle barn og ungdomsskule 3,7   3,3 
 


 


Av tabellen ser vi at Giske ungdomsskole er den skolen som oppnår høyest skår. I 


inneværende skoleår skårer også Øygard ungdomsskole og Lurahammaren 


ungdomsskole høyt. Men også andre skoler har hatt en positiv utvikling. Høle barne- 
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og ungdomsskule har hatt en nedgang, og skolen oppgir at dette nok henger sammen 


med at ingen av samtalene som yrkesrådgiver skal ha med elevene ved valg av 


utdanning og yrke, var gjennomført når elevundersøkelsen ble tatt. Andre skoler 


forteller også at ikke alle samtalene var gjennomført på det tidspunktet 


elevundersøkelsen ble tatt.  


 


Det som i hovedsak skille Giske i fra de andre skolene, er at ved Giske så gjennomfører 


yrkesrådgiver samtaler med hver enkelt elev både i 9. trinn og i 10. trinn. De andre 


skolene gjennomfører samtaler i 10. trinn. Ved Giske har elevene på 9. trinn to dager 


med «Bli med og bygg», der de i regi av opplysningskontoret for byggfag/rådgiver, 


bygger garasjer, og i 10. trinn gjennomføres det teambuilding/orientering med 


forsvaret.  


 


2.4.3  ANTALL SOM BEGYNNER PÅ VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 


Tabellen nedenfor viser hvor mange elevene som gikk ut fra ungdomskolen til 


sommeren 2010-2014, som var registrert som elever i videregående opplæring om 


høsten. 


 


Figur 1 – Oversikt over elever i fra Sandnes kommune, totalt for Rogaland og totalt for Norge 
som var registrert i videregående opplæring, samme år som avsluttet grunnskole. Kilde: 
Sandnes kommune. 


 


 


 


Figuren viser at Sandnes kommune har hatt en økning i antall elever som begynte på 


videregående skole og er over landsgjennomsnittet, men under snittet i Rogaland.  


 


Antall elever som fullfører og består VG1 første år.  


I Norge var det i 2014 84,7 prosent elever som fullførte og bestod VG1 i løpet av det 


første skoleåret, og i Rogaland var det 87,1 prosent. Tabellen nedenfor viser en oversikt 


over antall elever som fullførte og bestod VG1 første år innen normert tid. 
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Figur 2 – Oversikt over antall elever som fullførte og bestod 1. året på videregående 
skole i prosent. Kilde: www.sandnesskolen.no, Rogaland fylkeskommune. 


 


 


Figuren viser at det varierer fra år til år hvor mange som fra den enkelte ungdomsskole 


fullfører og består 1. året på videregående opplæring. Flere av skolene har hatt en 


positiv utvikling, blant annet Giske ungdomsskole og Riska ungdomsskole. I 2013 og 


2014 var det færre elever som kom i fra Lurahammaren ungdomsskole som fullførte 


første året videregående i årene 2012/2013 og 2013/2014 enn tidligere. Siden det er 


naturlig at det er noe svingninger, så vi har valgt å se på gjennomsnittet for en fire 


årsperiode. 


 


Tabell 8 - Oversikt over antall elever som fullførte og bestod 1. året på videregående i 


prosent, for en treårs periode (skoleåret 2011/2012 – 2013/2014). Kilde: Rogaland 


fylkeskommune, Rogaland Revisjon. 


  2011-2012 2012-2013 2013-2014 Snitt 


Giske ungdomsskole 79,29 86,62 86,4 84,1 


Høyland ungdomsskole 83 79,5 81,1 81,2 


Lundehaugen ungdomsskole 
83,2 81,2 90,6 85,0 


Lurahammeren ungdomsskole 
94,8 79,1 82,8 85,6 


Riska ungdomsskole 78,16 87,25 85,4 83,6 


Skeiene ungdomsskole 83,21 87,8 82,4 84,5 


Øygard ungdomsskole 83,8 86,1 83,2 84,4 


Høle barn og ungdomsskole 
100 83,3 94,1 92,5 


 


Av tabellen ser en at i snitt hadde elever som kom i fra Giske-, Høyland- og Riska 


ungdomsskole minst sannsynlighet for å fullføre og bestå første året på videregående 


skole. Men både Giske ungdomsskole og Riska ungdomsskolen hadde i denne 


perioden en positiv utvikling. Størst sannsynlighet for å fullføre og bestå, hadde elever 


i fra Høle barne- og ungdomsskule og elever i fra Lurahammaren ungdomsskole.   


 



http://www.sandnesskolen.no/
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Neste tabell viser oversikt over andel elever i Rogaland, fordelt på kommuner, som 


gjennomførte og bestod videregåendeopplæring i løpet av fem år. Her finnes det 


dessverre ikke tall på skolenivå.  


 


Tabell 9 – Oversikt oversikt over andel elever i Rogaland, fordelt på kommuner, som 


gjennomførte og bestod videregåendeopplæring i løpet av fem år. Gjelder elever som startet 


på videregående skole høsten 2005 til 2009. 


 


2005 2006 2007 2008 2009 Gjennomsnitt


Bjerkreim 81 79 83 83 73,3 79,9


Vindafjord 80 75 80 71 84 78,0


Suldal 68 75 86 83 77,6 77,9


Lund 79 76 77 88 68,1 77,6


Sauda 83 77 73 73 76,2 76,4


Tysvær 80 77 70 76 77,6 76,1


Hjelmeland  66 81 77 76 75,8 75,2


Sola  74 73 74 76 73,6 74,1


Randaberg  76 74 73 73 74 74,0


Rennesøy 79 78 63 69 81 74,0


Karmøy 76 75 70 74 73,3 73,7


Gjesdal 76 73 73 67 76,8 73,2


Haugesund 73 74 73 71 73,4 72,9


Stavanger 72 74 70 74 73,9 72,8


Rogaland 72 73 72 73 73,3 72,7


Sokndal 73 75 67 67 79,6 72,3


Strand 73 75 72 66 75 72,2


Sandnes  70 70 73 73 73,7 71,9


Forsand 74 55 64 82 83,3 71,7


Eigersund 75 73 66 74 68,7 71,3


Finnøy 75 65 69 69 76 70,8


Time 69 72 67 76 67,9 70,4


Hå  66 69 67 71 68 68,2


Bokn 100 (N<10) 80 91 64,3 67,1


Klepp  59 68 74 64 65,2 66,0


 


 


En ser av tabellen at etter fem år har i snitt 71,9 prosent av elever i fra Sandnes 


kommune gjennomført videregående opplæring. Dette er noe under middels. Men de 


senere årene har det vært flere elever som har fullført, og av de elevene som begynte 


på videregående opplæring i 2009, fullførte 73,7 prosent innen fem år. Dette var rett 


over snittet for Rogaland som var 73,3 prosent Det er flere som fullfører 


studieforberedende enn yrkesfag. I kvalitetsmeldingen til Rogaland fylkeskommune 


fremgår det: «En viktig årsak til at mange som begynner på yrkesfag har lav gjennomføring 


etter fem år, er at mange slutter etter Vg2. …Det er et tankekors at en av fire som primært 


ønsker læreplass, ikke får. Vi antar at mange av dem som ikke får læreplass, slutter i overgangen 


fra Vg2.» 
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2.4.4  SAMMENHENG MELLOM ELEVENES FORNØYDHET MED 


YRKESVEILEDNING/KARRIEREVEILEDNING OG HVOR MANGE 


SOM FULLFØRER OG BESTÅR  


Tabellen nedenfor viser en oversikt over antall elever som i prosent i 2012-2013 


fullførte eller bestod videregående opplæring ett år etter avsluttet ungdomsskole i 


Sandnes.  


 


Tabell 10 – Oversikt i prosent over hvor mange av de elevene som gikk ut fra grunnskole i 
Sandnes 2011/2012, som fullførte og bestod Vg1 2012/2013. Kilde: 
 


2012-2013 rangert etter høyest gjennomføring


Giske ungdomsskole 86,62 3


Høyland ungdomsskole 79,5 7


Lundehaugen ungdomsskole 81,2 6


Lurahammeren ungdomsskole 79,1 8


Riska ungdomsskole 87,25 2


Skeiene ungdomsskole 87,8 1


Øygard ungdomsskole 86,1 4


Høle barn og ungdomsskole 83,3 5  
 


Av de elevene som gikk ut fra grunnskolen i Sandnes i 2011/2012, og som tok Vg1 


skoleåret 2012/2013, var det elever som kom i fra Skeiene ungdomsskole og Riska 


ungdomsskole som i størst grad fullførte og bestod Vg1.  


 


Det kan være interessant å undersøke om det er noen sammenheng mellom hvor 


fornøyd elevene var med karriereveiledningen de fikk på ungdomskolen og hvor 


mange som fullfører og består Vg1. I elevundersøkelsen for 2011/2012 ble det stilt to 


spørsmål for karriereveiledning1: 


-  «I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å 


velge type videregående opplæring som passer for deg? 


- I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen du får på skolen om ulike utdannings- 


og yrkesvalg.» 


 


                                                      
1 Det ble gjort endringer i elevundersøkelsen fra 2013, slik at for dette spørsmålet er det ikke direkte samsvar mellom før 
og etter 2013. 
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Tabell 11 – Oversikt over hvor fornøyd elever som gikk 10. trinn i 2011/2012 var med 
karriereveildning. Kilde: Elevundersøkelsen 2011-2012 (www.skoleporten). 
 


  Informasjon tilpasset deg Informasjon generelt 
Rangerin
g 


Giske ungdomsskole 3,8 3,8 3 


Høyland ungdomsskole 3,4 3,4 7 


Lundehaugen ungdomsskole 3,3 3,3 8 


Lurahammeren ungdomsskole 3,7 3,7 5 


Riska ungdomsskole 4,1 4,2 1 


Skeiene ungdomsskole 3,9 3,9 2 


Øygard ungdomsskole 3,6 3,6 6 


Høle barn og ungdomsskule 3,7 3,8 4 
 


 


Riska ungdomsskole, Skeiene ungdomsskole og Giske ungdomsskole som i 2011/2012 


hadde elever som var mest fornøyd med karriereveiledningen. 


 


Tabellen nedenfor viser en oversikt over rangeringen elever som fullførte og bestod 


VG1 og rangering av elevenes fornøydhet med karriereveiledningen. 


 


Tabell 12 – Oversikt i prosent over hvor mange av de elevene som gikk ut fra grunnskole i 
Sandnes 2012, som fullførte og bestod VG1 2012/2013. Kilde: 
 


  
Rangering flest som fullførte 


og bestod VG1  
Rangering fornøyd med 


karriereveiledningen 


Giske ungdomsskole 3 3 


Høyland ungdomsskole 7 7 
Lundehaugen 
ungdomsskole 6 8 
Lurahammeren 
ungdomsskole 8 5 


Riska ungdomsskole 2 1 


Skeiene ungdomsskole 1 2 


Øygard ungdomsskole 4 6 
Høle barn og 
ungdomsskole 5 4 


 


 


Tabellen viser at på de skolene hvor elevene var mest fornøyd med 


karriereveiledningen skoleåret 2011/2012, var det flest elever som fullførte og bestod 


VG1 innen ett år. Vi fikk imidlertid ikke tilsvarende resultat når vi så på samme 


sammenheng for årstrinnet etter.  


 


Vurdering 


Alle ungdomsskolene har ett opplegg for faget utdanningsvalg. Det varierer hvordan 


skolene gjennomfører dette, både med tanke på organisering og hvem som underviser 


i faget. Det er ikke krav til formell kompetanse for å kunne undervise i utdanningsvalg. 


Det er likevel et spørsmål om skolene burde prioritere at dette faget i større grad blir  


undervist av yrkesrådgivere. Når det nå er kommet flere kompetansemål i faget 


utdanningsvalg, bør skolene vurdere om det er behov for å redusere antall timer med 


arbeidspraksis. Dette gjelder særlig de skolene som per i dag har mellom 8-10 dager 
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med arbeidspraksis. Skolene bør også sikre at alle timer blir gjennomført og at alle 


elevene har fått en god informasjon om utdanningsprogram før de skal velge retninger 


å hospitere på. 


 


Det er uheldig at hospiteringen foregår over en to ukers periode, da det skaper uro i 


undervisningen og gjør det vanskelig for lærerne å gjennomføre undervisningstimer. 


Det burde være mulig å få til en bedre ordning vedrørende dette. Det er også uheldig 


dersom elever ikke får komme på førstevalget sitt, verken i 9. klasse eller i 10. trinnet.  


 


Elevene er i stor grad fornøyde med yrkesrådgivningen. Siden elevundersøkelsen i 


mange tilfeller blir tatt før elevene har hatt samtale med yrkesrådgiver, kan dette føre 


til at resultatene er lavere enn de kunne vært dersom elevundersøkelsen kom i 


etterkant.  


 


En gjennomgang av resultatene for ett årstrinn viste at det var flere elever som fullførte 


og bestod Vg1 som kom fra ungdomsskoler der elevene var mest fornøyde med 


karriereveiledningen.  


 


Både faget utdanningsvalg og yrkesrådgivningen synes å bidra til at elevene blir mer 


bevisste på valg av utdanning og yrke.  


 


Det har vært en økning i antall elever som søker videregående opplæring, og 


yrkesrådgivningen og faget utdanningsvalg kan ha bidratt til dette. Det har også vært 


en økning i antall elever som bor i Sandnes som fullfører og består videregående 


opplæring i løpet av fem år. Dette er positivt. 


 


2.5 ELEVENES KOMPETANSE/FAGLIGE UTVIKLING 


MED HOVEDFOKUS PÅ TRE AV 


UNGDOMSSKOLENE 


 


Kvalitetsmeldingen til Rogaland fylkeskommune for 2015 viser at elever som har gode 


karakterer fra grunnskolen, statistisk sett har større sjanse for å fullføre videregående 


opplæring. Elever som hadde 30 grunnskolepoeng (3 i snittkarakter) eller lavere hadde  


- 24,4 prosent sannsynlighet for å fullføre og bestå studieforbedrende.  


- 61,7 prosent sannsynlighet for å fullføre yrkesfag 


 


Elever som hadde mer enn 50 grunnskolepoeng (5 i snittkarakter) hadde: 


- 96,4 prosent sannsynlighet for å fullføre og bestå studieforberedende  


- 95 prosent sannsynlighet for å fullføre og bestå yrkesfag. 


 


På landsbasis er sannsynligheten for at en elev med færre enn 30 grunnskolepoeng skal 


gjennomføre videregående opplæring i løpet av fem år, mindre enn 20 prosent 
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(Kvalitetsmeldingen 2014/Gjennomføringsbarometeret.) Det er flere med lave 


grunnskolepoeng som fullfører videregående skole i Rogaland enn snittet i Norge. 


  


Selv om det også er andre variabler som spiller inn, viser dette at grunnskolepoeng 


påvirker sannsynligheten for å fullføre og bestå videregående opplæring. Dette gjør at 


det er viktig for grunnskolen og jobbe systematisk med å høyne elevenes kompetanse. 


Men samtidig må en også ha i mente at noen elever sliter med forhold som ikke er 


skolerelatert, som kan gjøre opplæringssituasjonen vanskelig.  


 


Opplæringsloven eller forskrift til opplæringsloven har ingen bestemmelser som kun 


gjelder svake elever, som ikke faller inn under kriteriene for spesialpedagogisk hjelp, 


men det er bestemmelser i regelverket som favner alle elever. I opplæringsloven § 1-3 


står det: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen 


og lærekandidaten.» 


 


Et verktøy for å tilpasse elevens evner er knyttet til vurdering. Vurderingen skal nå i 


større grad være knyttet til læring, og i opplæringsforskriften er det flere paragrafer 


som omhandler dette: 


- «Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til 


eleven,….. undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget (§ 3-2).» 


-«Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, …. (§ 3-2).» 


- «Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for 


tilpassa opplæring og bidra til at eleven …. aukar kompetansen sin i fag… (§ 3 -11).» 


-«Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til eleven …og gi 


rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle kompetansen sin i faget (§ 3 -11)». 


- «Halvårsvurdering i fag … skal syne kompetansen til eleven opp mot kompetansemåla i 


læreplanen for faget. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i 


faget. Frå 8. årstrinnet skal eleven i tillegg ha halvårsvurdering med karakter (§ 3-13).» 


-«Undervegsvurderinga skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin 


gjennom opplæringstida i faget (§3-16.») 


 


Revisjonskriterier 


 Skolene skal gi elevene underveisvurdering som gir rettledning om hvordan 


eleven kan øke kompetansen i faget, fremme læring og gi elevene mulighet til å 


forbedre kompetansen sin.  


 Svake elever skal ha en positiv utvikling. 


 I Sandnesskolen opplever alle elevene fremgang. 


 


Praktisk undervisning og individuell opplæring 


Som en del av prosjektet ungdomstrinn i utvikling, jobbes det med å gjøre 


undervisningen mer praktisk. Tabellen nedenfor viser en resultater fra 


elevundersøkelsen på 10. trinns svar på spørsmål om variert opplæring og praktisk 


undervisning for de tre utvalgte skolene. 
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Tabell 13 – Resultater fra elevundersøkelsen 10. trinn – høsten 2015  (Kilde: 


Elevundersøkelsen 2015, Sandnes kommune).  


 
Giske ungdomsskole Øygard 


ungdomsskole 


Riska 


ungdomsskole 


 


Praktisk opplæring 


2,8 3,1 2,6 


Variert opplæring 
3,4 3,8 3,6 


 


En ser av tabellen at skolene skårer lavt på praktisk opplæring. Den skolen som skårer 


lavest er Riska ungdomsskole. Ungdomsskolene skårer bedre på spørsmålet variert 


opplæring. 


 


Rogaland Revisjon har ikke gått i detalj på hvordan skolene jobbe med tilpasset 


opplæring, men har sett på noen av ukeplanene som skolene har. En måte å tilpasse 


opplæringen på er å gi ulike typer oppgaver o.l. som er tilpasset elevens nivå. En 


gjennomgang av lekse/uke/læringsplanene for de tre skolene viser at det er ulik bruk 


av nivåinndeling. Giske ungdomsskole har satt opp tre nivåer (blå, rød, grønn) og på 


arbeidsplanen i en av ukene, for en av klassene, var det nivåinndeling i engelsk, 


matematikk og fransk. I matematikk og i engelsk var det ulike oppgaver som skulle 


gjøres. I fransk var det samme sider og oppgaver som skulle gjøres, men det høyeste 


nivået (grønn) hadde flere oppgaver. I flere klasser er engelsk inndelt i to-nivåer. 


 


På Riska ungdomsskole var det for uke 6 og uke 8 ingen nivåinndeling for to av 


klassene. I to av klassene var matematikkleksene inndelt i to nivåer.  


 


Øygard ungdomsskole er den skolen som har mest differensiert læreplanen 


(lekseplan). I uke 8 er engelsk og valgfagspråk inndelt i tre nivåer. I engelsk har elever 


med middels og høy måloppnåelse flere gloser de skal lære og andre oppgaver. 


Matematikkleksene i uke 8 delt inn i to nivåer, der de har ulike oppgaver og naturfag 


og samfunnsfag er inndelt i to nivåer. I begge de to fagene skal elevene lese like mye, 


men oppgavene er annerledes.  


 


Vurdering for læring 


Alle skolene oppgir at de jobber med vurdering for læring, og at dette har de holdt på 


med noen år. Rektorer oppgir at det nok er noe er ulik praksis blant lærerne innenfor 


dette. Noen legger ut tilbakemeldinger på It’s Learning, andre ikke. 


 


I elevundersøkelsen er elevene stilt åtte spørsmål som er knyttet til indikatoren 


vurdering for læring. Tabellen nedenfor viser en oversikt over total skår for 10. trinns 


elever ved den enkelte ungdomsskole de tre siste skoleårene. 
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Tabell 14– Oversikt over 10. trinns skår på indikatoren «vurdering for læring» . Kilde: 
Elevundersøkelsen. 


  2013-2014 2014-2015 2015-2016 


Giske ungdomsskole 
3,2 3,1 3,2 


Høyland ungdomsskole 
2,7 2,7 3,1 


Lundehaugen ungdomsskole 
3,1 3,2 3,5 


Lurahammeren ungdomsskole 
3,3 3,5 3,6 


Riska ungdomsskole 
3,4 3,3 3,4 


Skeiene ungdomsskole 
3,1 3 3,2 


Øygard ungdomsskole 


3 3,4 3,5 


Høle barn og ungdomsskule 
3,4   3,2 


 


 


En ser av tabellen at Lurahammaren-, Lundehaugen- og Øygard ungdomsskole er de 


skolene som skårer best på «vurdering for læring». Den laveste skåren har Høyland 


ungdomsskole, men denne skolen har hatt den beste utviklingen det siste året.  Dersom 


en går nærmere inn i tallene så finner en at det elevene jevnt over gir dårlig skår på 


spørsmålene: 


 Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal 


vurderes? 


 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 


 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget. 


Spesielt trekker spørsmålet «Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?» ned, hvor syv 


av ungdomsskolene oppnår mellom 2,3 og 2,8 i resultater. Best skår på dette 


spørsmålet har Lurahammeren med 3,2 i resultat. 


De spørsmålene som oppnår best skår, er spørsmålene: 


 Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 


 Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt 


vurderes? 


 Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 


En nærmere gjennomgang av vurdering for læring for de tre utvalgte skolene finner en 


under karakterutvikling. 


Dersom underveisvurdering, tilpasset opplæring og mer praktisk undervisning skal ha 


noe for seg, bør dette bidra til at elevene lærer mer og dermed oppnår en høyere 


kompetanse gjennom bedre karakterer. En gjennomgang av grunnskolepoeng sier ikke 


noe om utviklingen den enkelte elev har hatt fra 8. trinnet til 10. trinnet. For å 


undersøke dette har Rogaland Revisjon valgt å se nærmere på nåværende 10. trinns 
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karakterutvikling i fagene engelsk, matematikk og norsk hovedmål for Øygard 


ungdomsskole, Riska ungdomsskole og Giske ungdomsskole. Vi har sett på karakter til 


første semester i 8. trinn og karakter i første semester i 10. trinn. Kompetansemålene 


gjelder etter 10. trinn, slik at begge disse to karakterene er å forstå som 


underveiskarakterer, men karakterene gir likevel et bilde på hvordan utvikling er. Det 


vil likevel være standpunktkarakteren som kan gi det mest korrekte bilde av 


utviklingen. Vi har kun analysert karakterene til elever som gikk på skolene begge 


årene og som fikk karakter begge årene. 


Grunnskolepoeng 


Figuren nedenfor viser en oversikt over gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng for 


Sandnes kommune, alle kommuner i Rogaland totalt og totalt i Norge. 


 


Figur 3 – gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng for ungdomskoleelevenes fem siste skoleår, 
sammenlignet med snittet i Rogaland og landet som helhet.2 
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  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 


Nasjonalt 39,9 40,0 40,1 40,4 40,8 


Rogaland 39,5 39,5 40,1 40,3 40,6 


Sandnes kommune 39,7 39,2 39,4 40,4 40,4 
 


 


Figuren viser at grunnskolepoengene for Sandnes kommune, med unntak av skoleåret 


2013-2014, er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Men Sandnes kommune har hatt en 


positiv utvikling i grunnskolepoeng, og grunnskolepoengene har fra 2012 – 2015 økt 


med over ett poeng.  


 


Tabellen nedenfor viser oversikt over gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng for den 


enkelte ungdomsskole i Sandnes for skoleårene 2010/2011 – 2014/2015 og 


gjennomsnittet. 


                                                      
2 I 2014-2015 har elevene ett mer fag enn tidligere, valgfag, slik at tallene ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.  
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Tabell 12 - Oversikt over gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng for den enkelte 


ungdomsskole i Sandnes for skoleårene 2010/2011 – 2014/2015 og gjennomsnittet. Kilde: 


 


  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Snitt 


Giske ungdomsskole 38,3 40,8 40,1 40,6 41,1 40,2 


Høyland ungdomsskole 39,2 39,1 39,2 41,3 38,5 39,5 


Lundehaugen ungdomsskole   39,3 39,6 41,1 42,7 40,7 


Lurahammeren ungdomsskole 41,4 39 39,2 41,4 39 40,0 


Riska ungdomsskole 38,3 38,6 40,2 39 38 38,8 


Skeiene ungdomsskole 40,5 40,4 38,9 40,8 41,2 40,4 


Øygard ungdomsskole 39,2 38 38,1 38,4 40,5 38,8 


Høle barne og ungdomsskule 40,9 38,6 39 41,6 44,3 40,9 
 


 


Det er naturlig at karaktersnittet varierer noe fra år til år, men statistikken viser også at 


det er noen skoler som jevnt over har et lavere karaktersnitt enn andre skoler. Høyland 


ungdomsskole og Riska ungdomsskole har gjennom flere år har hatt lavest 


grunnskolepoeng. Det kan være flere mulige årsaker til dette, som for eksempel 


bakgrunn i elevmassen, lav kompetanse i fra barneskolen, foresatte med lavt 


utdanningsnivå, lærere som er strengere med karakterene, en undervisning som ikke 


er godt nok tilpasset elevene, skolene bruker ikke godt nok vurdering for læring og 


lignende. 


 


Skolene måler også utviklingen i elevenes resultater på nasjonale prøver. 


 


Karakterutvikling nåværende 10. trinn ved Øygard ungdomsskole  


I tabellen nedenfor inngår karakterutvikling til 106 elever, fordelt på fem klasser.  


 


Figur 4 – Oversikt over karakterutvikling fra første termin i 8. trinn til første termin  i 10. 
trinn for elever fra Øygard ungdomsskole. Kilde: Karakterstatistikk fra Øygard 
ungdomsskole. 


 


Karakteroversikten viser at i engelsk og norsk fikk flertallet samme karakterer i 10. 


trinn som den de fikk på 8. trinn. I engelsk var det ca. 10 prosent som gikk opp i 
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karakter og i norsk var det ca. 12 prosent som gikk opp i karakter. I matematikk gikk 


ca. 32 prosent av elevene ned i karakter og 16 prosent opp en karakter. Resultatene er 


noe forskjellig i fra klasse til klasse, og for to av klassene finner vi at det er flere som 


har gått opp i karakter enn ned i karakter. I den ene klassen er det tretten elever som 


har gått ned i engelsk, og i en annen klasse er det ti elever som har gått ned i 


matematikk.  


Flere av elevene ved Øygard ungdomsskole oppga at det benyttes vurdering for 


læring, men at lærerne praktiserer det ulikt. I elevundersøkelsen oppnådde Øygard en 


3,5 i skår på vurdering for læring for 10. trinnet. Ledelsen oppgir at vurdering for 


læring er et av skolens satsingsområder.  


Elevene oppgir at de har veldig mye lekser, og at dette kan spille inn på at de ikke får 


øvd godt nok til prøver, fremføringer o.l. Samtidig sier noen av elevene at flere har 


sluttet å gjøre lekser eller kun gjør lekser hos de lærere som sjekker om leksene er gjort. 


Elevene reagerer også på at det kan være tre – fire vurderingssituasjoner i uken, 


samtidig som det er lekser. Personalet ved skolen oppgir at det skal maks være to 


vurderingssituasjoner i uken. En gjennomgang av 10. trinns læringsplan for uke fem, 


viser at elevene den uken har fire oppsatte vurderingssituasjoner (muntlig 


naturfagsprøve, artikkel i sidemål, innlevering/skriveøkt i KRLE og skriftlig 


innlevering og/med muntlig presentasjon). Elever og en foresatt representant oppgir 


at det kan ta lang tid før de får tilbakemelding på en vurderingssituasjon, men at her er 


det forskjeller på lærerne.  


Karakterutvikling nåværende 10. trinn ved Riska ungdomsskole 


For Riska ungdomsskole inngår karakterene til 89 elever i engelsk og matematikk og 90 


elever i norsk, fordelt på fire klasser. Figuren på neste side, viser en oversikt over 


karakterutvikling. 
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Figur 5 – Oversikt over karakterutvikling fra første termin 1. halvår i 8. trinn til første termin 
1. halvår i 10. trinn for elever fra Riska ungdomsskole. Kilde: Karakterstatistikk fra Riska 
ungdomsskole. 


 


 


Karakteroversikten viser at nesten 60 prosent av elevene beholder samme karakter i 


engelsk, og 56 prosent av elevene beholder samme karakter i norsk. Både i norsk og 


engelsk er det flere elever som går opp i karakter enn ned. I matematikk er det ca. 45 


prosent som går ned i karakter, og ca. 14 prosent som går opp i karakter. I alle klassene 


er det flere som går ned i matematikk enn opp. I den ene klassen er det ingen elever 


som har gått opp i karakter i matematikk, men i samme klasse har mange elever gått 


opp i norsk og i engelsk. I en annen klasse er det mange elever som har gått ned i alle 


tre fagene. Ledelsen ved Riska oppgir at de tidligere hadde et matematikkprosjekt som 


det ble lagt mye ressurser i, men at skolen ikke så noen resultater av prosjektet. Dette 


prosjektet ble derfor tatt vekk. Skolen gjennomfører «Lesson Study» som er en metode 


hvor flere lærere samarbeider og observerer hverandres undervisning og analyserer 


resultatet. Fokuset er å se hvordan undervisningen påvirker den enkelte elev. Målet er 


at lærerne skal tilegne seg ny kunnskap som påvirker undervisningen og bidra til økt 


læring.  


 


I elevundersøkelsen 2015/2016 10. trinn fikk Riska ungdomsskole 3,4 på vurdering for 


læring. Elevrepresentantene forteller at noen lærere er flinke til å gi tilbakemeldinger 


etter vurderingssituasjoner raskt, mens andre bruker lenger tid. Noen opplever at det 


ikke er alle som gir like tydelige tilbakemeldinger på hva som kan forbedres.  


 


Elevene forteller om at de i noen uker har mange vurderingssituasjoner, og at lærerne 


ikke samarbeider godt nok når det kommer til lekser og plassering av prøver, og er 


mer opptatt av kun sitt fag. Elevene opplever det som stressende når det er mange 


vurderingssituasjoner på en uke. Ledelsen oppgir at de har blitt kontaktet av foresatte 


om mange vurderingssituasjoner, og foreldrerepresentantene tar også opp dette. 


Elever oppgir at lærerne prøver å ha ferdig de fleste vurderingssituasjonene før 
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påskeferien (i år 18. mars). Ledelsen ønsker at vurderingssituasjonene er fordelt utover 


på en gunstig måte, men at det er ønskelig at mest mulige vurderinger er gjennomført 


til påske. Dette fordi lærerne skal ha mulighet til å fange opp dem elever som ikke har 


gjennomført vurderingssituasjoner, slik at det også kan få karakter. Ledelsen oppgir at 


alle skal legge inn vurderingssituasjonene på prøve/aktivitetsplanen. En gjennomgang 


av denne viser at det også ligger noen vurderinger etter påskeferien. Skolen er opptatt 


av å se om en kan kutte vurderingssituasjoner også, men det er opptil den enkelte 


lærer å vurdere hva den trenger for å kunne sette karakter.  


 


Karakterutvikling nåværende 10. trinn ved Giske ungdomsskole 


Karakterstatistikken på neste side er basert på 105 elever i norsk og engelsk, og 106 


elever i matematikk fordelt på seks klasser.  


 


Figur 6 – Oversikt over karakterutvikling fra første termin 1. halvår i 8. trinn til første termin 
1. halvår i 10. trinn for elever fra Giske ungdomsskole. Kilde: Karakterstatistikk fra Giske 
ungdomsskole. 


 


 


Karakteroversikten viser at i norsk er det ca. 61 prosent som fikk samme karakter første 


halvår, i 8. trinn og første halvår 10. trinn. Både i norsk, engelsk og matematikk er det 


flere elver som går ned i karakter enn opp i karakter. Den største nedgangen er i 


matematikk hvor ca. 57 prosent av elevene har gått ned i karakter. Også ved Giske 


ungdomsskole finner en forskjeller mellom klassene. I matematikk er det mellom 6 og 


14 elever som har gått ned i karakter i den enkelte klasse. I engelsk varierer det mellom 


0 – 10 elever som har gått opp i karakterer i den enkelte klasse. 


 


I elevundersøkelsen for 2015/2016 oppnådde Giske ungdomsskole 10. trinn en skår på 


vurdering for læring på 3,2. Noen av elevrepresentantene uttrykker at en lærer av 


tilbakemeldingene. Men det kommer også frem at noen ikke har fått tilbakemelding på 


en heldagsprøve før neste prøve skal være, og at det er ulikt hvor raskt lærere retter. 
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Elevrepresentantene oppgir at lærerne ikke samarbeider godt nok om 


vurderingssituasjoner, og at en del vurderinger ofte kommer oppå hverandre. Noen av 


elevrepresentantene oppgir at de på den dagen intervjuet ble gjennomført, hadde de 


hatt to prøver. Skolen har utarbeidet en prøveplan som hang oppslått på 


personalrommet. På den så fordelingen mellom vurderingssituasjonene ut til å være 


grei, men i praksis viser det seg at ikke alle vurderingene var ført opp. Skolen oppgir 


også at lærere starter ofte på nytt stoff på likt, og noe som ofte fører til vurderinger på 


likt. Noen elever oppgir at de får en prøveplan, mens andre klasser ikke fikk dette.  


 


Elevrepresentantene uttrykker også at det oppfattes som om noen lærere gir 


urettferdig karakterer. Elevrepresentantene oppgir at når en lærer er vekke, så får de 


av og til vikarer som ikke kan faget. Når læreren kommer tilbake og vil ha prøve, så 


kan ikke elevene stoffet/har ikke lært noe. Noen synes også det er dumt at lærere ikke 


gir karakteren seks i første halvår.  


 


Faglig svake elever  


Noen av de faglig svake elevene tildeles spesialundervisning, gjennom at det fattes 


enkeltvedtak med en gitt ressursramme i  ett eller flere fag. Faglige svake elever skal på 


like linje med andre elever få opplæring som er tilpasset evnene og forutsetningene hos 


den enkelte elev. Det varierer i fra skole til skole hvordan og om de benytter ekstra 


ressurser på de svake elevene som ikke har spesialundervisning. Dette henger sammen 


med hvor mye den enkelte skole har av midler og ledelsens prioritering. Skolene 


hadde tidligere, som en del av den statlige satsingen for å få flere til å gjennomføre 


videregående skole, prosjektet ny-giv. Flertallet av ungdomsskolene i Sandnes 


opplevde ikke at dette ga de store utslagene karaktermessig hos elevene. Mange synes 


at tiltakene for de svake elevene burde kommet tidligere enn på våren i 10. trinn. Giske 


ungdomsskole er den skolen som var fornøyd med ny-giv, og skolen hadde dette 


tilbudet frem til dette skoleåret. Deres erfaring var at elevene har hatt nytte av ny giv 


og at det ga elevene motivasjon. Rektor oppgir at skolen vil starte opp igjen med dette 


kommende skoleår.  


 


Etter at prosjektet ny-giv ble avsluttet, har Sandnes kommune avsatt midler til ny-giv 


lignende tiltak. I år har oppvekst skole 500.000 i midler til slike tiltak, som den enkelte 


ungdomsskole kan søke om å få.  


 


Riska ungdomsskole «soler» elevene (kartleggingsverktøy utviklet av Gjesdal 


kommune) på 8. trinn og i 9. trinn og jobber med å få utviklet leseferdighetene. Skolen 


har ikke noe eget opplegg for elever som får lav karakter i matematikk. Dette overlates 


til den enkelte lærer. En foreldrerepresentant oppgir at en elev som fikk dårlige resultat 


i matematikk, selv måtte be om få noe ekstra hjelp. Men skolen har noe deling i 


matematikk, og dette brukes fleksibelt både på flinke elever svake elever. Det tas en 


før-test av elever, og elever som kan stoffet fra før, blir tatt ut som egen gruppe.  
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Øygard ungdomsskole er en av skolene som har fem ekstra lærerstillinger bevilget 


direkte fra  staten og som de fikk på grunnlag av svake faglige prestasjoner (Kristin-


midler), noe de også får beholde kommende skoleår. På skolen blir alle elevene kartlagt 


på 8. trinnet blant annet ved å «sole» elevene. Skolen har delingstimer i flere fag som 


norsk, matte, svømming, kunst og håndverk, naturfag, mat og helse. Ledelsen på 


skolen oppgir at en har hatt en time deling i matematikk hver uke siden 8. trinnet. I 


tillegg arrangeres det ulike matematikkurs. Skolen har fortsatt med ny-giv prosjektet, 


men har i år bare noen få elever som deltar. De får tilbud om fem timer i uker i 10. trinn 


til dette.  


Rogaland Revisjon har utarbeidet en oversikt som viser hva som skjer med 


karakterutviklingen for elever som får to i karakter i første halvår 8. trinn. På grunn av 


at det i noen fag/skoler er få elever som får karakteren to, har vi for å bevare 


anonymiteten valgt å se på dette for de tre utvalgte ungdomsskolene totalt. 


 


Figur 7 – Oversikt over karakterutvikling for elever som fikk to i karakter i første halvår i 8. 
trinn og utviklingen i karakter til første halvår i 10. trinn. Gjelder elever fra Giske 
ungdomsskole, Riska ungdomsskole og Øygard ungdomsskole. Kilde: Karakterstatistikk fra 
ungdomsskolene. 
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Figuren viser at i matematikk får ca. 72 prosent av elevene samme karakter (to) i 8. 


trinn og 10. trinn. I engelsk er det ca. 67 prosent som får samme karakter. Den mest 


positive utviklingen finner en i norsk, der ca. 43 prosent av elevene går opp en 


karakter. Det er få elever som går ned i karakter i alle tre fagene.  


 


Vurdering 


Skolene gir elevene underveisvurdering, men det varierer noe fra lærer til lærer 


hvordan tilbakemeldinger gis. På indikatoren «vurdering for læring» for 10. trinnet, i 


elevundersøkelsen 2015/2016, varierer skåren for skolene fra 3,1 til 3,6. Lurahammaren 


er den skolen som skårer høyest, og de har jobbet mye med vurdering for læring. Med 
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unntak av Høle barne- og ungdomsskule har alle skolene hatt en positiv utvikling. 


Skolene synes likevel å ha en vei å gå i forhold til å la elevene være med å vurdere eget 


arbeid, og på at lærerne bedre bistår elevene med å kunne tenke gjennom hvordan de 


utvikler seg i faget.  


 


På 10. trinn er det mange vurderingssituasjoner, og elevene har i noen uker mellom tre 


– fem vurderinger. Elevene opplever dette som stressende. De opplever at ikke alle 


lærerne er flinke til å samarbeide om vurderingssituasjoner. Noen elever oppgir at 


noen lærere bruker lang tid på å rette prøver/innleveringer, noe som er uheldig. 


Rogaland Revisjon anbefaler skolen til å sette i gang tiltak for å samordne 


vurderingssituasjonene bedre, slik at en unngår opphoping på enkelte uker.  


Flere av skolene har hatt en positiv utvikling i grunnskolepoeng, men det sier ikke den 


noe om den faglige utviklingen til den enkelte elev i ungdomsskolen. Vi gjorde derfor 


en analyse av utviklingen i karakter for tre av skolene. Dette gjorde vi fordi det er en 


sammenheng mellom ved at dess bedre karakter en elev har, dess større er 


sannsynligheten for at eleven fullfører videregående opplæring. Gjennomgangen av 


karakterstatistikk for tre av ungdomsskolene viste at mellom 32 og 57 prosent av 


elevene gikk ned i karakter i matematikk fra 1. termin i 8. trinn til 1. termin på 10. trinn. 


En tilsvarende gjennomgang for Gjesdal kommune, viste også her størst nedgang i  


matematikk hvor 37 prosent av elevene gikk ned i karakter.  


 


 Det kan være flere årsaker til dette, og årsakene kan ligge både hos hvordan 


skolen organiserer undervisningen, men også hos elevene selv. Matematikk kan 


være et krevende fag, og i faget er det i senere år også kommet inn mer 


teknologi der elevene skal benytte Excel og Geogebra til å løse oppgaver. Dette 


forutsetter at elevene har slike verktøy lett tilgjengelig. I engelsk får elevene to 


karakterer, en muntlig og en skriftlig, og i norsk gis det tre karakterer 


hovedmål, sidemål og muntlig. Det er mulig at disse fagene får mer 


oppmerksomhet fra elevene, og at elevene tenker rasjonelt og dermed 


nedprioriterer matematikken da den bare har en karakter. Men resultatet kan 


også handle om hvordan matematikkundervisningen er lagt opp. For eksempel 


dersom en går gjennom et kapittel, har prøve for å avdekke tilegnet kunnskap, 


så går en videre med neste kapittel. Dersom det da er elever som ikke har 


forstått stoffet og skårer dårlig på prøven, så blir ikke nødvendigvis disse 


«hullene» tettet. Dette kan føre til at elevene kan slite med å henge med videre. 


 


Vi ser at ved Øygard ungdomsskole, som har fått tilført ekstra lærerressurser gjennom 


statlige midler, er det færrest elever som går ned i karakter i matematikk og norsk. 


Men samtidig er det den skolen der færrest elever går opp i karakter i engelsk og 


norsk.  


Matematikkundervisningen på Lurahammeren er lagt likt for alle klasser på trinnet. I 


to av matematikktimene i uken, blir klassen delt avhengig av hvilket nivå eleven selv 


mener å være på. Det er totalt fire lærere som er med i undervisningen. Skolen skryter 
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av dette opplegget, og oppgir at elevene gir positiv tilbakemelding på dette. 


Lurahammaren var i 2015 den av ungdomsskolene i Sandnes som hadde lavest avvik 


mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter i matematikk skriftlig.  


For inneværende 10. trinn, har Lurahammaren totalt hatt en positiv karakterutvikling 


fra 8. trinnet, der karakterutviklingen totalt har økt med 1,2. Dette er en betydelig 


forbedring fra forrige skoleårs 10. trinn, hvor karakteutviklingen var negativ med totalt 


5,1.  


 


Det varierer om svake elever, som ikke har spesialundervisning, får ekstra 


undervisning. De fleste skolene har noen delingstimer, og det arrangeres kurs som 


elevene kan delta på. Når en ser på de elever som fikk to i karakter i matematikk første 


halvår på 8.-trinnet, så er det langt færre av dem som gikk ned i karakter til første 


halvår på 10. trinn, enn total statistikken. I engelsk og i norsk er det også færre som går 


ned. 


For å hindre frafall i fra videregående skole er det viktig av ungdomsskolene prøver å 


forebygge skoletrøtthet og manglende motivasjon. Skolene har fremdeles en vei å gå 


for å sikre at opplæringen blir mer praktisk og gi bedre tilpasset opplæring. Prosjektet 


ungdomstrinn i utvikling kan forhåpentligvis bidra til en positiv utvikling. Noen av 


skolene skårer lavt på vurdering for læring, og bør jobbe videre med dette, slik at 


elevene får underveisvurdering som fremmer læring. Skolene bør utarbeide bedre 


systemer for dette. 


I tillegg ser vi, spesielt i matematikk, at det er flere som går ned i karakter enn opp i 


karakter. Rogaland Revisjon anbefaler at det settes i verk tiltak for å bedre resultater i 


matematikk. 


Når målet i Sandnesskolen er at alle elever skal oppleve fremgang, så er det ikke 


tilstrekkelig å se på utviklingen i grunnskolepoeng for avgangsklasser eller utviklingen 


i nivå på de nasjonale prøvene. Selv om vanskelighetsnivået i fag ofte øker utover, er 


det utviklingen i den enkelte elevs karakter som kan si noe måloppnåelse. Rogaland 


Revisjon anbefaler ungdomsskolene å følge karakterutviklingen til den enkelte elev for 


å måle om eleven har fremgang. På den måten kan skolene tidlig sette inn tiltak der det 


er elever eller klasser som har negativ utvikling.  


 







Rogaland Revisjon IKS 


Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring - 43 - Sandnes kommune 


3 OPPSUMMERING – KORT SVAR PÅ 


PROBLEMSTILLINGENE 


Hvilke planer og retningslinjer har kommunen for overgangen mellom 


ungdomsskole og videregående skole, og hvordan fungerer disse? 


Den enkelte skole har gode og omfattende rutiner i arbeidet med å sikre overgangen 


mellom ungdomsskolen og videregående. Rutinene følges og fungerer hensiktsmessig. 


Overgangen synes å være godt organisert.  


 


Hvordan forberedes overgangen for elever med svakt karaktergrunnlag fra 


ungdomsskolen? 


Noen av de faglig svake elevene har tildelt spesialundervisning.  Svake elever, som 


ikke har spesialundervisning, har ikke noen rett på ekstra ressurser/støtte utover 


generell tilpasset opplæring. Skolene hadde tidligere, som en del av den statlige 


satsingen for å få flere til å gjennomføre videregående skole, prosjektet ny-giv. 


Sandnes kommune har avsatt noe midler som skolene kan søke om til ny-giv lignende 


tiltak. Det er ulikt hvor mye skolene benytter i ekstra ressurser på de svakeste elevene 


og hvordan opplegget organiseres. 


 


En gjennomgang av karakterstatistikk for tre av ungdomsskolene viser at elever som 


får karakter to i matematikk, norsk eller engelsk første halvår i 8. trinn, har mindre 


sannsynlighet for å gå ned i karakter til jul første halvår i 10. trinn enn andre elever. 


 


Hvordan sikres overgangen for elever med særskilte behov, herunder 


hvilken dokumentasjon følger elevene fra grunnskole til videregående skole? 


Skolene har rutiner for å sikre overgangen for elever med særskilte behov både med 


tanke på innmelding til fylkeskommunen innenfor fristen og kontakt med elev og 


foresatte. Skolene kaller inn aktuelle foresatte, aktuelle elever og PPT fra 


fylkeskommunen til møte i god tid før søknadsfrist. PPT fra fylkeskommunen bidrar til 


informasjon og veiledning til foresatte og elev med tanke på at en skal finne det riktige 


tilbudet til eleven.  


 


Representanter fra skolene er med på møter med videregående skoler vedrørende 


elever som skal gå på den videregående skolen, for de skoler som arrangerer dette. 


 


Det er beskrevet i informasjonsskrivet fra fylkeskommunen vedrørende søking og 


inntak til videregående opplæring, hvilken dokumentasjon som skal følge med 


søknaden.  


 


Hvordan er samarbeidet mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune 


med tanke på elevenes overgang til videregående skole? 
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Sandnes kommune og fylkeskommunen har inngått en avtale om totalt to dagers 


hospitering på de videregående skolene for elever på 9.- og 10. trinn. Flertallet av 


elevene får hospitere på førstevalget sitt, men noen elever (11 prosent våren 2016) får 


ikke dette. Dette er uheldig for dem det gjelder, og kan bidra til at de ikke får godt nok 


grunnlag til å ta riktig valg. Hospiteringsperioden foregår både på 9.- og 10. trinn over 


en periode på to uker. Dette skaper utfordringer i undervisningen for lærerne, og er 


ikke optimalt.  


 


Fylkeskommunen utarbeider årlig et informasjonsskriv til skolene vedrørende 


informasjon om søking og inntak til videregående opplæring, og de arrangerer 


informasjonsmøte for rådgiverne. Rådgiverne i Sandnes er fornøyde med den hjelp og 


støtte de, foresatte og elever får fra PPT i fylkeskommunen vedrørende elever med 


fortrinnsrett og elever med spesielle behov. 


 


Ungdomsskolene i Sandnes har opplevd at informasjon de har sendt inn om enkelt 


elever ikke har blitt videreformidlet til den videregående skolen som eleven begynte 


på. 


 


Hvordan arbeider den enkelte skole med å sikre god yrkesrådgivning overfor 


elevene på ungdomstrinnet? 


Utdanning- og yrkesrådgivning gis både som en del av faget utdanningsvalg og som 


individuell veiledning med alle elever på 10. trinnet. Alle skolene har planer for faget 


utdanningsvalg, men det varierer hvordan faget er organisert og hvem som 


underviser i faget. Resultater fra elevundersøkelsen viser at de fleste skolene har hatt 


en positiv utvikling med tanke på hvor fornøyde elevene er med utdannings- og 


yrkesveiledningen. 


 


Hvilke forbedringsområder finnes?  


Selv om ungdomsskolene i Sandnes er i en positiv utvikling, har ungdomsskolen  


forbedringsområder.  


- Hospiteringen foregår over en to ukers periode, noe som skaper uro i 


undervisningen.  


- Noen av elevene får ikke god nok informasjon om utdanningsprogram i forkant 


av hospiteringen og ikke alle får hospitere på ønsket utdanningsprogram 


- Faget utdanningsvalg undervises på noen av skolene av lærere som ikke har 


rådgivningskompetanse. Dette er ikke et formelt krav, men kunne vært en 


fordel.  


- Elevene har i noen uker mange vurderingssituasjoner, og elevene synes ikke 


lærerne samarbeider godt nok om dette. 


- Ungdomsskolene kan bli bedre på underveisvurdering (vurdering for læring) 


og å gjøre undervisningen mer praktisk rettet.  


- Det er rom for forbedringer i matematikkundervisningen, da flere elever går 


ned i karakter enn opp.  


 







Rogaland Revisjon IKS 


Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring - 45 - Sandnes kommune 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 VEDLEGG 


 


 


 


 







Rogaland Revisjon IKS 


Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring - 46 - Sandnes kommune 


 


Vedlegg 1 


Om forvaltningsrevisjon 


I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 


gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 


produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens 


bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 


5. 


 


Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 


privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 


 


Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. 


Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 


www.rogaland-revisjon.no. 


 


Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Elin Fagerheim Bjerke under ledelse av fagansvarlig 


for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. 


 


Revisjonskriterier 


Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i 


undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det 


reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er revisjonskriteriene presentert 


underveis i rapporten. 


 


 


Metode 


 


 


Kilder 


 


Muntlige kilder internt i Sandnes kommune 


Karen Margrethe Hegland Øvstebø sosialrådgiver Øygard ungdomsskole 


Nina Soma Tjelta – yrkesrådgiver Øygard ungdomsskole 


Rune Stangeland – rektor Øygard ungdomsskole 


Otto Jørgensen – trinnleder 10. trinn/lærer Øygard ungdomsskole 


Andre Stokka Larsen – elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Tine Raugstad – elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Sigurd Skeie Larsen - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Tine Sviland Bertelsen - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Gunnhild Marie Norheim - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


May Elisabeth Hæhre - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Elias Garvik - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Feiroz Shucri - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Sverre Just Haug - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Karl Andreas - elevrådsrepresentant/vararepresentant Øygard ungdomsskole 


Kari Skauge Brynljulfsen – rektor Skeiene ungdomsskole 


Anne Elisabeth Berge – inspektør Skeiene ungdomsskole 


Liv Hofgaard – yrkesrådgiver Skeiene ungdomsskole 



http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.nkrf.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc

http://www.rogaland-revisjon.no/
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Trond Hoel – rektor Giske ungdomsskole 


Bjarte Christiansen - YOU-rådgiver Giske ungdomsskole 


Toril Mæland – sosialrådgiver Giske ungdomsskole 


Svein Tore Biland – inspektør Giske ungdomsskole 


Rigmor Arnøy – trinnleder 10. trinn Giske ungdomsskole 


Eirik Hansen – inspektør Giske ungdomsskole 


Oda Mattingsdal – elevrådsrepresentanter Giske ungdomsskole 


Sheika Al- Nasser – elevrådsrepresentanter Giske ungdomsskole 


Amanda Tharcious – elevrådsrepresentanter Giske ungdomsskole 


Diellarta Belaj - – elevrådsrepresentanter Giske ungdomsskole 


Magomed Salak A. Tousov – elevrådsrepresentanter Giske ungdomsskole 


Tor Emil Torgersen - – elevrådsrepresentanter Giske ungdomsskole 


Arvid Strand – rektor Høle barne- og ungdomsskule 


Morten Haaland - rådgiver  Høle barne- og ungdomsskule 


Vigdis Vatne - rektor Høyland ungdomsskole 


Knut Hilleren - inspektør Høyland ungdomsskole 


Margaret Engseth – yrkesrådgiver  Høyland ungdomsskole 


Randi Rønnberg Bustnes  - rektor Lundehaugen ungdomsskole 


Bente Aarsvoll - inspektør Lundehaugen ungdomsskole 


Dag Thomas Kvalvik – yrkesrådgiver Lundehaugen ungdomsskole 


Kari-Anna Ronæs Rolland - Lundehaugen ungdomsskole 


Paul Næsse - rektor Lurahammaren ungdomsskole 


Espen van der Hoeven – inspektør Lurahammaren ungdomsskole 


Siri Marie Håland – YOU-rådgiver Lurahammaren ungdomsskole 


Øyvind Fjermestad - rektor Riska ungdomsskole 


Elin Arntsen - YOU- rådgiver Riska ungdomsskole 


Liv Kirsti Mong– sosialrådgiver og inspektør Riska ungdomsskole 


Cecilie Masia – lærer Riska ungdomsskole 


Remi Heimland – inspektør Riska ungdomsskole 


FAU – representanter/vararepresentanter 10. trinn Riska ungdomsskole 


Tove Karin Hansen - elevrådsrepresentant/vararepresentant Riska ungdomsskole 


Amalie Andreassen - elevrådsrepresentant/vararepresentant Riska ungdomsskole 


Eivind Øknsnevad - elevrådsrepresentant/vararepresentant Riska ungdomsskole 


Marius Arnevik - elevrådsrepresentant/vararepresentant Riska ungdomsskole 


Eskil Norderud Jensen - elevrådsrepresentant/vararepresentant Riska ungdomsskole 


Eilieen Vanja Gabrielsen - elevrådsrepresentant/vararepresentant Riska ungdomsskole 


Richard Olsen – rådgiver oppvekst skole 


Kari Vestbø – rådgiver oppvekst skole 


Hege Egaas Røen – rådgiver oppvekst skole 


Tone Solum Søndervik – rådgiver oppvekst skole 


 


Muntlige kilder eksterne 


Gunnar Gaard - PPT leder Rogaland fylkeskommune 


Inga Sandnes – oppfølgingstjenesten Rogaland fylkeskommune  


Mette Mannes - oppfølgingstjenesten Rogaland fylkeskommune 


Turid Norheim - oppfølgingstjenesten Rogaland fylkeskommune 


 


Interne skriftlige kilder 


Arbeid med forberedelse til overgangen ungdomsskole – vidergående skole Lurahammaren 


ungdomsskole. 


Arbeidsplaner uke 3, 5  og 8 Giske ungdomsskole 10. trinn. 


Kvalitetsmelding for Sandnes-skolen 2013. 


Kvalitetsmelding for Sandnes-skolen 2014. 


Kvalitetsmelding for Sandnes-skolen 2015. 
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Karaktermatriser fra Øygard-, Riske- og Giske ungdomsskole. 


Lokal læreplan i «utdanningsval» 2015 - 2016, Høle barne- og ungdomsskule.  


Læringsplaner uke 6 og 8 Øygard ungdomsskole 10. trinn. 


Pedagogisk handlingsplan 2015 – 2016, Skeiene ungdomsskole. 


Periodeplaner utdanningsvalg 2015/2016, Riska ungdomsskole. 


Presentasjon vedrørende utdanningsvalg Skeiene ungdomsskole. 


Prøveplaner Riska- og Giske ungdomssskole. 


Rutinebeskrivelse av hvordan Høle jobber med overgangen ungdomsskole – vgs. 


Rutiner for overgangen mellom ungdomsskole og vidergeånde skole på Øygard ungdomsskole.  


Rutiner overgang ungdomsskole – videregående skole, Lundehaugen ungdomsskole. 


Rutiner mht vgs søknader Høyland ungdomsskole. 


Rutiner ved overgangen mellom Giske ungdomsskole og vidergående skole for skoleåret 2016/2017. 


Sandnes bystyre - 16.06.15 – sak 66/15 «Kvalitetsplan  for Sandnesskolen 2015 – 2016». 


Sosialrådgivers årshjul, Øygard ungdomsskole. 


Timebruk utdanningsvalg, Øygard ungdomsskole. 


Timetall – UTV Lundehaugen ungdomsskole. 


Ukesplan uke 6 og 8 Riska ungdomsskole 10. trinn. 


Utdannings- og yrkesveiledning ved Riska ungdomsskole.  


Utdanningsvalg –årsplan Høyland ungdomsskole. 


Årshjul utdanningsvalg 2015 -2016, Giske ungdomsskole. 


 


 


Eksterne 


Informasjonsskrivet: «Informasjon om søking og inntak til videregående opplæring skoleåret 2016/2017». 


Rogaland fylkeskommune. 


Gjennomføringsbarometeret. 2015. Utdanningsdirektoratet.  


http://tidligintervensjon.no/Nyheter/Frafall-i-videregaende-skole/ 


http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=13571 


Kvalitetsmelding videregående opplæring 2015. Rogaland fylkeskommune. 


FAU – representanter/vararepresentanter 10. trinn Riska ungdomsskole. 


FAU – representanter/vararepresentanter 10. trinn Riska ungdomsskole. 


www.skoleporten.no 


Læreplan for utdanningsvalg fra 2006. 


Læreplan for utdanningsvalg fra 2015. 


Min framtid 2015, utdannings- og yrkesvalg. Pedlex.  


Statistikk fått fra Rogaland fylkeskommune ved Elin Svensen og Torhild Johanne Riis. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.skoleporten.no/
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Vedlegg  2 Utdrag fra kvalitetsplanen til Sandnes kommune 2015 – 2018. 
 


 


Kvalitetssikring 


Opplæringslovens § 13-10 pålegger skoleeier å sikre kvaliteten på opplæringen i 


kommunen. Skoleledere har ansvar for å gjennomføre jevnlige skolebaserte vurderinger, 


der skolen er bevisst sitt kunnskapsgrunnlag og vurderer om organisering, tilrettelegging og 


gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå målene som er fastsatt i LK06. Som skoleeier 


følger Sandnes kommune opp skolene ved følgende Kvalitetssikringssystemsystem: 


1. Et årlig kvalitetssikringshjul 


2. Regelmessig oppfølging av skolene utenom dette kvalitetssikringshjulet 


3. Kontinuerlig kompetanseutvikling (se kapittel «Kvalitet i ledelse») 


  


 


Figur 1 – Kvalitetssikringshjulet i Sandnesskolen 


 


 


Kvalitetssikringshjulet består av følgende komponenter: 
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1. Utviklingssamtalen gjennomføres av skolens ledergruppe og to representanter fra 


kommunaldirektørens stab, og har fokus på skolens praktisering av lovverk, resultater 


og utviklingsarbeid. 


2. Ledersamtalen mellom den enkelte rektor og kommunaldirektøren følger opp og 


avklarer det videre arbeidet etter utviklingssamtalen. 


3. Intern kontrakt fastsetter utviklingsmål for skolen det kommende året. 


4. Skolens utviklingsplan beskriver hvordan skolen konkret vil jobbe for å nå 


utviklingsmålene. Skolens samarbeidsutvalg godkjenner utviklingsplanen. 


5. Resultatvurderingen presenterer skolens resultat overfor politikerne 


6. Kvalitetsmeldingen presenterer Sandnesskolens resultater for bystyret (skoleeiers 


tilstandsrapport) 
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Vedlegg 3 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


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 


Til behandling 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. 


Til neste møte 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 


 


      


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/bystyret 


Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


 


03.10.14 


21.05.15/ 


16.06.15 


 


18.03.15 


 


Ferdigbehandlet 


     


Selskapskontroller     
     


     


 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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Kontrollmandat – IVAR IKS 


Bakgrunn 
Fra 1. juli 2004 er kommunene blitt pålagt å utføre selskapskontroll av egne selskaper jf. kommunelovens § 


77.5. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget i kommunene. Ifølge regelverket består selskaps-


kontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som er valgfri. Dette manda-


tet tar for seg begge deler.  


 


Kontrollutvalget i Sandnes kommune har bedt om et kontrollmandat vedrørende IVAR IKS. Selskapskontroll av 


IVAR IKS er et av de prioriterte selskapene i deres nåværende plan for selskapskontroll. Det samme gjelder 


også for kontrollutvalget i Stavanger kommune. Spørsmålet om selskapskontroll tas opp med kontrollutval-


gene hos alle eierne med sikte på å foreta en samordnet gjennomgang. IVAR IKS er et viktig selskap for eier-


kommunene ut fra det skal sørge for en sikker, trygg og rasjonell vannforsyning og avløpshåndtering. I tillegg 


kommer mottak og behandling av avfall (renovasjon).  


 


IVAR IKS ble stiftet 01.12.1999 ved en videreføring av det daværende interkommunale selskapet, men nå etter 


den da nye loven om interkommunale selskaper. IVAR står for «interkommunalt vann, avløp og renovasjon» 


og er et interkommunalt selskap som har til formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, 


avløp og renovasjon i eierkommunene. 


 


IVAR IKS sin organisasjon 


 


 


IVAR IKS eies av 13 kommuner på Jæren og i Ryfylke. Den enkelte kommunes eierandel i selskapet er den andel 


kommunens innbyggertall utgjør av samtlige kommuners innbyggertall. Dette tallet revideres hvert fjerde år. 
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Siste gang i 2015. Beregningen av eierandeler gjøres med utgangspunkt i folketallene ett år forut for den pe-


rioden de skal gjelde for.  


 


Vi hadde en selskapskontroll av IVAR IKS i 2009/2010. Hovedfunnene den gang var manglende eierstrategi hos 


eierne og betydelige feil på selvkostfondene for vann og avfall. Eierkommunene har siden utarbeidet en felles 


eierstrategi for selskapet (2012). Vi hadde i februar 2011 et møte om selvkostfondene med selskapet og dets 


revisor. Det ble der skissert et opplegg for hvordan selvkostfondene skulle rettes opp. Selskapet rettet deretter 


opp selvkostfondene ved årsregnskapet for 2010.  


 


Enkelte av eierkommunene har overført «hele» VAR-biten til IVAR IKS. Vi hadde her i 2015 en gjennomgang av 


avtalen med Time Kommune. 


 


IVAR IKS har ett datterselskap (IVAR Næring AS som er heleid av IVAR IKS) og fem tilknyttede selskaper (Forus 


Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning 2 AS, Stølskraft AS, Minorga Vekst AS og Svaaheia Avfall AS). 


Alle de tilknyttede selskapene er eid av IVAR Næring AS. Resultatene fra Forus Energigjenvinning 2 AS, Støls-


kraft AS og Minorga Vekst AS var heller dårlige (negative) i perioden 2012-2014. 


 
IVAR IKS har organisert sin virksomhet slik at selvkostvirksomheten håndteres i IVAR IKS i tråd med IKS loven, 


mens all næringsvirksomhet håndteres i tråd med aksjeloven gjennom IVAR Næring AS. 


 


IVAR har i 2014 avsluttet arbeidet med omstrukturering for å organisere næringsvirksomheten i et eget selskap 


– IVAR Næring AS - og i den forbindelse er næringsvirksomhet og andelene i alle IVAR sine selskaper pr. 


31.01.2014 overført til IVAR Næring AS. Som følge av denne endringen utarbeides det nå konsernregnskap. 


IVAR IKS


IVAR Næring AS 
(100 %)


Forus 
Energigjenvinning 


KS (44,44 %)


Forus 
Energigjenvinning 2 


AS (43,00 %)


Stølskraft AS (50,00 
%)


Minorga Vekst AS 
(50,00 %)


Svaaheia Avfall AS 
(20,00 %)
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IVAR sitt konsernregnskap for 2014 viser driftsinntekter på 533 millioner kroner. Det aller meste relaterer seg 


til inntekter fra eierkommunene. Investeringer på VAR-området i IVAR var i perioden 2010-2014 på 895 mil-


lioner kroner hvorav 380 millioner kroner gjaldt 2014. Bokført verdi av anleggsmidler er på 1,6 milliarder kro-


ner ved utgangen av 2014. Regionen står foran en storstilt utbygging og modernisering av VAR-sektoren. Det 


planlagte investeringsprogrammet for forbedringer med hensyn på risiko, kapasitet og kvalitet har gjort det 


nødvendig å utvide lånerammen i IVAR IKS fra 3 til 5 milliarder kroner. 


 


Formål 
Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i IVAR IKS (eierskapskontroll), og en analyse 


av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).  


 


Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet med kontrollen, er det formulert følgende problemstillinger:  


1. Er det en tilfredsstillende styring av selskapet?  


2. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene? 


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


4. Hvilke risikovurderinger blir gjort før større investeringer og deltagelse i andre selskaper? 


5. Blir selvkostreglene for tjenestene ivaretatt av selskapet? 


6. Er det et tilfredsstillende skille mellom selvkostdelen og næringsdelen? 


7. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper og tilknyttede selskaper?1 


a. Eieroppfølgingen 


b. Risikovurderinger  


c. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter) 


8. Hvordan praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser2 og offentlighet? 


9. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? 


10. Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 


 


Vi foreslår at hovedfokuset i selskapskontrollen blir på selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon) etter-


som eierskapskontrollen blir kontrollert samlet i rapporter om kommunenes eierskapsforvaltning. 


 


Selskapskontrollen vil omfatte både morselskapet, datterselskapet og de tilknyttede selskaper.  


 


Selskapskontroll (med forvaltningsrevisjon) kan bare foretas av heleide selskaper. Heleide selskaper er selska-


per eid kun av (fylkes)kommuner, interkommunale selskaper (IKS’er) og interkommunale samarbeid (IS’er). 


                                                 
1 Datterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/kontrollert av et annet selskap (morselskapet). Det vises til aksjelovens § 1-3. Som tilknyttet sel-
skap regnes selskap hvor morselskapet har betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/kontrollerer 
minst 20 % av aksjene. Det vises til regnskapslovens § 1-4. Oppretting av og deltagelse i andre selskaper er hjemlet i IVAR IKS sin selskapsavtale. 
2 Her kan både den klassiske anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften være aktuelle. Dette forholdet synes å kunne være noe uklart. 
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Det er innsynsrett for revisor i heleide selskaper iht. kommuneloven § 80. I deleide selskaper vil det også være 


andre typer eiere (eksempelvis private eller staten). I deleide selskaper kan det ikke kreves innsyn etter lov-


reglene. I slike tilfeller må selskapskontrollen/forvaltningsrevisjonen basere seg på innsyn i åpne kilder (offent-


lig informasjon) og den informasjon som måtte ligge i morselskapet. Alternativt på et utvidet innsyn etter sær-


skilt avtale med de øvrige eierne. Innsynsrett kan en sjelden gang være vedtektsfestet. 


 


Forus Energigjenvinning KS og Svaaheia Avfall AS har også private eiere og er derfor deleide selskaper. 


 


Kontrollkriterier 
Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funne-


ne i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det re-


viderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  


 


Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder:  


 Lovregler om interkommunale selskaper 


 Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet  


 Forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven 


 Aksjelovens kapittel 4 om Transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv.  


 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester3 


 Selskapets selskapsavtale 


 Eierkommunenes eierstrategi overfor IVAR IKS (2012) 


 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 


 


Metodevalg 
Metodisk vil vi benytte intervjuer, dokumentgranskning og analyser. Vi innhenter også egenerklæringer/spør-


reskjemaer fra daglig leder, styret og eierrepresentantene. Selskapets strategier og eiernes eierstrategi overfor 


selskapet står sentralt. I tillegg til selskapets praktisering av selvkostreglene. For kostnadseffektivitet foretas 


sammenligninger/benchmarking med lignende selskaper. For datterselskaper og tilknyttede selskaper vil vi 


konsentrere oss om eieroppfølgingen, risikovurderinger og samhandlingen med IVAR IKS. Det vil også ses på 


samhandlingen mellom de to energigjenvinningsselskapene. Gjennomgangen av offentlige anskaffelser, of-


fentlighet, etikk, arbeidsmiljø og miljøvern gjøres på et overordnet nivå. Det foretas stikkprøver vedrørende 


offentlige anskaffelser. 


 


                                                 
3 KMD fastsatte 24.02.14 nye retningslinjer for beregning av selvkost (KMD H-3/14). De er gjort gjeldende fra budsjett- og regnskapsåret 2015. Det er 
ingen endringer av betydning, med unntak for kalkylerenten. De nye retningslinjene bygger på de samme hovedprinsippene som de forrige retnings-
linjene (KRD H-2140). 
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Sak:  


Kontrollmandat – IVAR IKS 


Vi satser på å kunne bruke ekstern ekspertise på enkelte av problemstillingene. Det tenkes spesielt på risiko-


vurderinger og samhandlingen mellom IVAR og de andre selskapene samt samhandlingen mellom de to ener-


gigjenvinningsselskapene. 


 


Omfang 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført av forvaltningsrevisor Rune Eskeland, under ledelse av fagansvarlig for 


forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Samlet tidsan-


slag til planlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 550 timer inkl. bruk av ekstern ekspertise. Dette 


blir fordelt iht. eierandeler for de kommunene som deltar i kontrollen. Det legges 10 timer i «bunn». Dersom 


alle kommunene deltar blir Sandnes sin andel på 102 timer. Det vises til vedlegget kommunenes eierandeler i 


IVAR. 
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Sak:  


Kontrollmandat – IVAR IKS 


Vedlegg 1 – Selskapenes formål 
Vedtektsfestet formål og IVAR sine eierandeler 


 


IVAR IKS 


Levere drikkevann til eierkommunene, motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene, samt å motta og behandle 


avfall fra eierkommunene. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 


Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan delta på eier-


siden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir 


for kommunens deltakelse i selskaper/forretningsdrift. 


 


IVAR Næring AS (Eid av IVAR IKS med 100 %) 


Drive forretningsvirksomhet innenfor, eller i tilknytning til, fagområdene vann, avløp eller renovasjon. Selskapet skal i 


tillegg drive med næringsutvikling, herunder kunne eie aksjer i andre selskaper, og hva ellers som står i naturlig forbin-


delse med dette. 


 


Forus Energigjenvinning KS (Eid av IVAR Næring AS med 44,44 %) 


Bygge, eie og drive anlegg for produksjon og salg av fornybar energi basert på avfallsforbrenning for levering til fjern-


varme og andre formål. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets kjernevirksomhet, res-


surser og kompetanse. 


 


Forus Energigjenvinning 2 AS (Eid av IVAR Næring AS med 43,00 %) 


Forbrenning av husholdnings- og næringsavfall for produksjon og salg av energi. Selskapets hovedformål er å sikre til-


strekkelig regional behandlingskapasitet for kommunenes restavfall fra husholdningen. Kommunene er her representert 


ved eierne av Forus Energigjenvinning 2 AS. 


 


Stølskraft AS (Eid av IVAR Næring AS med 50,00 %) 


Utbygging av vannkraft og produksjon av elektrisk kraft samt hva som dermed står i forbindelse. Selskapet skal videre 


kunne delta i andre selskaper. 


 


Minorga Vekst AS (Eid av IVAR Næring AS med 50,00 %) 


Omsette organiske gjødselprodukter basert på fiberrest fra biogassanlegg, husdyrgjødsel og andre organiske avfallspro-


dukter. Selskapet kan også foredle og omsette organiske avfallsprodukter mot andre markedssegmenter som produk-


sjon av jordforbedringsmidler og vekstjord. 


 


Svaaheia Avfall AS (Eid av IVAR Næring AS med 20,00 %) 


Avfallsbehandling og gjenvinning, herunder deponi for ordinært avfall, samt hva hermed står i forbindelse. 
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Kontrollmandat – IVAR IKS 


Vedlegg 2 – Kommunenes eierandeler i IVAR 
 
(Med vår timefordeling på kommunene) 
 


Eierkommune Eierbrøk Faste timer Variable timer Totalt timer 


Stavanger 39,957 % 10 168 178 


Sandnes 21,971 % 10 92 102 


Sola 7,665 % 10 32 42 


Klepp 5,649 % 10 24 34 


Hå 5,536 % 10 23 33 


Time 5,469 % 10 23 33 


Strand 3,710 % 10 16 26 


Gjesdal 3,458 % 10 15 25 


Randaberg 3,183 % 10 13 23 


Rennesøy 1,453 % 10 6 16 


Finnøy 0,943 % 10 4 14 


Hjelmeland 0,852 % 10 4 14 


Kvitsøy 0,162 % 10 1 11 


 100,008 % 130 420 550 
 
 
 








Rogaland Revisjon IKS 
Vår saksbehandler: 


Til Sandnes bystyre 


Vår dato: 
10.03.2016 


REVISORS BERETNING FOR SANDNES PARKERING KF FOR 2015 


Uttalelse om årsregnslmpet 


Vår referanse: Side: 
l av 2 


Vi har revidert særregnskapet for Sandnes parkering KF, som viser et netto driftsresultat på kr 2 9 53 112 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på la' 2 O 12 266. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 
2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen, og en besiG'ivelse av vese1itlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 


Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med lov, forsiG'ift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll 
som styret og daglig leder ftnner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 


Revisors oppgaver og plikter 


Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forsiG'ift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 


En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 
av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for 
foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de 
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er 
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. 


Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkeHg og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 


Konklusjon 


Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forsiG'ifter og gir en dekkende fremstilling 
av den finansielle stillingen til Sandnes parkering KF per 31. desember 2015, og av resultatet for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk. 
Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Besøksadresse: 
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Epostadresse: 
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Telefax: 
51 53 40 03 


Bankkonto: 
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Rogaland Revisjon IKS 


Uttalelser om øvrige forhold 


Konklusjon om særbudsjett 


Vår dato: Vår referanse: Side: 


2 av2 


Investeringer er ikke budsjettert. Med unntak av dette, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn 
for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert 
budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Base1t på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», 
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


Stavanger, 10.03.2016 
Rogaland Revisjon IKS 


C~u T !Jcvtn J/?ttj 
Cicel T. AatTestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautoriseJt revisor 







Rogaland Revisjon IKS 
Vår saksbehandler: 


Styret i Sandnes parkering KF 
Holbergs gate 15 
4305 SANDNES 


ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2015 


Innledning 


Dato: 


10.03.2016 
Side: 


l av 2 


Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 
Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv. og kan oppsummeres slik: 


../ Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk 


../ Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 


../ Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 


../ Vurdere om foretaket har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering 
og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 


../ Se etter at foretaket har ordnet den økonomiske internkontrollen på en 
betryggende måte 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapporte11 i vår revisjonsberetning date11 10.03.2016. 
Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer 
til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Foretaket har ikke vært gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2015. 


Regnskapet, budsjett og den økonomiske situasjonen 


Foretakets regnskap er en del av Sandnes kommunes framlagte årsregnskap. Regnskapet og 
årsberetningen er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. 
Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse. Regnskapet er gjmt opp 
med et netto driftsresultat på kr 3 177 764 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 245 
918. 


Det er avgitt l mill. kr i utbytte til Sandnes kommune, mens selskapet ikke har mottatt 
budsjette11 utbytte fra datterselskap på kr 250 000. Vi stiller spørsmålstegn ved at det er 
budsjettert med utbytte fra datterselskap over flere år, uten at slik utdeling er realise11. 


Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnr: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Samme: 
E·postadresse: 
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40 00 52 00 
Telefaks: 
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Bankkonto: 
3201.35.38262 NO 887 052 832 MVA 
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Regnskapsrevisjon 


Vurdering av intern kontroll og rutiner 
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Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i foretaket tilligger kommunestyret iht. 
kommuneloven § 76. Dette ansvaret er delege1t til foretakets styre, jf. loven § 67. Daglig leder 
har det operative ansvaret, og skal sørge for at bokføringen skjer i samsvar med 
bokføringsloven og -forskriften, og at formuesforvaltningen er betryggende (kml. § 71 nr.2). 


Vår gjennomgang av foretakets regnskapsrutiner har ildce avdeldcet vesentlige svakheter eller 
feil. Vi kan dessuten konstatere at foretaket har en svæ1t tilfredsstillende kostnadskontroll. 


Kommentarer til årsregnskapet 
Alle vesentlige balanseposter er avstemt og funnet i orden. Inntektene synes fullstendige og 
korrekt periodise1t. Lønn og lønnsrelaterte poster er avstemt mot offentlige oppgaver. Utgifter 
kontrolleres i forbindelse med den terminvise bekreftelsen av merverdiavgiftskompensasjonen. 


Vi vil likevel peke på at en relativt stor andel av fordringer på gebyrer og tilleggsavgifter er 
svæ1t gamle. Av en fordringsmasse på ca. kr 770 000 per 31.12.15, er h 600 000 eldre enn ett 
år, mens kr 180 000 er mellom 120 og 360 dager gamle. Det er imidle1tid gjmt en tilstrekkelig 
avsetning i regnskapet, slik at vi anser at fordringene totalt sett er korrekt verdsatt. Vi er kjent 
med at det er anskaffet et nytt fagsystem for parkeringsvirksomheten, men at det foreløpig er 
usikke1t i hvilken grad dette systemet vil være effektivt med hensyn til å håndtere eldre 
betalingsrestanser. 


Det er ingen poster i regnskapet hvor vi er vesentlig uenige mht. vurderingen eller hvor vi 
anser at det er uakseptabel risiko. 


Misligheter 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rappmtere misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til administrasjonssjefen. Vi har verken avdeldcet eller fått melding om at det skal ha 
forekommet misligheter i løpet av året. 


Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Styrets leder og daglig leder har gjennom sine undershifter på fullstendighetserklæring date1t 
25.02.2016, bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for 
årsregnskapet. 


Vi er ikke kjent med at det foreligger betingede forpliktelser eller hendelser etter balansedagen 
som har noen betydning for regnskapet per 31.12.2015. 


Konklusjon- revisjonsberetningen 


Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse per 31.12.2015 ildce inneholder vesentlige feil, og vi har 
derfor avgitt en revisjonsberetning med positive konklusjoner. Vi har imidlertid en merknad 
om at investeringer ikke er budsjette1t. 
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Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de 
merknader revisor har gj01i, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende 
løpende forbedring og effektivisering av normal drift. Vi vurderer det derfor slik at det ild(e 
foreligger forhold kontrollutvalget plikter til å følge opp for 2015 . 


Med hilsen 
Rogaland Revisjon IKS 


r_"{, u ;- !JMn s-tt / 
Cicel T. AatTestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautoriseti revisor 


/(;~(~ 
Tove-Gunn Moen 
Oppdragsleder/ 
statsautoriseti revisor 







Til Kontrollutvalget 


Fra Daglig leder i Sandnes Parkering KF 
Kopi: Styreleder M. Malmin 


Saksprotokoll fra styremøte l 09.03.2016 - Sak 007 l 2016 


007/2016 Årsberetning og regnskap for Sandnes Parkering KF 


Det vises til vedlagte årsberetning og regnskap for Sandnes Parkering KF . 


Vedtak: 


Regnskap og årsberetning for 2015 godkjennes. Foretakets mindreforbruk overføres til 


disposisjonsfond. Styret vil be Rådmannens stab om tilbakemelding vedr. evaluering av en 


eventuell utvidelse av styret for datterselskapet i samsvar med revisors kommentar i 


årsoppgjørsnotatet for 2014. 







forts. protokoll fra styremøte nr 2, 10.03.2016 


ÅRSBERETNING 2015 


SANDNES PARKERING KF 


Årsberetni"' 
Resultatregnskap 


Balanse 
Noter 
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forts . protokoll fra styremøte nr 2, 10.03.2016 


Årsberetning for 2015 


1. Bakgrunn 
Sandnes Parkering er et kommunalt foretak {KF) som startet opp 1 .januar 
2006. Selskap ter lokahsert l Holbergsgaten 15, 4305 Sandnes. Verksted og 
lager er lokalisert i leide lokaler [ Holbergsgaten 20. Fore1akets formål er 
utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkerlngs-politil<ken i 
samsvar med Veglra ikkloven og Parl<eringsforsl<riften. 


Focetaket ha et heleid datterselskap. ~andnes Parkeringsdrift AS. som 
ivaretar drift av private parkeringsplasser 1 henhold tit gjeldende regelverk 
{Standardvilkårene-). 


2. Nærmore om formålet. 


Foret kei skal: 
a) Være en aktiv og konk.urransedyklig leverandør av IJenester som bidrar til 


vitalisering av byens handel's-. service-, ~ultur· og botilbud. 
b) Videreutvikle parl<eringstilbudet og tilgjengelighe til dette ved alene. eller 


sammen med andre offehtlige eller private aktører. å legge til rette for 
nødvendig anlall parkeringsplasser. 


c) Håndheve gitte bestemm Iser 1 tråd med lov, regelverk og gjeldende 
parkeiingspolltlkk i henhold til delegert myndighet 


d) orvalte parkeringsrondet. som sammen med foretakets overskudd skal 
anvendes til forbedringer av parkeringstllbudel. 


3. Styret 


12015 har styret bestått av: Mangor Malmln, leder 
Reidun Mane Enge, nestleder 
Elvlnd Dalene 
Signe J. Nijkamp 
Ame Øvstebø, ekstern representant 
Wenche Ekholdt Bjelland, ekstern representant 
Geir Vestergård, ansattes representant 
Kjersti Ohr, rådmannens representant. 


' ide 2 uv 7 
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forts. protokoll fra styremøte nr 2, 10.03.2016 


Det bJe i forbindelse med kommunevalget høsten 2015 vatgt nytt styre, som 
består av: 


Mangor Ma!min, leder med So~velg Borgersen som vararep. 
Katrine Sægrov. nestleder med Johan Martin Seloter Larsen som vararep. 
Karen Irene Stangeland med Terje Lunde som vararep. 
Olav Skjørestad med Magne Torbjørn Frøyland som vararep. 
Kari Beathe Moe 1 ekstern representant med Liv Helene Berstad som vararep. 
Helmer Stelnsvag, eks1ern representant med Bente Hetland som 11ararep. 
GeirVestergård, ansattes representant med Else Nygaard som vararep. 
Anne Kristin Barvik, rådmannens representant. 


Det har i 2.015 vært avholdt 6 styremøtec Foretaket takker de avgående 
styremedlemmene for deres innsats for virksomheten . 


4. Bedriftens organis4Jsjon 


Ved utgangen av 2015 hadde Sandnes Parkering KF 13 faste ansatte, hvorav 
10 er ansatte som rafikkbe!jenter og 3 i administrative funksjoner. Teknisk 
Fagledere og Trafikkbetjent/tekniker kombinerer tekniske 
vedlikeholdsoppgaver med kontrolloppgaver. Det har tillegg to timelønnede 
vikarer. Det har som følge av arbeidsmengden og sykdom også vært en 
innleid vikar i admin~strasjonen. 


Ledergruppen består av daglig leder, administrativ fagleder og teal'nleder. 
Foretake kjøper administrative tjenester f a Sandnes kommune innen 
regnskap, lønn. IKT og vedlikehold av gategrunn med offentlige 
parkeringsplasser samt andre områder når dette er mulig og hvor vi mottar 
konkurransedyktige ti l bud. 


Likestilling: 


Styret l foretaket er sammensatt av 4 menn og 4 kvinner, hvorav styreleder er 
mann. Av foretakets ansatte er 7 kvinner og e menn, hvorav daglig leder er 
mann. 


Arbeidsmiljø: 


Bedriften er lokalisert 1 Holbergsgaten 15. Det fysiske arbeidsmiljøet er bra, 
med lyse og gode l<o lorer. garderobeforhold og fellesrom. Bedriften ønsker å 
skape et god psykososialt arbeidsmiljø og ogsa i 2015 har det vært arbeidet 
videre med bedret kommunikasjon. Apenhet, tydelighet. respekt, ansvar og 
profesjor al itet i alle ledd sammen med godt humør og arbeidsglede har vært 
nøkkelord. Blant de ansatte er det er spredning i alder, kjønn og 
yrkesbakgrunn . 
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Gjennomsnittlig sykefravær i 2015 var på 1 0,8°/<~, (2014: 12,1 %), og det er 
gledelig å registrere en nedgang. 
Like fullt er fraværet høyt og representerer en betydelig utfordring. Det JObbes 
fortsatt aktivt med a få redusert dette. Selskapet samarbeider nært med 
Personalavdelingen, HMS- avdelingen l Sandes Kommune, NAV samt 
fagforenihgene. Selskapet forsøker å legge forholdene 1il rette for a kunne 
utnytte restarbeidsevne hos rbeidstekere som er syke iMenfor rammene av 
det som er mulig ut fra driftsmessige hensyn. 


Yrkesskader: 


Det har b!~tt innrapportert 1 yrkesskade 12015. 


5. Hovedaktiviteter l 2015 


l 2015 har arbetdet med prosessen knyttet til kommunikasjon fortsatt, og i den 
anledning har man også fortsatt å søke råd og veiledning hos Bjørnson 
Organisasjonspsykologene. Det har også blin bedre struktur på personalmøter 
og medbestemmelsesmøter. 


Også i 2015 har VJ mistet flere parkeringsplasser helt eller delvis l sentrum. 
Parke •ogshusene i Nygaardshagen og Bystasjonen har deltatt tid å venne 
billstene til å bruke, men vi ser en jevnt stigende tend&ns som vi synes er 
posit v. Arbeidet nært med ime kommune med tanke pa samarbeid på tvers 
av kommunegrensene både med tanke på privatrettslig- og offentligrettslig 
park:erlngshåndheving har f0rt til at Sandnes Parkering KF inngikk en avtale 
om samarbeid om offentligrettslig parkeringshåndheving i Time, som det er 
kommet flere posi1ive tilbakemeldinger på. Denne avtaten kommer i tillegg til 
avtalen om privatrettslig håndheving på Time kommunes område rundt 
rådhuset og Sivdamområde . Dette samarbeidet er også positivt for foretaket 
og datterselskapet på flere områder. 
Den mobiltelefonbaserte løsn ngen for datafangst med tilhørende oppdatering 
av programvare ble implementert sommeren 2015, og har gitt effek ivltets
gevinst både hva angår håndheving og administrasjon 


Samarbeide! med Sandnes kommunes ulike etater og avdelinger ha( vært 
svært bra, og er en vikt g forutst!tning for at vi skal lykkes. Selskapet har også 
forberedt opprettelsen av en såkalt •park & Ride parkeringsplass Ilke ved 
Han a skole på Vatne. som er ment å være et parkeringstilbud for dem som 
skal reise videre med offentlig kommunikasjon, Samarbeidet om driften av 
parkeringshusene i Nygaardshagen og Bystasjonen fungerer bra, og 
systemene fungerer godt. Varner v/ Sandnes Eiendom lnvest AS har 
oppgradert sitt bomanlegg Ul den så~alte EMV,standarden og har valgt å 
leiekjøre dette systemet hos oss. Det har gitt bedret regularitet og langt færre 
driftsforstyrrelser. 
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Foretaket har behandlet falt 318 søknader om parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede. Av disse har 237 blitt innvilget, og 81 har fått avslag på 
søknaden. Det har vært en sterk økning av slike søknader, noe som muligens 
kan tilskrives planer om nye bomringer. Foretaket administrerer totalt 755 
parkeringstillatelser for forflytningshemmede. 


Tilleggsavgifter, gebyrer og kontrollavgifter for begge selskaper: 
Tallene i parentes er tall for 2014, og viser at antallet ileggelser har økt med 
11 ,6% mens klageprosenten har fortsatt å gå ned. 


llaate aebvrer OQ av<1ifter: Klaaer : Klager i%: 


1 o 377 {9 297} 601 (6M) 5,8 %(6,5 %) 


6. Økonomi 


Dnftsregnskapet viser etter pliktige og b~~dsjetterte avsetninger e1 positivt 
regnskapsmessig mindreforbruk på Kr 2.245 918.~ Dette et en nedgang i 
forhold til fjoraret hvor det var et netto driftsresultat i 2015 på Kr 4.075.157,-. 


Leie av gate- og veigrunn til kommunen utgjør Kr 1.732.000,-. Det er også 
betalt kr UOO.OOO,- i utbytte til Sandnes t<ornmune i henhold til ØP 2015-2016 
og bystyrevedtak. Det kjøpes tjenester fra Sandnes Kommune far i alt Kr 
706.111 - som også inkluderer Kr 430.000,- for generelt vedlikehold av 
gategrunnen som leies. Driftsinntektene har øket fra Kr 17.306.373,- i 2014 til 
Kr 17.867.418.-12015 mens driftsutgiftene har øket fra Kr 14.402.584.- i 2014 
til Kr 16.721.985,- i 2014. 


Det arbeides fortsatt med å forbedre innkreving av ut~tående fordringer, men 
det er en utfordring av de utestående beløpene enkeltvis er relativt små. 


Foretaket anses fortsatt å ha god økonom . Likviditeten er god og oretaket har 
fngen langsiktige lån. Egenkapital utgjør Kr 50.104.642,- og kortsiktig gjeld er 
på Kr 5.750.590,- Langsiktig gjeld er utelukkende pensjonsforpliktelser og 
utgjør Kr 7.430 945,-. Premiefondet er over tid bygget opp til Kr 745.489,-


Tidhgere års oversl<udd er bl1tt satt f disposisjonsfond. ondet ska l brukes li! 
Investering og formål i. henhold til Økonomiplan. årsberetning og vedtak gjort 
av Bystyret og styret. Pr 31 .12.2015 var dispos1sjonsfondet på Kr 10.849.517,
mot Kr6.774.360,- 12014. Det bundne parkeringsfondet består av midler 
betalt inn sorn frikjøpsbeløp henhold til plan- og bygningslovens§ 28-7, 3 
ledd. og som nå er overført. til selskapet. Pr 3112.2015 er der bundne 
fondsmidler på i alt Kr 15.945.000,-, 


Det foreslås at det for 2015 avsettes Kr 2.245.918,- til i disposisjonsfond. 
Selskapets fond disponeres i henhold til økonomiplan for2015 - 2018, 
årsberetning for 2015 samt vedtak fra bystyret og selskapets styre. 
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7. Miljø 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø utover det som følger av 
vrrksomheten:s art. 


8. Utfordringer og strategier 


Det er fortsatt et mål å fortsette å øke organisasjonens effektivitet, 
produktivitet og endringsevne, og få på plass en organisasjon som sikrer 
konkurransekraft og derved også trygge og gode arbeidsplasser for alle. 


Det er også fokusert pa den vansk.elige balansen mellom å håndhe\le korrekt i 
henhold til gjeldende iov og forskrift i hele kommunen samtidig med å være 
"Byens blide veileder'', og oppfatningen er at selskapet lykkes med dette. 
Markedsandelen for datterselskapet fortsetter å øke, og for tredje år på rad er 
Sandnes Parkeringsdrlft AS blitt kåret til Gasel le bedrift.. 


Framtidige utfordringer vil bestå i å kunne tilby gode parkeringsløsninger i en 
by l sterk vekst med øket trafikk, og fortsette å være "Byens blide veileder og 
bidra til et levende og sterkt sentrum. Dersom grunnforholdene i sentrum ikke 
lar seg forene med bygging av underjordiske p-hus ønsker Sandnes Parkering 
KF at kommunen vurderer øremerking av andre areal hvor man kan bygge 
ffamtidsrettede parkeringsanlegg med miljømessig perspektiv. Det er også en 
utfordring for byen at utbygging av store områder relativt snart vil føre til en 
betydelig reduksjon l tilgjengelige parkeringsplasser som er privatrettslig 
regulert men åpne for pubtikum. t den anledning vil det også være viktig å 
fortsette fokuset på etablering av Park & Ride løsninger. 


Det er også en utfordring at utviklingen hva angår betatingstekniske løsninger 
skjer svært hurtig. Kostnadene knyttet til de tradisjonelle løsningene som 
kontanter og kredittkort er høye, og tvinger parkeringsselskapene over på 
alternative løsninger som bla. inkluderer mobllbaserte løsninger som app'er og 
mobiltelefonbaserte lommebøker. Flere alternative løsninger antas å komme 
raskt. Samtidig er det viktig å ikke være for innovativ på grunn av høye 
kostnader og til dels høy risiko. 


Det vil i 2016 bli arbeidet med installasjon av betalingsløsninger for lading av 
ladbare kjøretøyer. Det vil også bli vurdert å ta i bruk nummergjennkjennlngs
teknologi (såkalt LPR) på noen av plassene vi drifter. Det vil også bli arbeidet 
videre med bruk av app' som betalingsform i bomopererte anlegg. 


Sandnes Parkering KF har i dag en organisasjonsform der drift av private ~ 
plasser er skilt ut l et eget datterselskap. Dette se~skapet leier inn all 
arbeidskraft fra morselskapet, og det beta1er en forholdsmessig del av 
morselskapets driftskostnader. Organiseringen er slik at den lett vil kunne 
tilpasses eventuelle nye organisasjonskrav om den konkurranseutsatte delen 
av kommunal virksomhet skal skilles ut fra øvrig kommunal virksomhet. Noen 
organisasjonsmessige endringer må påregnes. 
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Det er fortsatt usikkert når Iverksettelsen av ny felles P- forskrift vn finne sted, 
rnen høringsuttalelse er gitt tll Samferdselsdepartementet Drift av 
parkeringshus er helt nødvendig og innebærer behov for å styrke setskapenes 
økonomi. 


Sandnes, 1 O. mars 2016 


11iio1t /1al,.., ~ 
Mang r Malfrun, styreleder estleder 


Kristin BafVik, Rådmannens 
repr. 
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UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE SANDNES 
PARKERING KFs REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015 


Dette brevei :sendes l forbindelse med de ·s n:vi<;jon av regnskapet for Sandnes parkering KF 
ftlr året som ble av!' lUllet 3 l . desember 2015. med det formål å kunne konklu.dcre om hvorvidt 
regnskapet i det alt \•eSf:lntlig..: gir l'n ddtktmde fr~mstllling i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk. 


Vi bekrefter etler beste evne og overbevisning at 


Røgnsk:ttp og budsjett 


• Vi hur oppfy lt vlh1 11 •nr ror li . 1r •c fi>r ul h.lr(:IQ~f.:l~ ~~ n ko p Of:!. C · nmnifo h:ni11g er 
gjcustsmJ ru( ber • •c:nd k(lntroll, hcrundcr~li\( jnr 'Hl konll'l)llo;om \'j frr111cr Il vcndi~ for å 
mu1ig:s.iorc uwbl:i l ·l· 11 JW ot regn knp som ik.lw \nn h Ider vesentlig fc.iliolontli\Sj u, vcrko:u 
som lolgc a misl i h te•· el!~•- feil. Vi LI t id ·ro ppfy lt vårt ar'IJ var vedrørende 
u111rl idl.:lscn v regn ·kapct i sum ·vnr med kornnnm~>l en o • ti11'~krill om 
årsregusk<lP og års f' 'Uling (for kommuner og fy l '. kommw:.er}, og mener at 
re.guskapl! l sir en d~kk noe fremstilling i samsvar mt:d lov. forskrift og gnd kummunal 
rCb'llskapsskikk. 


• Vilai~:;u ti nrtsctningcr wm ~~ brukt av os:; ved ularbeidcl~cn av regnskapsestimater, 
h rur h:r r· •gn kap$CSlilllmcr målt lil virkelig verd.i, er .rimelige. 


• Vi har t..<ttt tilstrekkelig hen~yn til og ·Opplyst om forhold til m.en."tåcnde parter og 
transaksjoner med disse. 


• Alle hu dclsc1 etter datoen f(w regnskapet og som ifølge god kommunal 
regnskap$s~iklo: ntudforer korrigering eller omtale, er korrigen eller om tatt. 


• Vi mener t 'rlningen av ikkc·korrig l1 feilinfc>rnl tsjon ur IIVI!,'IQ01rg, både enkeltvis 
og samlet or yn,kup..:t. t1 som he-lhet. En h::. tr: (WC ikkc-korrig~·rt .feilinfotrnasjon 
følger som vedlegg. 


• De disposisjoner som lig~er til gnmn for årsregnskapet, er i samsv11r med 
bud!tictt vedtak. 


• lE vcntuelle andre forhold som revisor anser som nødvendige. l 


Bokførin[.[ 
• Vi h~r uppf.~ Ir vår plikt til å 'Qtge or orde 1tlig g versiktlig registn,'ling og 


do kum nta.~jon av foretaket:. t"el! •k;1psopply ning r i sal'n. var med lov og god 
bokfØrlngsskikk i Norge. 


Opp/ysrJinge1· som er gil/ 


• Vi har gitt revisor: 


--
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o Tilgang til aUe opp iY~>-n i ngcr vi har kjennskap ti l. som er lev nt for 
utarbeidelsen av re~skupcl., herunder rog.m~k upsrcgi trc,rlngc:r ooklirncutasjllfi 
ug andn; saker. 


o Titlo~gsopplysninger som revisor har bedt om fra u~s for r Is· on:lbrmål. og 
o t!begrensct tilgang til persQrtG-r i fcnetaket som det etter r viwr vurderiug er 


nødvendig å innhente revisjonsbevis 1i:a. 


• Alle transaksjoner er registrert ()g reth:ktcrt i regnskapet. 


• Vi har gitl revisor opplyHninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at 
regnskapet kan inneholde vcsentltg feilinformasjon som følge av misligheter. 


• Vi. har gilt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om 
misligbeter som vi er kjenl med og som involverer: 


ledelsen, 
- unsaltt~ som har en bctyduiogsfuH rolle i intern kontroll, eller 


andre 


• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eyentueHc påstander om misligheter eller 
mistanke om mis(ighctcr som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, 
tilsynsmyndigheter eHcr andre. 


• Vi har gh1 revism opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse 
eller mist.anke om manglende overholdelse u.v l<}Vel' og forokrlfter som kan ha 
betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 


• Vi har gitt revisor opplysninger om identite1c:n til f(}retakets nærstående parter og alle 
forhold til nærstående parter og transnk~.,oner med dis.ore som vi er kjent mt."<<. 


• Vi har regnskapsf~Jrt eller opplyst om alle forpliktdS\.'1', både aktuelle og latente, og hilf 
i note til regnskapet gitt opplysninger om foretakets garaotiansYttr i. note 


• [Evcnludle andre forhold som reviwt anser som nødvendige.} 


Eventuelle kommentarer til kulepunktem: O\'er(ev. henvisning til k{)mnrontarer i særskilt 
V1.:dlegg); 


{ Økonomisj e1Yn::gnrokapssj ef e.l.} 
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SANDNES PARKERING KF 


DRIFTSTREGNSKAP 2015 Regnskap Reg. Oppr, Regnskap 
2()15 budsjett budsjett 2014 


Dl'ifhlin ntektet 
Brukerbetalinger 14 160 2967 2 987 11 840 
Andre salgs- og leieinntekter 17 449 276 17116 347 1? 116 347 16 593 089 


0111!!rføringer med krav tH motytelse 403 982 648 402 646402 701 44 


Andre overløn~er 
Sum drfflsrnntekter 17 867418 17 765736 17765736 17 306 373 


Drift$utglfter 
lønrututgiftef 9 6 301 185 7 038463 7038463 5 592 473 


Sosiale utgiftat l 743 093 2 397 912 2 397 912 1 346 952 
Kjøp av Vlilrer og ij som inngår i tj.produksjon 3277 154 2092 607 2092607 2 687 482 


Kjøp av tjenester som &rs~stter ~ .produl<sjon 1 147 759 953517 953 5t7 1187 843 


OVerføringer 2 000874 3066500 3 086500 2 9a3 304 


Avskrlvn "!!!!' 4 1 291 320 604 530 


Sum d ·nsutglfl r 16 72 1 985 15568999 15568 999 14 402 684 


Bn~tto driftsresultat 1145433 2196 737 2196 737 2903 789 


Flnaminrrt.attet 
Renteinntekter1 ulbl!l ~ e1eruttak 741 01, 600000 600 000 998684 
Sum eksteme finansinntekter 7<: 1 01 1 600 000 600 000 998 684 


Resuttat ekstetna fln&nlitransalcsjon&r 741 011 600 000 600 000 &98684 


Mot~t av krivn•naer l 291 320 604530 
Netto drlrtsresullat 3177 764 2 796 737 2796 737 4 507 003 


Interne ftnanstransak$jc:mef 
Bruk. av tidligere års reg5kapsm minc1feforbruk 4 075157 4 327 761 


Sruk ev bundet fond B 6 3<16754 


Sum bruk av fond 4 075157 10 674615 


OVerføring til investeringsregnskap 6 346 754 


Avsatt tit bundne fond 8 931 846 431846 
Avsetnrns til s~Jond 7 4 075157 4 327 761 


Sum av elnmger 5 007 003 o o 11 106 361 


Regnskapsmossla mindreforbruk 2 245 918 2 796 737 2 796 737 4 075 157 
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OV•raikt •ndrirlg l.tleldsbflltaJ 
Omløesmldler 2015 2014 
Endring belallngsmldler 2 603 519 (1255 169) 
Endring katsiktige lordrillgar (2 335183) 3 257 8{)7 
Endmg premieavvlk 180193 425 202 
Endring omløpsmldlef' 44752& 2427843 


Kortsiktig IJJeld 
Endring kO!Uiktlg Qield 1982449 (3428 219) 


Endrtng arbeldskapita4 2429971 (1 000 376~ 
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SANDNES PARKERING KF 
IN\IESTERINGSRE:GNSKAP 2015 


Inntekter 
Kornpen$asjfrn for merverdiavgift 
Andre OV!lr(cmngor 
Sum u1ntek1or 


U(Qifter 
Kjøp av varer og lj som Inngår i 1j. ProduksjOO 
Overf!)(in 
Surn ulg ~ 


Finansieringsbehov 


Bl uk av disposisjonsfond 
Overlørinl,llra dtlftsregn&lcapøt 
Bruk av buoone food 
Motlllll.e .:lvdrag pa utlån 
Slim fln~nalorfng 


Ud~kkctJudlseonert 


ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 


AJWoM 1so av midler 
IJiglller driRsdel (kontoklasse 1) 
U!glller lrwestenng:.dl!l (konloklosse O) 
Utl>iltalin!l ved ei<S1eme llnø!llllan!l;i!k!i!OOur 
sum anvoneloieo <~V m dlot 


Anskaffolsv · anvendelse av midler 
ErtdM!ll ubrukte l~nemodler 
End ng l nrbøl!Uii<llpitol 


lntarne ovenøringff og fortiellng., 


lnnteme inntek~ 
11\løtno utøiKel 
Ne!lo intllfne ovefføringar 


RøgMkap Røg.tlUdsjeff Opp. bud!ljelt 
2~5 ~~ 2~S 


468B2 


46862 


747 700 
46882 


7946 


747 78& 


746 786 


7•Ul7B6 


o 


Regnskap 2015 


17 887 418 
46882 


741 01 
18 655 311 


15430~ 


794669 


Il 22$333 


24299111 


~ 429 978 


7 252 921 
4 822943 
2429976 


1 :2S1 320 
1291320 


Rog.budsjrttt Opp. budsjell 


17 765 7:36 17 765 736 


&00000 
18 :!8'5 736 


15568 91}9 15 568 999 


15 S68 999 15 568 999 


2796 737 2 796131 


27 ~37 2 700737 


o o 


Rugnskøp 
2014 


1n21a 


171?.76 


6007 379 
171278 


8184657 


2 500 000 
2 sao ooo 


10507 379 


1 660615 
6346 754 


2500000 
10 007379 


Ra.QMkap 2Cl"l4 


17 306 373 
177 277 


3 4~8Ga4 
20 982 334 


13 7&8 054 
tl184657 


21 982 711 


(1 00.0371) 


11 ooo 3nJ 


11 334 765 
12 3J5140 
(1 000 3/li) 


east 2.a4 
6 951 21l4 


o 
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SANDNES PARKERING KF 


BALANSE PR 31.12.15 
Noter Regnskap 101$ Rognskap 2014 


EIENDELER 
Antoggamkfler 
P.arkeringsut&tyr, parkometre 
lån Sandnes kommune (pan<eringsfonå} 
Egenkapitalandel SKP 
Par!l.eri ngsdritt AS 
Pen jansmldler 
Sum anlegg•midlor 


Omløpsmidler 
Kortsiktige fordringer 
Prernieawlk 
Front parkerif19 
Kundefordringer 
Fordring Sandnes kommune 
Ford ring Sandnes Parkering AS 
Kasse. oostglro. banltinnskudd 
Sum omløpsmidler 


SUM EIENDELER 


EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkllpital 
Egenkapitalinnskudd 
D;sp.fond 
Bundet fond 
Regnskapsmessig mindreforbruk 
t<apitalkonto 
Sum egenkapital 


sum langs/ ig gjeld 


K<>rtslktJg gjeld 
Leverandørgjeld 
Div 'kortsik!Jg gjeld 
Sum kortsiktig gjeld 


SUM EGENKAPITAL OG GJELD 
Sandnes mars 2016 


nestleder 
V 
~ 


J(a/.., "'lb æ.,9~ 
Karen Irene Stangeinct 


4 
6 


5 
11 


3 
11 
3 
3 
3 
3 
2 


6 
1 


9 


11 


11 051 258 1 594 792 
10 000 000 10 000 000 


22000 22000 
110 000 110 000 


7 061 893 6 268 972 
28 245 i 51 27 996 764 


403 559 1 083 235 
1 431 958 1 251 765 


243 703 219 554 
87 257 675 


2500000 
1 615 527 882 764 


31 259 022 28 655 503 
3S 041 026 34 59-3 496 


63 2861'77 62589 260 


250000 250 000 
10 849 51 7 6n4 360 
15945 000 15 760 940 
2 245 919 4 075 157 


20 814 206 20 838 285 
50104642 47698 742 


7 430945 7 157 479 
7 430 945 1151479 


4 078 230 6 074 891 
1 672 360 1658 148 
5 750 590 7 733 0·39 


&32861n 62 589 260 
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SANDNES PARKERING KF 
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015 


Nota 1 Regnskapsprinsipp 
Regnskapet er satt opp 1 henhold hlgjetdene forskrifter for kommunale foretak. 
Regnskapet er fø rt aner anordningsplinsippet. dvs at alle kjente utgifter/utbetalinger og 
innteKterf;nnbetallnger i aret skal medtas l regnskaoet fot vedkommende år enten dil er 
betalt eller ikke når regnskapet avsluttes 


Note2Banll: 
lnneståenda på bank er kr 31 259 022 (hvorav kr 285 630 p~ skattetrakkskonto) 


Note 3 Ford,inger 
fordnnger er vurdert til Øl!ly'dende verdi med fradrag for mtllige tap. 
Sandnes Parketing KF har pr.:.l1.12.l 5 en fordring på Sandnes Parkering AS på kr 1 515-527. 


Front parl<er1ng 
P~en kvndereskantro 
De~kredereavsetniog 
Sum bokført utestående krav 


Note 4 Anleg9$midlør 


lnn_g;masl/er<ll 01.0115 
Tilaano 
Avskrilmin!ler akkumulert 
Bokført verdi 31 .12.15 


Arets avskmrnlng er 
Aret ill/SkriYninner i % 


Note 5 Atis;er 


2016 
782283 
108 4120 


{647000) 
243 703 


Parkometre 
3 564 746 


1 240 919 
2 323 627 


356 474 
10 


20'14 
727 554 


{508 000) 
219 554 


Parkøringa
utslyt 
B 1yst,as1onen 


6 027870 
747 766 
703 000 


6 072656 


603 000 
10 


Parkerlngs
utstyr 
N d h h'DO!u s anen 


3318467 


663692 
2654 ns 


331 846 
10 


Sandnes parkeringsdfift AS er i 2006 etablert som e~ heleid datterselskap med en 
aksjekapital på kr 100 ooo og stiftels.esutgifter på kr 10 000. 


Note 6 Un Sandnes kommune 


SUM 
12911063 


747 786 
2 607 611 


11 051 258 


1 291 320 


Det er gitt et lån til Sandnes kommune på kr 10 000 000 wm igJM har viderutlånt midlene til 
Nygaardshagen Parilering AS. Lånet er rente- og avdragsfrie de 5 første åreoo, 
Deretter skal størrelsen på årlige avdrag vurderes. 
Lånet skal være nedbetalt senest innen 20 år. (år 2033) 


Note 7 Disl)osisJonsfond 
2015 2014 


Disposislonsfond 111 6 774 360 4107 224 
Avsatt 4 075157 4 327 761 
Bruk investerinasreanskao 1660625 
Disoosislonsfond 31.12 10849517 6 774 360 
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Note8 Bundet f<~nd 
2015 


Bundet fond 11_1 15 760940 
Avsatt l drtrtsregr.skal) 931 846 
Avsatt 1 1 nvesterlnQsre~nsi<ap 
Sruk l 747 786 
Bundetfond 31.12' 15945 000 


Note 9 Arsvork og ytelser 
Det11r per 31 .12.15 13 ansalle Sandnes pafke 111Q KF 
Lasrm og armen godtgjørelse hl dagl g leder har vært kr 886 292. 
Arbeidsgivers andel av pensrorlsutgif\er l daglig leder har vært kr 112 090 
Til ~!.yret er det utbetalt kr 91 7 40 i hono;rarer 
Godtgjørelse til revisor har vært kr 55 30 1. 


N l< • oto 10 ap1talkonto 


2014 
19175848 


431848 
2 500 000 
6346 754 


15 760 940 


DebelpOSter f året KreditpOSter l året; 


Avdrag lån Balanse 
01 01 2015 ler 20 836285 


Avskrlvn ng av anlegg kr 1 2'91 320 
AkiMlring 
pat1<e • ngsutstyr kr 747 78B 


Pensjonsforp\/ 
31.12. 15Bølanse kr 20814 200 midler 519 455 
Sum debet kr 22105526 Sum kredlt kr 22 105 526 


Note 11 Ponsjonsl\o!l1nader 2015 
Ponsjonslcostmu:for 2015 2014 
Arets opp~enJng 665924 553 587 
Rent&kostnad 289S74 2n12" 
Brutto ~sjonskostri\W 955798 830 911 
Forventet avkastning (299 172) (263 0138_1 
l Netto øenslonsJr.ostnad 656626 567 823 
SVIll amortisert ørermeaw!lc 146 014 81180 
Admlnlstrasiont>kostnad 7282o 31992 
Svm kos-tnad ( inkl adm ) 875 466 680 995 
Premlcavvlk 
Fnrfalll_premle 1 033 391 1 053 651 
Admloisrras1onskostnad {72 8261 ~31 99~) 
Notto~ensfonskos~ad (656 6261 _1_567 823) 
Premleawlk 303 939 453 836 
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Note11 Pensjonskostnadtf' (fortsetter) 
Penaionsforpllktolae 


Pensronsmldler 
Nello roroifkterse før aro.gw.avq 
Arb.glv.avg av netto pensfOnsrorp:llctelser 


Amortisilring av premløavvlk 


iA[ets Piemieavvik (inkl arb giv avg) 
Amortiser(ol'emleawik i år 
Akkumulert-PJemreawTk 31f1 2· 15 


Økonomiske lorutsefninger ved beregning av pensjon: 
Ar lg aVkaslrtlng 1 % 
Olskontering$rente (r~kofri rente i %} 
Arlig lønnsveks.t O%) 
Arlig lønnsv~ i f(ltketrysdens gnmnbeløp 
Arlig vekst 1 pensjonsregulering (i%) 


7 385 339 7 047 681 
7 001 893 6268 972 


323 tl -16 na109 
45606 99840 


1 251 765 826 553 
346 794 517 827 


(166 601) (92 625) 
1 431958 1 251 765 


2 015 2014 


4,65 
4,00 
2.97 
2,97 
2,20 


4.65 
4.00 
2,97 
2,97 
2,97 
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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


Sum regnsk. 2016 267 108 2 368 384 392


Diff i mnd. ift budsjett -8 486 -6 977 -5 145


Diff hittil ift. budsjett -8 486 -15 463 -20 609


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 %


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


Måneden 2016 267 108 2 368 384 392


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


%-vis endr 1,14 % -82,50 % 2,34 %


Hittil 2016 267 108 269 476 653 867


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


%-vis endr 1,14 % -2,94 % 0,10 %


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


Måneden 2016 16 848 387 948 822 24 262 826


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


%-vis endr 3,26 % -0,32 % 7,07 %


Hittil 2016 16 848 387 17 797 210 42 060 036


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


%-vis endr 3,26 % 3,06 % 5,34 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016 sammenlignet med 2015


Skatteinngang hele landet 2016 sammenlignet med 2015













































































































Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 


3-2016 


Møtedato: 


18.03.2016 


Utvalgssaksnr.: 


12/16 - 18/16 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Inger Lise Kvale 
Øyvind Ødegård 
Regina Peksyk 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Jon Torger Hetland Salte møtte ikke. 


Andre tilstede: 
Kommunaldirektør kultur- og byutvikling Kirsten Barvik, Sandnes kommune (sak 13/16) 
Kemner Bjørn Oskar Løland, Sandnes kommune (sak 14/16) 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


12/16 16/00146-6 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2 


13/16 16/00075-4 
Orientering fra administrasjonen - kommunaldirektør 
kultur og byutvikling 


2 


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


3 


15/16 14/00092-8 Oppfølging av rapport: Helsestasjon/skolehelsetjeneste 3 


16/16 16/00304-1 
Bestilling av mandat for gjennomføring av 
selskapskontroll i IVAR IKS 


4 


17/16 16/00079-8 
Oppsummering av møte med politiske ledere - innspill til 
plan for forvaltningsrevisjon 


4 


18/16 16/00178-7 Statusoversikt prosjekter og kontroller - mars 2016 5 


Referat-/meldingssaker 


3/16 16/00153-6 Skatteinngang februar 2016 5 


 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26. 
februar 2016. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets 
møte den 26. februar 2016. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
13/16 Orientering fra administrasjonen - kommunaldirektør kultur og 


byutvikling 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar direktør for kultur og byutvikling Kristin Barvik sin 
gjennomgang til orientering. 
 


Møtebehandling 
Direktør for kultur- og byutvikling Kristin Barvik orienterte, 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar direktør for kultur og byutvikling Kristin 
Barvik sin gjennomgang til orientering. 
 


[Lagre]  
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14/16 Skatteregnskap 2015 med kontrollrapport fra skatteetaten 
 
 


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. 
 


Møtebehandling 
Kemner Bjørn Oskar Løland orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for Sandnes kommune med 
kontrollrapport fra Skatteetaten for 2015 til orientering.  


Saken videresendes Sandnes bystyre til orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
15/16 Oppfølging av rapport: Helsestasjon/skolehelsetjeneste 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tår rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Helsestasjon/skolehelsetjenesten» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
 


Møtebehandling 
Kan bli aktuelt å gjennomgå på ny mot slutten av perioden. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tår rådmannens tilbakemelding om oppfølging 
av rapporten «Helsestasjon/skolehelsetjenesten» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 


 
[Lagre]  







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
16/16 Bestilling av mandat for gjennomføring av selskapskontroll i IVAR 


IKS 
 


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. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget og revisor diskuterte mulige problemstillinger som ble 
notert av revisor. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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 problemstillingene som kom fram i møtet. 
 


[Lagre]  
 
 
 
17/16 Oppsummering av møte med politiske ledere - innspill til plan for 


forvaltningsrevisjon 
 


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. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 


[Lagre]  
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18/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller - mars 2016 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2016 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. Rapport NAV legges fram i mai, mens Samfunnsplan-
legging legges fram i juni. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2016 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
3/16 Skatteinngang februar 2016 
 
Meldingssaken ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Jærveien 33 
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Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 
Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkes
kommuner mv. og kan oppsummeres slik: 


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


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


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


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


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


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rappmte1t i vår revisjonsberetning date1t 05.04.2016. 


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


Den økonomiske situasjonen 


Årsregnskapet for 2015 er gjmt opp med et netto driftsresultat for bykassen på 149,6 mill. kr 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på 58,4 mill. kr. Det gode resultatet skyldes i stor grad 
for mye avsatt til pensjon og høyere rammetilskudd enn budsjette1t. Netto driftsresultat utgjør 
3,1 %av kommunens driftsinntekter. Tilsvarende tall for året før var 123,2 mill. kr og 2,7 %. 
Kommunen og de kommunale foretakene gikk samlet med et mindreforbruk på 65,5 mill. kr. 


Premieavviket ble i 2015 netto utgiftsført med ca. 51 mill. kr, som medfører at samlet premie
avvik per 31.12.2015 har gått ned til 298 mill. kr mot 349,6 mill. kr året før. Dette er utgifter 
som vil måtte tilbakeføres over driften de kommende årene. 


Overføring fra drifts- til investeringsregnskap er på 93 mill. i samsvar med regule1t budsjett. 


Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Besøks adresse: 
Samme: 
E-postadresse: 
post@Rogaland-Revisjon.no 


Telefon: 
40 00 52 00 
Telefaks: 
51 53 40 03 


Bankkonto: 
3201.35.38262 


Organisasjonsnr: 
NO 887 052 832 MVA 
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Investeringene beløp seg i 2015 til 3 97 mill. kr, som er litt høyere enn regule1i budsjett. Inves
teringsutgiftene er vesentlig lavere enn tidligere år som følge av at investeringsprosjekter er 
overført til Sandnes eiendomsselskap KF. 


Netto lånegjeld1 utgjør 60,7% av driftsinntektene per 31.12.2015, noe som representerer en 
økning i forhold til året før, da det tilsvarende tallet var 56,5 %. 


Kommunens egenkapital er per 31.12.2015 på 3,7 milliarder, eller 26,7% av eiendelene. Fri 
egenkapital på 371 mill. er kr fordelt til disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Disse 
midlene er i stor grad øremerket eller til disposisjon for tjenesteområdene. I tillegg kommer 
årets mindreforbruk. 


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


Kommunens egenkontroll 


Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger kommunestyret, jf. kom
muneloven § 76. Administrasjonssjefen skal iht. § 23 påse at administrasjonen er gjenstand for 
betryggende kontroll, og har dermed det operasjonelle ansvaret for at interne styringsprosesser 
og kontroller er etable1i og at de fungerer tilfredsstillende. 


Kontrollutvalget er de folkevalgtes redskap for kontroll og tilsyn, og utøver sin kontrollfunk
sjon via forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som utvalget selv har bestilt, i tillegg til 
den lovbestemte regnskapsrevisjonen. I denne revisjonsrappmten vil resultatene av disse kont
rollene kort bli oppsumme1i. Vi vil innledningsvis bemerke at hovedformålet for revisjonen er 
å være kontrollutvalgets forlengede arm idet å utøve kontroll og tilsyn. Samtidig er det vår 
målsetting at våre revisjonsrapporter- enten det er forvaltnings- eller regnskapsrevisjon - skal 
være til nytte for så vel de folkevalgte som administrasjonen. 


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


Regnskapsavleggelsen og budsjettoppfølging 


Regnskap og årsberetning er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskaps
skikk. Foreløpig regnskap ble leve1i 16.02.2016, mens supplerende informasjon og noteopp
lysninger har kommet til fmtløpende. Revisjonen har, som tidligere år, arbeidet parallelt med 
kommunen slik at avdekkede, vesentlige feil har blitt rettet underveis. Samarbeidet med admi
nistrasjonen har etter vårt syn funge1i godt. Vi vil også i år framheve det gode arbeidet er gjmt 
for å tilrettelegge dokumentasjonen slik at vårt arbeid kunne utføres på en effektiv måte. 


Te1tialrappmtering med budsjettoppfølging er blitt lagt fram for bystyret 16.06. og 13.10.2015. 


Budsjettavvik for de ulike inntekts- og utgiftsmier, samt budsjettavvik på de ulike tjenesteom
rådene, er kommente1t i årsrappmien. Tjenesteområdene totalt sett hadde et mindreforbruk på 
16,6 mill. kr, noe som vitner om god økonomistyring. Stab, støtte og fellesutgifter hadde et 


1 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og 


ubrukte lånemidler. 
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mindreforbruk på 50,7 mill. kr, slik at en samlet hadde et mindreforbruk på l ,8 %. Bruk av og 
avsetninger til resultatenhetenes egne disposisjonsfond er innarbeidet i disse beløpene. 


Våre kontroller av budsjettoppfølgingen viste ingen avvik. Vi vil imidlertid bemerke at det er 
til dels store budsjettavvik på enkelte poster i investeringsregnskapet. 


Regnskapsrevisjon 


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


Regnskapsrevisjonen er utf01i i samsvar med kommuneloven med forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk, herunder internasjonal revisjonsstandarder- International Standards on Audi
ting. 


Vurdering av intern kontroll 


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


Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har, og det 
er derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende. I Sandnes kommune er det lagt til 
rette for at virksomhetene som styres etter budsjettrammer, lett skal kunne foreta endringer 
mellom perioder og innen regnskapsposter. Kommunen bruker dessuten målstyringsverktøyet 
BaRM (Balanse1i MålStyring) aktivt, både ved at resultatene derfra drøftes i rådmannens leder
samlinger og ved at de rappmieres til de folkevalgte gjennom te1tialrappmtene. Målekriteriene 
i BaRM revideres årlig. 


Andre viktige elementer i den interne kontrollen, er at økonomirutiner og fullmakter er kjent i 
organisasjonen, og at det skapes forståelse for viktigheten av kontroller i alle ledd. Oppdaterte 
rutineoversikter som er lett tilgjengelige, vil etter vå1i skjønn bidra til å forebygge feil og mis
ligheter, samtidig som det vil sikre kontinuitet i kontrollarbeidet i forbindelse med så vel fra
vær som utskiftning av personell. I en stor organisasjon som Sandnes kommune, hvor 
myndighet i stor grad er desentralise1i gjennom selvsty1ie virksomheter, er det særlig viktig å 
få klargjmi rollene - både fullmakter og kontrollansvar. Arbeidet med å effektivisere og for
bedre er en kontinuerlig prosess, og kommunens satsning er godt beskrevet i årsrappmien. 


Vi gjennomgår de sentrale regnskapsrutinene årlig, der de interne kontrollene blir testet og det 
blir utført detaljkontroller av enkelttransaksjoner. Nedenfor er det en oppsummering av våre 
funn. 


• Lønnsrutinen er gjennomgått uten at det er avdekket feil av betydning. Både fastlønns
rutinen og rutinen for behandling av variabel lønn og reiseutgifter fungerer etter vårt 
skjønn tilfredsstillende. Det er imidle1tid avdekket enkelte tilfeller der det var brukt feil 
sats i forbindelse med utbetaling av honorar til folkevalgte. Når det gjelder reiseutgifter 
som ikke går via lønnssystemet, for eksempel fakturaer fra kredittkmiselskap o.l., gjør 
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vi dessuten oppmerksom på at det er formelle mangler ved dokumentasjonen idet bok
føringsforskriftens luav til angivelse av reisens formål ikke framgår av alle bilagene. 


• Innkjøpsrutinen revideres regelmessig i forbindelse med kontroll av de terminvise lua
vene om merverdiavgiftskompensasjon, og det oppdages en god del feil hver gang som 
rettes før havet sendes inn. Det skal her skytes inn at regnskapsavdelingen har anmodet 
oss spesielt om å foreta utvidete kontroller på dette området, slik at et visst omfang av 
feil er ventet. 


Dokumentasjonen av utgifter til bevetining, representasjon og gaver har i løpet av 2015 
blitt vesentlig bedret. Dette synes i stor grad å være et resultat av utvidete kontroller i 
regnskapsavdelingen. 


Vi gjennomfører årlig en begrenset kontroll av etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser som et ledd i den ordinære finansielle revisjonen. For 2015 avdeldcet vi fire 
tilfeller av manglende dokumentasjon av konkunanse (protokollføring). Dette er en 
forbedring i forhold til tidligere år, men kommunen har fmisatt en vei å gå før innkjøp 
mellom lu 100 000 og lu 500 000 fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket. 


Kommunen er i gang med et arbeid for ytterligere tilrettelegging for mottak og behand
ling av elektroniske fakturaer. Ved utgangen av 2015 var andelen EHF-fakturaer (elek
tronisk data-format) ca. 70 %. 


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


Bruken av ulike fmmer for elektronisk fakturering øker marginalt hvert år. V ed den sis
te utfaktureringen i 2015 , var det denne fordelingen mellom de ulike faktureringsmeto
dene (tilsvarende tall fra 2014 i parentes): 


Tjeneste Husleie Barnehage Kommunale Egenbetaling 
ogSFO avgifter pleie og om-


sorg 
E-faktura 
m/avtalegiro 70 (40) 475 (414) 1786 (1479) 105 (72) 


Avtalegiro 335 (341) 351 (402) 2601 (2514) 592 (563) 


Ordinære fakturaer 385 (398) 1403 (1387) 13021 (13010) 660 (787) 


E-faktura 76 (72) 1257 (1399) 7140 (6766) 179 (183) 


Interne fakturaer l (l) 229 (103) 


Sum fakturaer 866 (851) 3487 (3599) 24 797 (23 872) 1533 (1605) 


Kommunen bør kanskje her vurdere insentiver som kan øke andelen elektronisk faktu
renng. 


• Når det gjelder utbetalinger i forbindelse med sosialhjelp og barnevernstjenester, synes 
saksbehandlingsrutinene i hovedsak å være velfungerende. Formålet med revisjonen er 
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først og fremst å få bekreftet at det foreligger gyldige vedtak for utbetalingene, at an
vendte satser er i overensstemmelse med gjeldende regelverk, og at dokumentasjonen 
for øvrig er tilfredsstillende. 


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


• Finansrutinene er vurdert og synes tilfredsstillende iht. finansreglement. Vi har i løpet 
av året avgitt flere bekreftelser på refinansiering av lån. Likvidområdet er også gjen
nomgått og rutiner er funnet betryggende. Det vil likevel alltid være en viss mislighets
risiko knyttet til likvider. 


• Vi har i 2015 besøkt fem skoler og fem barnehager i kommunen. Vi har dessuten utføti 
rutinerevisjon av to bo- og aktivitetssentre. Hensikten er å få et bilde av hvordan rutine
ne for økonomistyring er og hvilke interne kontroller som er etable1i. Vår revisjon har 
bestått av en kombinasjon av intervjuer, kmilegging av rutiner og detaljkontroller. Det 
er også utfø1i kontroll av rutiner for behandling av pasientmidler. Vi kunne slå fast at 
det i all hovedsak er tilfredsstillende rutiner i både skolene, barnehagene og bo- og ak
tivitetssentrene, selv om vi har kommet med enkelte anbefalinger om rutineforbedringer 
ved bankkontoer og kontanthåndtering. Når det gjelder barnehagene, avdekket vi svikt i 
rutiner for behandling av taushetserklæringer og politiattester. Vi har imidletiid ikke 
belegg for å si om årsaken til svikten er å finne i barnehagene eller i dokumentsenteret. 


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


Årsregnskapet 


Driftsregnskapet 


Driftsregnskapet ble gj01i opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 58,4 mill. kr etter 
bruk av og avsetninger til fond på henholdsvis 175,5 og 173,5 mill. kr, samt overføring til in
vesteringsregnskapet på 93 mill. kr. I samsvar med økonomireglementet er mer
/mindreforbruket i resultatenhetene innen 3 % av netto budsjettramme overfø1i til neste regn
skapsår. 


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


Tilskudd for ressurskrevende tjenester for 2015 er inntektsført med l 03 mill. kr. Dette repre
senterer en økning i forhold til fjorårets tilskudd som var på 79,7 mill. kr. 


Sandnes har fakturert andre kommuner med 15,6 mill. kr for salg av barnehageplasser. Om
vendt har Sandnes kommune kjøpt barnehageplasser i andre kommuner for 23,1 mill. kr. Dette 
tilsvarer omtrent nivået året før. 
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Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er i regnskapet for 2015 bokført med 333 mill. kr, 3 
mill. kr lavere enn året før. Fra og med 2015 blir tilskuddet beregnet med utgangspunkt i regn
skapet for to år tilbake, mens det tidligere ble utbetalt base1t på budsjett med en påfølgende 
etterberegning mot endelig regnskap. Den nye beregningsmodellen skaper større forutsigbarhet 
for barnehagene så vel som for kommunen, samtidig som en slipper merarbeidet med etterbe
regnmgen. 


Utgifter til utskrivningsklare pasienter var i 2015 på 7 mill. kr. Til sammenligning var disse 
utgiftene på 4,2 mill. kr i 2014 og 1,9 mill. kr i 2013. 


lnvesteringsregnskapet 


Investeringsutgiftene lå i 2015 på 4 31 mill. kr, som er høyere enn regule1t budsjett og vesentlig 
lavere enn fjoråret. Nedgangen skyldes at flere investeringsprosjekter som tidligere ville ha gått 
i kommunens regi, nå føres i regnskapet til Sandnes eiendomsselskap KF. Ses kommunen og 
de kommunale foretakene under ett, var årets investeringsutgifter på l ,3 mrd. kr. 


Vår gjennomgang av investeringsregnskapet har ikke avdekket utgifter som etter vår vurdering 
burde vætt føtt i driftsregnskapet. Det er særlig grensedragningen mellom hva som er vedlike
hold (som skal føres i driftsregnskapet), og hva som er oppgradering (som skal i investerings
regnskapet), som kan være vanskelig. Det kritiske punktet i denne sammenheng er at det bare 
er investeringsutgifter som kan finansieres med lån. Alle andre utgifter må dekkes av driftsinn
tektene. Det er imidle1tid avdekket feilperiodisette investeringsutgifter på ca. 9 mill. kr - utgif
ter føtt i 2016 som hører hjemme i 2015 . 


Når det gjelder stmtlån, er for 2015 tatt opp 150 mill. kr i nye lån, mens det det er gitt utlån i 
størrelsesorden l 06 mill. kr. Lånene er pantesikret. Utviklingen i arbeids- og boligmarkedet 
medfører at det nå er en økt tapsrisiko forbundet med disse lånene. Det er en avsetning for po
tensielle tap på l O mill. kr i regnskapet. Kommunen bør imidlettid vurdere om denne avset
ningen bør økes noe. 


Ubrukte lånemidler har gått ned fra 422 mill. kr ved årets 1nngang til 171 mill. kr per 
31.12.2015. 


Balansen 


Alle vesentlige balanseposter er verifise1t per 31.12.2015. Vi har i stor grad base1t oss på do
kumentasjon utarbeidet av regnskapsavdelingen. Det vises i den sammenheng til bokføringslo
ven § 11 som krever at alle balanseposter skal være dokumente1t, med mindre de er 
ubetydelige. 


Kundefordringer beløper seg til 87,8 mill. kr per 31.12.2015, og det er avsatt 9,2 mill. kr til 
dekning av påregnelige tap. Realisette tap på kundefordringer i løpet av året utgjør ca. kr 
900 000. Vi vurderer tapsavsetningen som tilstrekkelig. 


Per 31.12.2015 er det utestående stmtlån på i alt 811 mill. kr. mill. kr. Av disse utgjør mislig
holdte lån l O, 4 mill. kr, som representerer en betydelig økning i forhold til året før da det til
svarende beløpet var 5,3 mill. kr. Lånene er pantesikret. Det er satt av et beløp på i alt lO mill. 
kr til dekning av eventuelle tap på slike lån. Avsetningen har stått urø1t siden 2010, og det kan 
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etter hvert være grunnlag for å vurdere en økning. Den nåværende situasjonen på bolig- og 
arbeidsmarkedet tilsier også at det kan være økt tapsrisiko forbundet med disse lånene. 


Selvkostfond på VAR-området utgjør ved årets utgang rundt 38 mill. kr mot 53 mill. kr året 
før. Disse fondene skal gå tilnæ1met i balanse sett over en periode på tre til fem år. Både vann-, 
avløp og renovasjonsområdet hadde underskudd i 2015 . Oppmåling gikk også med under
skudd, mens plan- og byggesaker endte med overskudd. 


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroller 


Kontrollutvalget foretar bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i samsvar med 
plan for forvaltningsrevisjon. 


I løpet av året er følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller gjennomført: 


• Tilbudet til brukere med sammensatte behov. Sandnes kommune har valgt å opprette en 
egen enhet som skal vurdere, bistå og veilede i saker hvor bistandsbehovet går på tvers 
av fagområder. Forvaltningsrevisjonen viste at opprettelsen av Samordningsenheten 
sikrer god koordinering, men at andelen brukere med individuell plan fmisatt er noe 
lav. Vi anbefalte at kommunen bør vurdere å gjennomføre flere systematiske brukerun
dersøkelser, og at vurderinger knyttet til habilitet i støne grad burde dokumenteres. 


• Grøntområder og lekeplasser. Rappmien konklude1ie med at kommunens lekeplasser 
var dårlig vedlikeholdt. Den dårlige tilstanden medfø1ie at ca. 80 lekeplasser måtte sa
neres selv om planen var å sanere halvparten. Det ble også avdekket at feil som kunne 
føre til større eller mindre skade i liten grad ble utbedret. Sikkerhetskontrollen som tid
ligere ble gjennomført årlig, gjennomføres nå bare annet hve1i år. 


• Helsestasjon og skolehelsetjenester. Kommunen oppfyller ikke Helsedirektoratets an
befaling om maksimalt 300 elever per helsesøsterårsverk i barneskolen og 550 i ung
domsskolen. Vi avdekket også en skjev fordeling av helsesøsterårsverk mellom 
skolene, og det var de små skolene som kom best ut på både barne- og ungdomstrinn. 
Det har væ1i få brukerundersøkelser på dette området. Revisjonen avdekket også at til
budet om helsestasjon for ungdom var relativt dårlig kjent blant elevene. 


• Selskapskontroll av Lyse AS. Konsernets avkastning har væ1i meget god sammenlignet 
med andre større energiselskaper, og selskapet er viktig for eierkommunenes økonomi. 
Selskapskontrollen hadde hovedvekten på selskapets drift og utvikling, herunder eier
nes oppfølging, styrets kompetanse, selskapets avkastning, samt risikovurderinger før 
større investeringer i nye anlegg, andre selskaper og nye fonetningsområder. 


Ved årsskiftet var rappmier om energiøkonomisering og samfunnsplanlegging kommuner vs. 
interkommunale selskaper samt overordnet analyse under arbeid. 


Attestasjoner 


Vi har i 2015 utfø1i en rekke attestasjonsoppgaver for Sandnes kommune: terminvise bekreftel
ser av krav om merverdiavgiftskompensasjon, tilskudd til ressurskrevende tjenester, psykisk 
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helse, psykisk utviklingshemmede, byggeregnskap, spillemidler, ENOV A-tiltak, rustiltak, bo
ligsosialt arbeid mv. 


Kommunale foretak 


Den økonomiske situasjonen per 31.12.2015 i de kommunale foretakene kan oppsummeres 
slik: 


Netto drifts- Netto drifts- Egenkapital 2015 Egenkapital 2014 
resultat 2015 resultat 2014 


Sandnes eiendomsselskap KF -3 986 159 -295 683 150 387 817 -34 213 729 


Sandnes havn KF 7153 890 10 250 443 429 089 582 425 112 581 


Sandnes kunst- og kulturhus KF 3 183249 -2 861308 3 025 165 435 516 


Sandnes parkering KF 3177 764 4 507 003 50104 642 47 698 742 


Sandnes tomteselskap KF 57 347 070 80 086 258 464116 217 411642 592 


Sandnes eiendomsselskap KF ble stiftet med en negativ egenkapital per 1.1.2014 på 3,2 mill. 
kr, som ved utgangen av 2014 hadde økt til 34,2 mill. kr. I 2015 har Sandnes kommune kon
vertert 33,9 mill. kr av det ansvarlige lånet i eiendomsselskapet til kapitalinnskudd. Dette har 
medført at foretakets egenkapital nå er positiv. I tillegg er det gjennoinfø1i en ytterligere over
føring av investeringsprosjekter i stønelsesorden ca. 500 mill. kr. 


Det er avgitt revisjonsberetninger til alle foretakene, samtlige med positive konklusjoner om 
årsregnskapet. I revisjonsberetningen til Sandnes parkering KF har vi påpekt at investeringer 
ikke er budsjette1i. Når det gjelder revisjonsberetningen til Sandnes kunst- og kulturhus har vi 
en merknad om den usildærheten som er knyttet til krav på merverdiavgiftskompensasjon for 
utgifter til kulturaktiviteter. 


Misligheter og varslingssaker 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rappmiere misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til administrasjonssjefen. I 2015 har det ved et bolig- og eldresenter væ1i flere tilfel
ler av tyveri av pasientmidler. Utover dette har vi verken avdekket eller fått melding om mis
ligheter i Sandnes kommune. 


Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Administrasjonssjef og regnskapssjef har gjennom sine underskrifter på fullstendighetserklæ
ring date1i 31,03 .2016, bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for 
årsregnskapet. 


Det eksisterer en uavklart situasjon med hensyn til et potensielt tilbakebetalingskrav for kom
pensasjon gitt i forbindelse med sosiale boliger, jf. note 6 til regnskapet. De potensielle kravene 
er tilstrekkelig tatt hensyn til i regnskapet. 
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Vår vurdering er at vi gjennom vår revisjon har oppnådd betryggende sikkerhet for at regnska
pet ildæ inneholder vesentlige feil. Gjennomgang av årsrapport og bokføringsrutiner har heller 
ikke avdekket vesentlige avvik. Vi avgir derfor en normal revisjonsberetning med positive 
konklusjoner på alle disse områdene. 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merk
nader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende 
forbedring og effektivisering av n01mal drift. For 2015 er det etter vår vurdering ikke avdekket 
forhold som kontrollutvalget plikter til å følge opp. 


Med hilsen 
Rogaland Revisjon IKS 


tt6« /. !lom 1P/ 
Cicel T. AatTestad 
Revisjonsdirektør/ 
statsautorise1t revisor 


Kopi: Administrasjonssjef i Sandnes kommune 
Kontrollutvalget i Sandnes kommune 
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