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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 20.01.2017 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 1-2017 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
2/17 Orientering fra administrasjonen 

3/17 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Overgang fra grunnskole til 
videregående skole" 

4/17 
Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Erfaringer 
med NAV" 

5/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 
6/17 Årsplan for kontrollutvalget 2017 
7/17 Vedr. kontrollutvalget i Sandnes - budsjettsituasjonen 
8/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. januar 2017 

 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 16.12.2016 - 20.01.2017 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

1/17 16/00078-11 Vedr. barnevernssak. Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1 

2/17 16/00153-17 Skatteinngang desember 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, 12.01.2017 

 

Sveinung Skjørestad 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

 Sekretariatet 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00146-22 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 1/17 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16. desember 2016 legges fram for utvalget til 

formell godkjenning. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 

16. desember 2016. 

 

 

 

 

SANDNES, 11.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 16.12.16 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslista 
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2/17 Orientering fra administrasjonen 
 
Arkivsak-dok.  16/00075-11 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 2/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har vedtatt å invitere de kommunale topplederne til utvalget for å orientere 

om sitt arbeids- og ansvarsområde, samt peke på eventuelle utfordringer m.m. 

 

Saksutredning: 
Utvalget har til nå hatt inne rådmannen og by og utviklingsdirektøren til slike orienteringer.  

Kommunaldirektør Oppvekst/skole Pål Larsson er invitert til dette møtet. Han er bl.a. 

utfordret til å orientere om  

 Generelt: 

o Plassering i organisasjonen 

o Tjenestetilbud 

o Personale: tall på ansatte, kompetanse, sykefravær 

o Budsjett og regnskap for enheten(e) 

 Tanker om fremtiden: 

o Tjenestebehov/tilbud/utfordringer/endringer 

o Kompetansebehov 

o Evaluering/utvikling 

 Kontroll og tilsyn 

o Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i 

så fall – har disse ført til ønskede endringer? 

 

De ønska punktene kan tilpasses etter sitasjon og tidsforbruk. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunaldirektør Oppvekst/skole sin gjennomgang 

til orientering. 

 

 

SANDNES, 07.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Til sakslista 
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3/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Overgang fra grunnskole til videregående skole" 
 
Arkivsak-dok.  15/00007-12 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 3/17 

 

Bakgrunn: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Overgang fra grunnskole til videregående skole» ble 

behandlet av bystyret i Sandnes 23.05.2016, der det ble fattet følgende 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. 

 

Rapportens konklusjoner og anbefalinger var 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. 

 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. 

 

Saksutredning: 
Sekretariatet har mottatt tilbakemelding fra Sandnes kommune på hvordan denne 
rapportens konklusjoner og anbefalinger er fulgt opp, se vedlegg. 
 
Kort oppsummert gis det følgende tilbakemelding: 
 Fra og med skoleåret 2017- 2018 vil hospiteringen foregå i 2 puljer – under visse 

forutsetninger.  
 Fra og med skoleåret 2016 -2017 starter alle elevene på våre ungdomsskoler med 

faget utdanningsvalg seinest ved skolestart i 9.trinn.  

 For å sikre at flest mulig elever får hospitere på det utdanningsprogrammet de har 

valgt, vil rådgiverne på den enkelte skolen og saksbehandler hos kommunaldirektøren 
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overstyre programmet gjennom manuelle tilpasninger for å sikre at det ikke oppstår et 

misforhold mellom tilbud og etterspørsel. 
 

 Ved alle skolene har yrkes- og utdanningsrådgiverne videreutdanning i rådgiving. 

Rådgiverne har en sentral rolle i faget utdanningsvalg. Rektorene vil derimot ikke 

utelukkende overlate faget utdanningsvalg til rådgiverne. Det vises bl.a. til  

 forskrift til opplæringsloven § 14-3, som omhandler kompetansekrav for å undervise i 

ungdomsskolen. Her stilles det ikke bestemte kompetansekrav for å undervise i faget 

utdanningsvalg.   

 Spørsmålet om antall vurderingssituasjoner på ungdomstrinnet har hatt fokus i 

kommunaldirektørens oppfølging av ungdomsskolene. Rektorene vil har fokus på dette 

også framover. Kommunaldirektøren vil følge opp gjennom kommende 

utviklingssamtaler. 

 Spørsmålet om underveisvurdering tas opp i utviklingssamtalene mellom skolene og 

rådgivere i kommunaldirektørens stab. Skolene rapporter også årlig på Vurdering for 

læring gjennom sin resultatvurderinger (sist i sak 45/16 i Utvalg for kultur og oppvekst 

30.8.2016).  

 Revisjonsrapporten peker på at skolene bør øke fokuset på den enkelte elevens faglige 

utvikling. Revisjonsrapportens analyse er et interessant bidrag til diskusjonen om 

elevenes læring. Rektorene peker på at en annen metodisk tilnærming kanskje ville 

gitt et annet resultat. Begge karakterene som er sammenliknet er karakterer underveis. 

En sammenlikning mellom 2. halvårsvurdering på 8.trinn med elevenes standpunkt-

karakterer ville, etter rektorenes mening, gitt et annet bilde. 

 Sandnes kommune har inneværende skoleår flere prosjekt som har som hovedmål å 

bedre elevenes faglige utbytte. Selv om ingen av prosjektene er en direkte 

oppfølging av revisjonsrapporten, svarer prosjektene på utfordringene gitt i 

rapporten. 

 

Det vises til vedlagte tilbakemelding for utdyping av de enkelte punktene. 

 
Det er i all hovedsak gitt tilbakemelding på rapportens konklusjoner og anbefalinger. Dersom 
kontrollutvalget ønsker å knytte spesielle kommentarer til administrasjonens oppfølging, er 
det anledning til å fremme forslag om dette. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av 

bystyrets vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten «Overgang fra 

grunnskole til videregående skole» til etterretning. 

 

Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 

 

SANDNES, 11.01.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

Vedlegg: 

 

Tilbakemelding på bystyrets vedtak i møtet 23 05 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Til sakslista 
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4/17 Administrasjonens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten "Erfaringer med NAV" 
 
Arkivsak-dok.  14/00103-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 4/17 

 

Bakgrunn: 
Denne rapporten ble behandlet av bystyret den 20.06.16, der kontrollutvalgets forslag til vedtak 

ble enstemmig vedtatt. 

 

Formålet med rapporten var «å vurdere erfaringene med NAV-organiseringen i Sandnes 

kommune, med utgangspunkt i samarbeidet rundt yngre NAV-brukere». 

 

Ut fra dette vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende problemstillinger:  

 Hvordan er NAV-kontoret i Sandnes styrt og organisert, og hvordan fungerer dette?  

 Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i enheten, og hvordan fungerer dette?  

 Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid mellom NAV og andre aktuelle instanser, og 

hvordan fungerer dette?  

 Hvilke mål er satt for NAV-kontoret og hvordan har måloppnåelsen vært? Hvilke 

rapporteringsrutiner har kontoret?  

 I hvilken grad er den eksisterende samarbeidsstrukturen med på å bidra til hovedmålet 

om å få flere brukere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, spesielt innenfor de 

yngste brukergruppene.  

 

Etter en gjennomgang av disse problemstillingene kom revisor med disse anbefalingene til 

kommunen: 

 Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere hvordan man kan sikre at partene i NAV-

samarbeidet har felles prioriterte målsettinger og en lik forståelse av hvordan mål- og 

resultatstyringen skal utøves.  

 Vi anbefaler NAV Sandnes å styrke samarbeidet med barnevernet og fylkes-

kommunens oppfølgingstjeneste ved å etablere møter på systemnivå.  

 Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere behovet for å styrke brukermedvirkningen, 

ved å revitalisere brukerutvalget.  

 Vi anbefaler Sandnes kommune å analysere hvorfor antall sosialhjelpsmottakere i 

aldersgruppen 18 – 24 har økt så sterkt de siste årene, spesielt sammenlignet med 

Stavanger, for om mulig å finne årsakssammenhenger som kan peke fram mot aktuelle 

tiltak. 

 

Saksutredning: 
Sekretariatet har mottatt tilbakemelding på hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets 

vedtak i brev av 09.01.17, se vedlegg. Kort oppsummert gis det følgende tilbakemelding 

knyttet til rapportens anbefalinger: 

 



 

 
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 7 

 Det gjennomføres jevnlige møter mellom kommunalt og statlig nivå for å samordne 

styringssignaler og prioriteringsområder. Det er konkretisert felles mål, og gitt signaler 

om at den statlig styringslinja skal dreie fokus fra aktivitetsmåling til resultatmåling. 

 Det arbeides kontinuerlig med å sikre gode overganger mellom barne- og 

voksentjenester. Det er et mål å utarbeide en samarbeidsavtale mellom tjenestene. Det 

vises også til område der det finnes samarbeidsavtale og samarbeidet fungerer godt på 

enkeltsaknivå. Det er også opprettet dialog mellom forskjellige nivåer for å se hvordan 

samarbeidet kan styrkes ytterligere. 

 Levekår er i en prosess for å tydeliggjøre metoder og strategier for å styrke fokuset på 

brukertilbakemeldinger som grunnlag for tjenesteutvikling. Dette er et satsingsområde 

i 2017. 

 Administrasjonen og NAV Sandnes har et betydelig fokus på hvordan en kan demme 

opp for at unge mottar sosialhjelp over tid. Sandnes kommune skal bl.a. være bidrags-

yter og delta i ei arbeidsgruppe i forskning bestilt av KS, der en skal se på 

sammenhenger og årsaksforhold til økningen av sosialhjelp nasjonalt.  

 

Det vises til vedlagte tilbakemelding for utfyllende kommentarer.  

 

Administrasjonen har i all hovedsak gitt tilbakemelding på revisors anbefalinger. Mye av 

tilbakemeldingene er imidlertid ennå på planstadiet, og det er ennå usikkert når disse vil være 

gjennomført. Det anbefales derfor at kontrollutvalget vurderer bestilling av en 

oppfølgingsrapport mot slutten av perioden.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av 

rapporten «Erfaringer med NAV-organiseringen» til etterretning. 

 

Kontrollutvalget vil vurdere om det skal bestilles en oppfølgingsrapport mot slutten 

av perioden.  

 

Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 12.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Oppfølging av forvaltningsrevisjon 2016 - Erfaringer med NAV 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslista 
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5/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00076-20 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 5/17 

 

Bakgrunn 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for 2016 for kontrollutvalget i Sandnes.  

 

Årsmeldingen oppsummerer kontrollutvalgets arbeid i året som gikk.  

Saksutredning 

Årsmeldingen er i stor grad sett opp mot vedtatt årsplan for 2016.  

 

I forhold til årsplan for 2016 (vedlegg) er kontrollutvalgets mål i det alt vesentligste oppfylt. 

Kontrollutvalget orienteres fortløpende om framdriftsplanene på bestilte prosjekter. 

 

Det vises til vedlagte årsmelding for 2016 for utfyllende oversikt. Eventuelle endringer som 

måtte komme fram på møtet innarbeides i årsmeldingen av sekretariatet før årsmeldingen 

videresendes bystyret sammen med kontrollutvalgets årsplan. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2016. 

Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 05.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2016 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslista 
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6/17 Årsplan for kontrollutvalget 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00076-18 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 6/17 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalgets årsplan er en overordnet plan som dekker kjente aktiviteter til kontroll-

utvalget i året som kommer. Planen er ikke lovpålagt, men er et styringsverktøy for 

kontrollutvalget ved at den gir en oversikt over forventet aktivitet det neste året. Årsplanen 

inngår i kontrollutvalgets rapportering til bystyret. 

 

Saksutredning 
Planen gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt 

sammen. Det finnes videre en oversikt over saksbehandlingen i utvalget. Siste del av planen 

tar for seg hvilke oppgaver kontrollutvalget forventer å arbeide med i året som kommer. 

 

Som vedlegg til planen ligger en oversikt over oppgaver fordelt ut over de ulike møtene, ut fra 

de opplysningene vi har nå. Planen er ikke ufravikelig eller statisk. Underveis kan det komme 

endringer ved at rapporter ol. blir forsinket eller saker flyttes til senere møte på grunn av 

saksmengde. Videre kan det dukke opp nye saker underveis som kontrollutvalget velger å 

behandle. 

 

Som nevnt innledningsvis inngår årsplanen i kontrollutvalgets rapportering til bystyret. Den 

vedtatte planen oversendes derfor bystyret til orientering. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner framlagt årsplan for 2017. Årsplanen 

videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 

 

 

 

SANDNES, 04.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsplan 2017 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.   Til sakslista 
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7/17 Vedr. kontrollutvalget i Sandnes - 
budsjettsituasjonen 
 
Arkivsak-dok.  16/00083-4 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 7/17 

 

Bakgrunn: 
Bystyrets i Sandnes vedtok i forbindelse med budsjett og økonomiplan 17 – 20 å redusere 

kontrollutvalgets budsjett med 500 000 i 2017, reduksjonen beholdes i hele 

økonomiplanperioden. Det vil si at brutto budsjett for 2017 er på kr. 2.772 000, og at dette er 

utgangspunktet for budsjettet i resten av perioden (reduksjonen skal ikke økes med 500 000 

hvert år). Vanlig lønns- og prisstigning vil kunne føyes til dette grunnlaget. 

 

Saksutredning: 
Den vedtatte nedskjæringen fører til store utfordringer for kontrollutvalget.  

 

Oversikt over hva kontrollutvalgets budsjettforslag inneholder: 

Bundet opp til kjøp av tjenester: 

Rogaland Revisjon IKS - budsjettet vedtas av representantskapet1 2 543 400 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat – budsjettet vedtas av styret      515 000 

Utgifter som vedtas av andre       3 058 000 

Kontrollutvalgets utgifter – styres av Sandnes kommune      213 000 

Kontrollutvalgets samla  budsjettforslag     3 272 000 

Bystyrets vedtak – samla budsjettforslag     2 772 000 

 

Sekretariatet har utarbeidet et notat knyttet til dette, se vedlegg. Kontrollutvalget må selv 

velge hvordan de vedtatte nedskjæringene for 2017 skal gjennomføres, og er ikke bundet av 

de forslagene som her kommer fram. 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

                                                 
1 Det antas likevel at Bystyret kan vedta volumet på forvaltningsrevisjon 
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SANDNES, 12.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedr. budsjettsituasjonen 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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8/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. januar 
2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00178-29 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 20.01.2017 8/17 

 

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: 
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også 

lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og 

avklare endringer om det er nødvendig. 

Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende 

valgperiode.  

Til dette møtet foreligger disse sakene til behandling: 

 Oppfølging av rapport knyttet til Overgang fra ungdomsskole til videregående skole. 

 Oppfølging av rapport knyttet til erfaringer med NAV. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. januar 2017 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 11.01.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Til sakslista 
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Referat-/meldingssaker: 

1/17 - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1 

2/17 Skatteinngang desember 2016 m kommentarer 

Til sakslista 
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Årsmelding Sandnes kontrollutvalg 


Måloppnåing 


Kontrollutvalget har i 2016 hatt 10 møter, og har behandlet i alt 66 saker. I tillegg kommer 


referat- og meldingssaker. I 2016 er det behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 


 Jordvern
Hovedfunn:


 Revisor påpekte bl.a.at kommunen har omdisponert mer jordbruksjord de siste
5 årene enn tidligere. Nåværende kommuneplan tilsier imidlertid at det
planlegges langt færre omdisponeringer slik at dette kan være med på å bidra
til at nasjonale mål kan nås. Kommunen bør bl.a. utarbeide tydelige mål for
jordbrukspolitikken og konkrete tiltak for oppfølging i praksis.


 Samfunnsplanlegging
Hovedfunn:


 Revisors hovedinntrykk er at Forus Næringspark har tatt en sterkere
samfunnsutviklerrolle, men at utviklingsretningen i all hovedsak er i tråd med
de overordne utviklingsprinsipper for storbyområdet. Selv om selskapet på
enkelte områder utfordrer planverket, mener revisor at dette må kunne
forventes av en aktør som arbeider for å skape et attraktivt næringsområde.


 Erfaringer med NAV-organiseringen
Hovedfunn:
 Revisor kom med anbefalinger knyttet til samarbeid, både internt og med


eksterne aktører. Det pekes også på behov for økt brukermedvirkning, samt at
kommunen bør analysere nærmere hvorfor antallet yngre sosialhjelpsmottakere
har økt så sterkt de siste årene.


 Ny giv – overgang fra ungdomsskole til videregående skole
Hovedfunn:
 Revisor peker bl.a. på at kommunen bør redusere tiden hospiteringsuker på


videregående foregår over, og sørge for bedre informasjon til elevene før valg av
hospiteringsplass. Det bør også ses på kompetanse knyttet til dem som underviser i
utdannings- og yrkesrådgivning. Det pekes også på behov for bedre samarbeid
lærer/elev når det gjelder vurderingssituasjoner og behov for økt fokus på den
enkelte elevs faglige utvikling.


 Energi- og økonomieffektivisering
Hovedfunn:
 Rapportens hovedkonklusjon er bl.a. at kommunen de siste årene har satt i gang


en rekke energiøkonomiseringstiltak som har redusert kommunens
energikostnader, energibruk og klimautslipp. Kommunen anbefales bl.a. å
videreføre sikring av energieffektivisering ved eksisterende bygningsmasse, å satse
videre på å målet om ti produksjonsanlegg for fornybar energi innen 2020 og
bygge mest mulig energieffektivt i tråd med kommunale planer og byggtekniske
forskrifter.


Kontrollutvalget har ved årets utgang bestilt følgende rapporter for levering i 2017: 


 Byggesaker


 Sosiale tjenester


 Innkjøp


Oppfølging i 2016 av bystyrets vedtak knyttet til følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 


 Helsestasjon/skolehelsetjeneste


 Brukere med behov for sammensatte tjenester


 Energi- og økonomieffektivisering i byggeprosjekter.







Side 3 av 4 


Kontrollutvalget har i 2016 ikke behandlet nye selskapskontroller. Det er bestilt 


selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i  


 IVAR IKS


som ventes levert i 2017. 


Det er også behandlet oppfølging av tidligere selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 


 Lyse Energi AS


Det er mottatt tilbakemelding både fra eierkommunene og fra styret. 


I tillegg til saker som nevnt ovenfor har kontrollutvalget i 2016 blant annet behandlet 


følgende saker: 


 Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll


 Uttale til årsregnskapet for 2015


 Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding for kontrollutvalget


 Orientering om kommunens regnskap i fbm tertialrapporteringen 2016


 Orientering om skatteregnskapet for 2015 med kontrollrapport fra skatteetaten


 Orientering om revisors planlegging for kommende revisjonsår/regnskapsrevisjon


 Opplæring av nytt kontrollutvalg


 Henvendelser fra innbyggerne


Kontrollutvalget har også i 2016 invitert kommunale ledere til å orientere om diverse 


saker. I løpet av året har disse møtt: 


18.03.2016 Kommunaldirektør by og utvikling Kirsten Barvik orienterte om sitt arbeids- 


og ansvarsområde. 


Kemner Oskar Bjørn Løland orienterte om skatteregnskapet for 2015 


22.04.2016 Rådmann Bodil Sivertsen, budsjettsjef Anita Steinsland Moi og regnskapssjef 


Odd Fosså orienterte om kommunens regnskap og årsmelding for 2015. 


02.09.2016 Barnevernsleder Silje Nygård orienterte om barnevernets arbeids med fokus på 


varslinger og behandling av disse 


16.12.2016 Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, Kommunaldirektør oppvekst Torill 


Jacobsen Kind og HMS-sjef Rune Mangersnes orienterte om varsling og 


varslingsrutiner i kommunen. 


Økonomisk resultat *)


Regnskap 


2015 


Regnskap 


2016 


Årsbudsjett 


2016 


Avvik 


budsjett 


Prosentvis 


avvik 


Kontrollutvalget i Sandnes 2 914 446 3 130 000 


*) foreløpige tall pr. 15.01.2016. Endelig regnskap 2016 vil foreligge i løpet av mars. 


2 696 847 433 153 86%
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Ledelse og organisasjon 
Kontrollutvalget har sin egen administrasjon som skal være uavhengig av den kommunale 


administrasjonen.  Det er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat som ivaretar administra-


sjonsoppgavene for kontrollutvalget i Sandnes. Sekretariatet har 3 ansatte, der en av disse 


arbeider spesielt mot kontrollutvalget i Sandnes. Administrasjonen har ansvar for at kontroll-


utvalgets saker er tilstrekkelig utredet og at vedtak blir fulgt opp. 


Sandnes kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Rogaland Revisjon IKS. En representant 


herfra har møte og talerett på kontrollutvalgets møter, og det har vært en eller flere 


representanter til stede på alle møtene. 


Ordfører har også møte- og talerett på kontrollutvalgets møter, men har ikke deltatt på møter i 


2016. 


Kontrollutvalget består av disse medlemmene/varamedlemmene: 


Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 


Sveinung Skjørestad (H) leder Carina Mossin (H) 


Atlak Kvinen (MDG)  nestleder Åsta Vaaland Veen (MDG) 


Øyvind Ødegård (FrP) Siv K. Myhre Haaland (Frp) 


Inger Lise Kvale (AP) Tor Egeland (AP) 


Renata Peksyk (Krf)  Steinar Ims (Krf) 


Kontrollutvalget i Sandnes, 22/1-2016 


Sveinung Skjørestad, leder 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Notat til sak 7/17 i kontrollutvalget 


 
Kontrollutvalgets samla  budsjettforslag     3 272 000 
 


Bystyrets vedtak samla budsjett      2 772 000 


Kontrollutvalgets budsjett er allerede svært stramt, da kontrollutvalget aldri har hatt en uansvarlig 


budsjettering. Dette går også fram av sammenligning med andre kommuner når det gjelder vedtatt budsjett 


for 2017, se nedenfor. Sandnes kommunes budsjett til kontrollutvalget er et bruttobudsjett som inneholder 


alle utgifter, slik forskriften forutsetter. Det varierer imidlertid noe mellom de enkelte kommunene om 


driftsutgiftene for kontrollutvalget er tatt med eller ikke. For dem som ikke har tatt med driftsutgiftene føres 


disse samlet under politisk virksomhet i kommunen. Vi har innhentet vedtatt budsjett for 2017 fra en del 


andre sammenlignbare kommuner: 


 


Kommune Budsjett 2017 Inkl. driftsutgifter Merknader 


Tromsø 6,4 mill. Ja  


Kristiansand 7,9 mill. Ja  


Drammen 3,1 mill. Nei  


Fredrikstad 5,6 mill. Ja  


Stavanger 5, 4 mill. Nei Kontrollutvalgets driftsbudsjett 
administreres av ordfører 


Sandnes – k.utv. forslag 3,27 Ja  


Sandnes (bystyrets vedtak) 2,77 mill. Ja  


 


Oversikten viser at selv før bystyrets redusering, hadde Sandnes kommune det laveste budsjettet til kontroll 


og tilsyn av disse kommunene. I Sandnes er for øvrig også kontrollutvalgets driftsutgifter inkludert, noe det 


ikke er i bl.a. Drammen. Det vil si at det reelle budsjettet her ligger noen hundre tusen1 høyere enn 3,1 mill. 


dersom det skal sammenlignes med Sandnes kommunes budsjett – både før og etter reduksjon. 


Kontrollutvalget er innforstått med at i en vanskelig situasjon må alle bidra. Muligheten for å kunne bidra 


med det vedtatte beløpet er imidlertid svært utfordrende, da området hovedsakelig består i kjøp av 


lovpålagte tjenester fra Rogaland revisjon IKS og Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (§27). Dette er områder 


der budsjettet ikke vedtas av bystyret, men av selskapets representantskap (IKS) og av styret i samarbeidet (§ 


27). Her har Departementet uttalt at et budsjett i et §27 selskap kun kan tas til etterretning i 


samarbeidskommunene dersom dette er et selvstendig rettssubjekt, noe Kontrollutvalgssekretariatet er2. 


Det samme gjelder i utgangspunktet også for et IKS. Det er likevel grunn til å tro at bystyret kan bestemme 


hvilket volum kommunen skal ha på forvaltningsrevisjon, slik at det mest realistiske er å foreta reduksjoner 


her. I tillegg består utgiftene av møtegodtgjørelse til kontrollutvalget m/sosiale utgifter samt utgifter til 


transport og evt. kurs, noe som i Sandnes ligger på et minimum. 


Dersom det ikke skal kuttes i godtgjørelser til kontrollutvalget er det i hovedsak kun utgifter til kurs som kan 


reduseres. Disse kan reduseres med 10 000 kr. slik at kun ett eller to av medlemmene kan delta på kurs hvert 


år. Det har ikke vært utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste i 2016, slik at denne posten på 10 000 kr. også 


                                                           
1 Utgifter til drift varier mye mellom kommunene. Ved henv. til Drammen har vi fått opplyst at beløpet ikke er kjent for 
sekretariatet. 
2 Jfr. vedlagte uttale om budsjettet i et § 27-selskap. 







foreslås tatt bort.  En reduksjon av antall møter pr. år fra 8 til 10 (kontrollutvalget har i gjennomsnitt hatt 9 


årlige møter) kan også gi en mindre innsparing til møtegodtgjørelse på ca. 25.000 kr. dersom vi tar 


utgangspunkt i 10 årlige møter. For sekretariatet vil dette ha liten betydning, da saksmengden og arbeidet vil 


være den samme.  


Samarbeidskommuner i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat betaler et fast årlig grunnbeløp pr. kommune. 


Andre kommuner kan ikke belastes en innsparing i Sandnes. Det er derfor svært vanskelig å foreta 


innsparinger av betydning her – se også fotnote 3 nedenfor.  Dersom sekretariatet har overskudd på 


budsjettet, blir dette fordelt mellom samarbeidskommunene ved regnskapsavleggelse. Det er grunn til å tro 


at det vil kunne tilbakebetales minst 55 000 kr. i 2017 til Sandnes. Dette relaterer seg til overskudd samlet 


opp over flere regnskapsår og har derfor kun betydning for regnskapet, ikke for budsjett for 2017 og 


framover.  


Sekretariatet har mottatt et revidert budsjett fra Rogaland Revisjon IKS. Det er her foretatt 


kutt/omdisponeringer tilsvarende kr. 283 500. Av dette viser det seg at 121.500 er knyttet til Sandnes 


Tomteselskap, og er rettmessig overfør hit. Øvrig reduksjon knyttet til kontrollutvalget er på 162 000 kr., i 


revisors forslag fordelt på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  Revisors budsjett har alltid vært sett på 


som et rammebudsjett, slik at en reduksjon eller et tillegg på ett område alltid vil kunne overflyttes til et 


annet.  


I dette tilfellet indikerer debatten i bystyret at det var antall forvaltningsrevisjonsprosjekter det først og 


fremst var ønskelig å skjære ned på. Dersom kontrollutvalget skal kutte ned på en forvaltningsrevisjon pr. år, 


utgjør dette i snitt 283 500 kr. Det vil i så fall si at revisors forslag til korrigert budsjett må reduseres med 


ytterligere 121 500 kr., forutsatt at kuttet på regnskapsrevisjon overføres til forvaltningsrevisjon (denne 


endringen er evt. opp til revisor å gjøre, og framgår ikke av forslag til revidert budsjett). 


Dersom vi regner et gjennomsnitt på kr. 283 500 pr. prosjekt, vil det etter denne reduksjonen kun være 


midler til to til tre årlige prosjekter, alt etter timetall (noe som igjen har sammenheng med hvor dypt man 


skal «dykke» inn i hvert enkelt område). Det er et nivå som ligger nærmere det nivået som Sola og Jær-


kommunene har enn øvrige kommuner på Sandnes sin størrelse. En reduksjon i antall forvaltningsrevisjoner 


vil for Sandnes medføre en betydelig svekking av kontrollinstrumentet, noe som bare blir viktigere i perioder 


der det er knapt med budsjettmidler.  


 


 


Oversikt revisors budsjett: 


 Regnskap
srevisjon 


Forvaltningsr
evisjon 


Attestasjoner Annet (oppmøte i 
Kontrollutv.) 


Samlet budsjett 
revisor 


Kontrollutvalgets 
budsjettforslag 


 
1 134 000 


 
955 800 


 
405 000 


 
48 600 


 
2 543 400 


Revisors revi-
derte budsj.forsl. 


 
1 053 000 


  
874 800 


 
283 500 


 
48 600 


 
2 259 900 


Redusert med 
totalt 1 FR 


 
1 053 000 


 
760 000 


 
283 500 


 
48 600 


 
2 145 100 


 


Ved å redusere revisors budsjett med 1 forvaltningsrevisjon, er revisor budsjettet da i alt foreslått redusert 


med ca. 400 000 kr.,(utgifter til en forvaltningsrevisjon samt  timer overført til Sandnes Tomteselskap). Dette 







forslaget innebærer at revisors budsjett i hovedsak bærer all innsparing, noe som utgjør 19% av foreslått 


budsjett for 2017.  Det gjenstår da å finne inndekning for ca 100 000 kr. på kontrollutvalgets øvrige budsjett. 


Kjente områder der det kan foretas ytterligere reduksjoner: 


Reduksjon i antall møter       25.0000,- 


Ikke budsjettere med utgifter til tapt arbeidsfortjeneste   10.000,- 


Redusere midler til kurs og konferanser      10.000,- 


Samlet budsjettreduksjon Kontrollutvalgets utgifter (-21%)   45. 000,- 


Forventet tilbakebetaling fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat  ,  


gjelder kun regnskap for 2017  (-10%)      55.000,- 


Total reduksjon i 2017                    100 000,- 


Det vil da fremdeles være manglende inndekning på budsjett for 2018 på ca 55 000 kr.  


 


Forslag til revidert budsjett for 2017: 


      Budsjettforslag  
Revidert 
budsjett- 


Tjeneste Art     2 017  forslag 2017 


        


1100 1081  Møtegodtgjørelse folkevalgte 130 000  105 000  


1100   Tapt arbeidsfortjeneste  10 000  0  


1100 1099  Arbeidsgiveravgift  20 000  15 000  


1100 1115  Matvarer   1 000  1 000  


1100 1140  Annonser/reklame  2 000  2 000  


1100 1143  Bevertning/representasjon    


1100 1150  Kurs og opplæring  30 000  20 000  


1100 1170  Skyss, reise og diett etter regning   


1100 1171  Skyss, reise og diett knyttet til kurs 14 000  14 000  


1100 1195  Diverse avgifter, gebyrer, lisenser 6 000  6 000  


1100 1210  Transportmidler  0    


   Kontrollutvalgets driftstutgifter 213 000  163 000  


        


1100 1270  Konsulenttjenester    


   Sekretariat   515 000  515 000  


5 601 800    Kjøp av tjenester   0  


    Forvaltningsr./selskapsktr. 1 134 000  1 053 000  


    Regnskapsrevisjon 955 800  760 000  


    Attestasjoner  405 000  283 500  


    


Rådgivinig, oppmøte KU 
m.m. 48 600  48 600  


1100 1377  Kjøp IKS   2 543 400  2 145 100  


   Kjøp av tjenester fra selskaper 3 058 400  2 660 100  


   


 
Sum budsjett/regnskap  3 272 000  2 823 100  


   2017:  tilbakebetaling av regnskapsoverskudd RKS tidligere år -55 000  







      


   Sum korrigert budsjett 2017:   2 768 100  
 








2017 
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Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 


Sandnes fra Dalsnuten. Foto: Wencke S. Olsen 
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Innledning  
Det er bystyret som har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommuneloven 


pålegger bystyret å velge1 et kontrollutvalg som skal ha det løpende ansvaret for kontroll og tilsyn på 


vegne av bystyret. Kontrollutvalget rapporterer direkte til bystyret.  


Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold knyttet til kommunens virksomhet, både når det 
gjelder administrativt og politisk nivå. Det gjelder også uten hinder av taushetsplikt så lenge det kan 
defineres som kontroll og tilsyn. Det er likevel to viktige avgrensninger: 


1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger 
2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar overfor bystyret 


 


Mål for kontrollutvalget i Sandnes  
Kontrollutvalgets hovedmål er å se til at kommunen følger lover og regler og retter seg etter politiske 


vedtak. Kontrollutvalget har også som mål å se til at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste 


for kommunens innbyggere.  


 


Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med bystyret, det politiske miljøet og med kommunens 


administrasjon for å få innspill som de kan benytte i sitt arbeid til beste for kommunen.  


 
Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Kontrollutvalget holder sine møter i formannskapssalen på Rådhuset fredag kl. 08.30. Møtene er åpne 


for alle.  


 


Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 2017 planlagt 10 møter.  Møteplanen 


finnes på kommunens nettsider. For å sikre at kontrollutvalget er uavhengige av dem som skal 


kontrolleres, pålegger kommuneloven at kontrollutvalget skal ha en administrasjon som er uavhengig 


av kommunen og av revisor. Dette ivaretas ved at Sandnes kommune deltar i det interkommunale 


samarbeidet Rogaland Kontrollutvalgssekretariat. Medlemmene innkalles til møte av kontrollutvalgets 


sekretariat i samarbeid med utvalgets leder. Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalgets saker er 


forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
 
 


Kontrollutvalgets oppgaver 


Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. Sandnes  


kommune får sine revisjonstjenester fra det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS.  


 


Kontrollutvalget skal gi uttale til bystyret om årsregnskapet. Denne uttalen skal være kjent for 


formannskapet før det gis innstilling til bystyret i saken. 


 


Kontrollutvalgets tilsyn omfatter i tillegg bla.: 


 Følge med på kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via orientering om 


kommunens tertialrapportering 


 Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll 


 Tilsyn med revisor/følge med i revisors arbeid. Dette gjøres bl.a. via revisors rapportering i 


forbindelse med årsoppgjøret og i forbindelse med orientering om planleggingen av revisjonen 


for kommende revisjonsår. 


 Få årlig orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra 


Skattefuten 


                                                 
1 Jfr. Koml. § 77.1 
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Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjoner i tråd med vedtatt plan, 


og planlegger følgende hovedaktiviteter: 


 Behandle og innstille til bystyret når det gjelder følgende prosjekter, som er bestilt for levering 


i 2017 ut fra vedtatt budsjett og gjeldende plan for forvaltningsrevisjon2: 


o Jordvern (ferdigstilt i 2016, men legges fram på første møte i 2017) 


o Byggesak 


o Innkjøp 


o Omorganisering/omstilling i skolesektoren 


o Sosiale tjenester (fra arbeidsledighetstrygd til sosialhjelp) 


 


 Kontrollutvalget er pålagt å se til at administrasjonen følger opp bystyrets vedtak knyttet til 


rapporter. Dette gjøres ca et halvt år etter behandling i bystyret. For 2017 gjelder dette: 


o Ny giv / Overgang fra ungdomsskole til videregående skole 


o Jordvern 


 


Dersom noen av de bestilte rapportene blir klar i første del av vårhalvåret, kan disse også bli fulgt opp 


mot slutten av 2017. Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret når rapport fra gjennomført 


forvaltningsrevisjon oversendes bystyret for sluttbehandling. Ved oppfølging av rapporter sendes 


melding til bystyret når oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. 


 


Selskapskontroll 
Selskapskontroll består av en lovpålagd del og en frivillig del. Den lovpålagde delen er en 


eierskapskontroll, der man undersøker hvordan kommunen forvalter sitt eierskap i de selskapene man 


har valgt å delta i. Dette er ingen kontroll av selve selskapet, men av eierskapet. I tillegg kan det 


gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon i selskaper som er fullt ut offentlig eid, så som AS, IKS, og 


enkelte § 27-selskaper. 3 


 


Kontrollutvalget vil behandle og innstille til bystyret når det gjelder følgende prosjekt, som er bestilt 


for levering i 2017 ut fra vedtatt budsjett og gjeldende plan for selskapskontroll: 


 IVAR IKS 


 


Kontrollutvalget vil også følge opp denne rapporten etter ca. 6 måneder. 


Kontrollutvalget vil i tillegg: 


 Følge med i rådmannens arbeid med utarbeiding og behandling av eierstrategi. 


 Følge opp tidligere behandla selskapskontroller i tråd med bystyret sitt vedtak. 


 


Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret når rapport fra gjennomført selskapskontroll oversendes 


bystyret for sluttbehandling.. Ved oppfølging av rapporter sendes melding til bystyret når 


oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. 


 


Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 


Budsjettet skal utarbeides av kontrollutvalget selv, og det er bare kontrollutvalget selv som kan gjøre 


endringer i utvalgets eget forslag før den politiske budsjettbehandlingen. 


 


                                                 
2Bestilles under forutsetning av bystyrets godkjenning av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 
3 Departementet har i løpet av 2010 også nevnt at det også kan gjennomføres kontroll i selskap som ikke er heleide, men da 


ut fra åpne kilder. 
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Kontrollutvalget opptrer på vegne av bystyret og er direkte underordnet bystyret. Derfor skal 


kontrollutvalget sitt budsjettforslag følge med til bystyret ved behandling av årsbudsjettet.  


Kontrollutvalgets oppgaver på området er: 


 Utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for kommende år. 


 Følge opp budsjett for inneværende år. 


 
Andre oppgaver som kontrollutvalget har planlagt 


 Orienteringer om kommunens drift på de enkelte områdene som et ledd i tilsynet med 


kommunens aktiviteter. Kontrollutvalget vil invitere kommunale ledere for å orientere om sitt 


arbeids- og ansvarsområde. 


 


 Opplæring/orientering for nyvalgt kontrollutvalg om utvalgets arbeids og ansvarsområde: 


o Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 


 


 På alle møtene i kontrollutvalget settes det følgende faste punkter: 


o Godkjenning av innkalling og saksliste 


o Godkjenning av protokoll fra forrige møte 


o Statusoversikt – kontrollutvalget saker 


o Referat-/meldingssaker 


o Eventuelt 


 


 


 


 


 


 


Sveinung Skjørestad 


leder i kontrollutvalget 
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Årshjulet består av kjente saker. I tillegg til disse kan det komme andre saker som 


dukker opp i løpet av året. Kontrollutvalget skal også behandle sak ang. tidligere 


bestilt rapporter når disse er ferdigstilt, samt oppfølging av disse ca. 6 måneder etter 


bystyrets vedtak, se oppstilling i årsplanen.  


 


Vær oppmerksom på at saker som er nevnt under «øvrige saker/kommentarer» ikke 


er fastlåst til ett bestemt møte, og kan derfor blir forskjøvet. Oppstillingen av disse 


er derfor kun veiledende. 
 


 


Møtetidspunkt Faste saker Øvrige saker/kommentarer 
januar  Opplæring/orientering 


 Presentasjon av overordnet analyse 
 Kontrollutvalgets årsmelding 15 


 


 Arbeide med nye planer 


 februar  Opplæring/orientering  Arbeide med nye planer 


 


mars  Opplæring/orientering 
 


 Arbeide med nye planer 


april  Uttale til årsregnskapet 15 
 Skatteregnskapet 15 
 


 


mai  


 


 Arbeide med nye planer 


juni  Opplæring/orientering  Arbeide med nye planer 
 Orientering om kommuneregnskapet 


for 1. tertial 2016 
 Vedta plan for selskapskontroll 


 
september  Budsjettforslag 2017 for kontroll 


og tilsyn 
 Arbeide med nye planer 


oktober    Arbeide med nye planer 
 Orientering om kommuneregnskapet 


for 2. tertial 2016 
 Vurdere aktuelle bestillinger for 


levering i 2017 


november  Vedta Plan for 
forvaltningsrevisjon 


 Siste frist for å vedta planene i 
kontrollutvalget 


desember  Kontrollutvalgets årsplan 2017  


 
 








Skatteinngang per desember 


Skatteinngangen per desember er fortsatt høy for Sandnes, og skatteveksten er på 4,4 prosent 


sammenlignet med 2015. Det er imidlertid bekymringsfullt at forskuddstrekket og 


forskuddsskatten for 2016 kun har hatt en vekst på 2 prosent i forhold til 2015, og er kr 6 


millioner lavere enn budsjett. Årsaken til skatteveksten skyldes i stor grad innbetalinger 


knyttet til 2015, som korrigert fordelingsoppgjør og marginoppgjør på kr 39,8 millioner og 


restanser på kr 24 millioner. For 2016 anslås det at Sandnes kommune vil få merinntekter på 


kr 60 millioner på skatt og rammetilskudd. 


 


Skatteinngangen for desember 2016 var på kr 19,9 millioner, noe som er kr 7,5 millioner 


høyere enn periodisert budsjett for desember. Akkumulert merinntekt for skatt, sammenlignet 


med periodisert budsjett, per desember er på kr 57,9 millioner.  


 


Akkumulert skatteinngang per desember er kr 2 268,3 millioner, noe som er om lag kr 94,8 


millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 4,36 


prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per desember er skatteveksten i landet 9,76 


prosent.  


 


Budsjettert skattevekst for Sandnes ble korrigert ned i 1. perioderapport fra 4,7 prosent til 1,7 


prosent. På landsbasis ble skatteanslaget oppjustert i revidert nasjonalbudsjett til en 


skattevekst på 6,4 prosent for hele 2016. I forslag til statsbudsjett ble denne prognosen endret 


til hele 8,7 prosent. For Sandnes er det i økonomiplanen for 2017-2020 forutsatt en 


skattevekst fra 2015-2016 på 4,5 prosent.  


 


Skatteinngangen for desember består hovedsakelig av innbetalt tilleggsforskudd og 


forskuddsskatt for 2016 på til sammen 14 millioner. I tillegg er det innbetalt 1,9 millioner i 


forskuddstrekk og 3,8 millioner i restskatt for 2015 og andre restanser. 


 


Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet per november var 105,4 prosent (basert 


på tall fra SSB), som er lavere enn det budsjetterte nivået på 106 prosent av 


landsgjennomsnittet for hele 2016. Foreløpige prognoser for 2016 er nå at skatt per innbygger 


i prosent av landsgjennomsnittet vil bli om lag 105,5 prosent. Dette skyldes i stor grad den 


høye skatteveksten for landet.   


 


Inntektsutjevningen 


Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av 


inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket 


med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 


Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av 


differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de 


med skatteinngang under snittet. Dette elementet av inntektsutjevningen kan anslås med 


relativ stor sikkerhet så snart tall for skatteinngangen er klar. 


 


I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet 


kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og 


landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per 


innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas 


derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene 


fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned. 


 







Sandnes kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og blir derfor trukket i 


inntektsutjevninge. For Sandnes kommune er det for 20161 budsjettert med et akkumulert 


trekk for inntektsutjevning på kr 105,9 millioner. Prognosen for 2016 tilsier kr 103,8 millioner 


i inntektsutjevning, og dette er kr 2,2 millioner lavere enn budsjettet. 


 


Sum av skatt og rammetilskudd (inkludert prognose for inntektsutjevning som blir bokført i 


termin 13) for januar til desember er anslått til en merinntekt på kr 60,1 millioner. 


 


 


 


                                                           
1 Basert på skatteinngangen per 30. desember 2016. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to 
måneder etter skattemåneden. 
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Tilbakemelding på bystyrets vedtak i møtet 23.05.2016 knyttet til 


forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende overgangen fra grunnskole til 


videregående opplæring (B-sak 56/16)  
 


Bystyret i Sandnes kommune behandlet i møte den 23.05.16 forvaltningsrevisjonsrapporten 


«Overgang fra grunnskole til videregående skole» og fattet følgende 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. 


 


I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 


 


 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 


  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. 
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Kommunaldirektør for oppvekst skole har fulgt opp rapporten på følgende måter: 


 


a. Gjennom den ordinære kontakten med Seksjon for veiledning og livslang læring 


(Karrieresenteret) i Rogaland i perioden juni til desember 2016 har rapportens anbefalinger 


blitt diskutert  


 


b. Rapporten ble framlagt og diskutert på et eget møtet for rektorene på ungdomstrinnet i 


Sandnes kommune 1.12.16  


 


 


c. Rapporten ble framlagt og diskutert på møtet for rådgiverne på ungdomstrinnet i Sandnes 


kommune 8.12.16. På møtet deltok også Vibecke Møller, Fagleder ved Seksjon for 


veiledning og livslang læring.  


 


 


På bakgrunn av diskusjonene med Karrieresenteret, rektorene og rådgiverne vil rapporten bli fulgt 


opp på følgende måter: 


 


1. Fra og med skoleåret 2017- 2018 vil hospiteringen foregå i 2 puljer. Hver av puljene vil 


hospitere 1 uke. Denne løsningen forutsetter at de videregående skolene i området til 


Sandnes (og Gjesdal) klarer å tilby alle utdanningsprogrammene hver av ukene.  


 


2. Fra og med skoleåret 2016 -2017 starter alle elevene på våre ungdomsskoler med faget 


utdanningsvalg seinest ved skolestart i 9.trinn. Elevene har dermed minst 4 måneder med 


opplæring om videregående skoler før de velger utdanningsprogram til hospiteringen.  


 


 


3. For å sikre at flest mulig elever får hospitere på det utdanningsprogrammet de har valgt, vil 


rådgiverne på den enkelte skolen og saksbehandler hos kommunaldirektøren overstyre 


programmet gjennom manuelle tilpasninger. Den avtalen kommunen i dag har med 


fylkeskommunen tilsier at fylkeskommunen skal stille til rådighet det antall 


hospiteringsplasser på hvert enkelt utdanningsprogram som det er elevplasser på vg 1 for 


hvert utdanningsprogram. Dermed kan det oppstå et misforhold mellom tilbud og 


etterspørsel. 


  


4. Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune vil endre bruken av dataprogrammet Skole 


og arbeidsliv. Vi vil ta i bruk en modul der dataprogrammet husker elevenes valg fra høsten 


til våren. Samtidig vil programmet i større grad fordele elever fra samme ungdomsskole til 


samme videregående skole.  


 


 


5. Rektorene og Sandnes kommune er opptatt av at lærere som underviser i utdanningsvalg, 


skal ha forutsetninger for å undervise i faget. Rådgivning har derfor vært ett av 


satsingsområdene innenfor videreutdanning i Sandnesskolen. Ved alle skolene har yrkes- og 


utdanningsrådgiverne videreutdanning i rådgiving. Rådgiverne har en sentral rolle i faget 


utdanningsvalg. Rektorene vil derimot ikke utelukkende overlate faget utdanningsvalg til 


rådgiverne.  


 


Kommunen viser til at kompetansemålene i faget tilsier at en kontaktlærer i flere 


sammenhenger er vel egnet til å undervise i faget. Kommunen vil også vise til at forskrift til 


opplæringsloven § 14-3, som omhandler kompetansekrav for å undervise i ungdomsskolen, 


ikke stiller bestemte kompetansekrav for å undervise i faget utdanningsvalg.  Her heter det: 


 


For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 


studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjeld ikkje for valfaga, utdanningsval og 


arbeidslivsfag (vår understreking). 
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6. Spørsmålet om antall vurderingssituasjoner på ungdomstrinnet har hatt fokus i 


kommunaldirektørens oppfølging av ungdomsskolene. Gjennom utviklingssamtalene som 


rådgivere i kommunaldirektørens stab har gjennomført med skolene i 2014 og 2016, har 


dette vært tatt opp. Kommunaldirektøren har gjort de samme funnene som Rogaland 


revisjon. Rektorene melder tilbake at denne problemstillingen også blir diskutert på skolene. 


Rektorene vil har fokus på dette også framover. Kommunaldirektøren vil følge opp gjennom 


kommende utviklingssamtaler.  


 


7. Spørsmålet om underveisvurdering tas opp i utviklingssamtalene mellom skolene og 


rådgivere i kommunaldirektørens stab. Til grunn for diskusjonene om dette emnet ligger tall 


fra elevundersøkelsen, presentert blant annet i Skoleporten. Vurdering for læring har fått et 


eget kapittel i Kvalitetsplan for Sandnesskolen. Skolene rapporter også årlig på Vurdering 


for læring gjennom sin resultatvurderinger (sist i sak 45/16 i Utvalg for kultur og oppvekst 


30.8.2016). Skolenes arbeid med dette temaet har hatt sterkt fokus i Sandnesskolen også 


etter kommunens deltakelse i pulje 1 av den nasjonale satsingen Vurdering for 


læring.  Fokuset på skolenes vurderingspraksis fortsetter. Rektorene bekrefter dette i møtet 


1.12.2016. 


 


 


8. Rogaland revisjon viser til at flere elever går ned i karakter fra 1.halvår på 8.trinn til første 


halvår på 10.trinn. Revisjonsrapporten peker på at skolene bør øke fokuset på den 


enkeltelevens faglige utvikling. Revisjonsrapportens analyse er et interessant bidrag til 


diskusjonen om elevenes læring.  Rektorene peker på at en annen metodisk tilnærming 


kanskje ville gitt et annet resultat. Begge karakterene som er sammenliknet er karakterer 


underveis. Det er karakterer som skal bidra til å fremme læring. Vurderingen som gis ved 


den første halvårsvurderingen for elevene er kanskje mild, mens den siste 


halvårsvurderingen før standpunktkarakteren skal settes, kanskje er for streng. En 


sammenlikning mellom 2. halvårsvurdering på 8.trinn med elevenes standpunktkarakterer 


ville, etter rektorenes mening på møtet 1.12.2016, gitt et annet bilde. 


 


9. Sandnes kommune har inneværende skoleår flere prosjekt som har som hovedmål å bedre 


elevenes faglige utbytte. Selv om ingen av prosjektene er en direkte oppfølging av 


revisjonsrapporten, svarer prosjektene på utfordringene gitt i rapporten:  


 


a. Hovedfokus dette skoleåret er strategien vi har kalt Alle elevene er våre. Dette er en 


helhetlig strategi for leder- og skoleutvikling. Til grunn for strategien ligger 


Kvalitetsplan for Sandnesskolen 2015-2018. Strategien er en videreføring av den 


nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Alle ungdomskolene i Sandnes 


kommune hadde klasseledelse som satsningsområde in prosjektet Ungdomstrinn i 


utvikling.   


 


Hovedmålet i strategien Alle elevene er våre er å øke elevenes læringsutbytte gjennom å 


videreutvikle den tilpassede opplæringen for hver enkelt elev. Dette skal gjøres gjennom 


skolebasert kompetanseutvikling. Den enkelte skole definerer selv sine satsingsområder 


innenfor arbeidet med tilpasset opplæring.    


 


b.  Sandnes kommune er realfagskommune. Både barnehager og skoler i Sandnes 


kommune deltar i det statlige prosjektet med utvalgte realfagskommuner. Innenfor 


prosjektet er utviklet en egen Realfagsstrategi for Sandnes kommune 2015 -2019. 


Strategien har 4 hovedmål:   



https://www.sandnes.kommune.no/kps2015
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 Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, 


bedre læring og økt motivasjon 


 Barnehagelæreres og læreres 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 


 Som en del av denne strategien er det blant annet arrangert et Innovasjonskurs og en 


Innovasjonscamp for realfagslærere på ungdomsskolene. Samlingen foregikk i et 


samarbeid med Ungt Entreprenørskap og Vitenfabrikken i Sandnes. Målet med 


samlingene har vært at lærerne skal få ideer til hvordan de kan gjøre opplæringen mer 


praktisk, varierende og motiverende.  


 


c. Utviklende opplæring i matematikk. Dette er strategi for opplæring i matematikk på 


barnetrinnet med utgangspunkt i russiske pedagogers prinsipper for 


matematikkopplæringen. I denne omgang retter strategien seg mot lærere på 


barnetrinnet. Kommunaldirektøren skal likevel arrangere lærende nettverk i utviklende 


opplæring i matematikk for lærere på alle trinn i Sandnesskolen. Dette gjøres for at 


lærere på alle nivå skal få kompetanse om de pedagogiske prinsippene som ligger til 


grunn for utviklende opplæring i matematikk.  


 


Vi regner med at strategien gjennom sitt fokus på begreper og bevisstgjøring av 


elevenes læringsstrategier vil bidra til å øke elevenes kompetanse i matematikk og andre 


fag. Sandnes kommune samarbeider med universitetet i Stavanger om denne strategien. 


 


 


 


 


 


Pål Larsson  


kommunaldirektør  


 Richard Olsen 


 skolefaglig rådgiver 


  


Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 
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Kontrollutvalget i Sandnes 
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10-2016 
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16.12.2016 
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58/16 - 66/16 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Atlak Kvinen (forlot møtet kl. 09.35) 
Inger Lise Kvale 
Øyvind Ødegård 
Renata Peksyk (møtte kl. 09.10)  
 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
HMS-sjef Rune Mangersnes, Sandnes kommune (sak 60/16) 
Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, Sandnes kommune (sak 60/16) 
Kommunaldirektør oppvekst Torill Jacobsen Kind, Sandnes kommune (sak 60/16) 
Forvaltningsrevisor Elin Fagerheim Bjerke, Rogaland Revisjon IKS (sak 59/16) 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
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Eventuelt 


    


 
 
 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
58/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 


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


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 18. 
november 2016. 
 


[Lagre]  
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59/16 Forvaltningsrevisjon: Jordvern i Sandnes 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Elin Fagerheim Bjerke orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til 
orientering. 
 
Melding om hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak 
sendes kontrollutvalgssekretariatet ca. 6 måneder etter dette vedtaket. 


[Lagre]  
 
 
 
 
60/16 Orientering fra administrasjonen - varsling og varslingsrutiner i 


Sandnes kommune 
 
 


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


Møtebehandling 
HMS-sjef Rune Mangersnes, organisasjonsdirektør Hilde Lofthus (leder av 
varslingsgruppa) og kommunaldirektør Torill Jakobsen Kind orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen fra leder HMS samt fra 
organisasjonsdirektør og kommunaldirektør oppvekst til orientering. 


 
[Lagre]  
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61/16 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon "byggesaker" 
 
 


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


Møtebehandling 
Kontrollutvalget foreslo følgende tillegg/presiseringer: 


 Revisor bes undersøke om det er forsøk på påvirkning av 
saksbehandlerne fra det politiske miljøet/andre - hvem påvirker hvem? 


 I hvilken grad kan kommunen kreve rekkefølgekrav i forbindelse med 
byggesøknader/utbedringer?  


 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse tilleggene/ 
presiseringene. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaks-behandling» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som 
foreligger med de presiseringer/endringer som kom fram i møtet, se over. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
62/16 Henvendelse fra innbygger 
 
 
 
 


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


Møtebehandling 
Kontrollutvalget foreslo følgende: 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, jfr. Kommunal og regional-
departementets veileder «kontrollutvalgsboken» s. 55. Kontrollutvalget  
videresender derfor innbyggers henvendelse til rådmannen. 
 
Votering 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 


  







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
Vedtak 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, jfr. Kommunal og regional-
departementets veileder «kontrollutvalgsboken» s. 55. Kontrollutvalget  
videresender derfor innbyggers henvendelse til rådmannen. 
 


[Lagre]  
 
 
63/16 Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekt som skal gjennomføres i 


2017 
 
 


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


Møtebehandling 
Kontrollutvalget foreslo følgende forslag til vedtak: 
Pga. usikker budsjettsituasjon utsettes saken til neste møte. 
 
Votering 
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Pga. usikker budsjettsituasjon utsettes saken til neste møte. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
64/16 Oppfølging av rapporten "Energi- og økonomieffektivisering i 


byggeprosjekter" 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


 Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 


 Kontrollutvalget vil vurdere en ny oppfølging av rapporten mot slutten av 
inneværende periode. 


 Saken videresendes bystyret i Sandnes. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
Vedtak 


 Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding til 
orientering. 


 Kontrollutvalget vil vurdere en ny oppfølging av rapporten mot slutten 
av inneværende periode. 


 Saken videresendes bystyret i Sandnes. 
[Lagre]  
 
 
 
65/16 Justering av møteplanen for 2017 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
  


Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende justerte møteplan for 2017: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar 


Fredag  20.01.17 08:30  


Fredag 17.02.17 08:30  


Fredag 17.03.17 08:30  


Fredag 28.04.17 08:30  


Fredag 26.05.17 08:30  


Fredag 09.06.17 08:30   Endret 


Fredag 08.09.17 08:30  


Fredag 20.10.17 08:30  


Fredag 17.11.17 08:30  


Fredag 15.12.17 08:30  
 


 
Møtebehandling 


 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende justerte møteplan for 2017: 


Dag Dato Tidspunkt Kommentar 


Fredag  20.01.17 08:30  


Fredag 17.02.17 08:30  


Fredag 17.03.17 08:30  


Fredag 28.04.17 08:30  


Fredag 26.05.17 08:30  


Fredag 09.06.17 08:30   Endret 


Fredag 08.09.17 08:30  


Fredag 20.10.17 08:30  


Fredag 17.11.17 08:30  


Fredag 15.12.17 08:30  
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


[Lagre]  
 
66/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. desember 2016 
 
 


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


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


[Lagre]  
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 


13/16 Vedtak bystyret 14.11.16, sak 129/16 - Plan for selskapskontroll 2017-
2020 


14/16 Rapport Fylkesmannen Sandnes kommune inkl. lukking avvik.pdf 


15/16 Skatteinngang november 2016 
 
Meldingssakene ble tatt til orientering 
 
 
EVENTUELT 
Kontrollutvalgets budsjett. Det settes opp en oversikt over kostnader og 
konsekvenser av bystyrets innsparingsvedtak. Ordfører og varaordfører innkalles 
deretter til et drøftingsmøte med kontrollutvalget i møte fredag den 20. januar. 
 
 
 
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 








Buskerud Kommunerevisjon IKS- BKR
PB 4197


3005 DRAMMEN


Deres ref Vår ref Dato


07/1304-2 TLT 24.09.07


Budsjett-  og regnskapsrutiner for interkommunalt samarbeid


Viser til brev av 18. mai 2007 vedrørende budsjett- og regnskapsrutiner for
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.


Buskerud Kommunerevisjon IKS reiser i brevet spørsmål om samarbeidet kan vedta
budsjett/regnskap for samarbeidets virksomhet med bindende virkning, og om det er
tilstrekkelig at kommunestyrene i deltakerkommunene bare får sakene til orientering.


Etter kommuneloven § 45 og § 48 er det kommunestyret som har myndighet til å vedta
budsjett og regnskap for virksomhet som er en del av kommunen som rettssubjekt.
Denne myndigheten til å vedta årsregnskapet og budsjettmyndigheten, jf definisjonen i
budsjettforskriften § 2, kan ikke delegeres til et annet organ. Det vil ha betydning for
myndigheten til styret i et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, om
samarbeidet regnes som et eget rettssubjekt eller ikke.


Samarbeid som ikke er egne rettssubjekt


Interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt skal følge reglene i
forskrift om årsbudsjett § 13 og forskrift om årsregnskap § 12.


Av budsjettforskriften § 13 nr. 1 følger det at den økonomiske rammen for samarbeidet
skal inngå som en del av hovedkontorkommunens årsbudsjett, som etter
kommuneloven § 45 nr. 2 vedtas av kommunestyret i denne kommunen. Av
budsjettforskriften § 13 nr. 2 følger det at styret har myndighet til å fordele bevilgninger
vedtatt av kommunestyre. Styret har således kun fordelingsfullmakt, og ikke
budsjettmyndighet etter kommuneloven § 45 nr. 2, jf definisjonene i budsjettforskriften
§ 2. Kommunestyret kan altså ikke delegere myndighet til å vedta den økonomiske


Postadresse: Kontoradresse: Telefon * Kommunalavdelingen Saksbehandler:
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 / Telefaks: Torill Louise Torgrimsen
0032 OSLO Org. nr.:


972 417 858







ramme for virksomheten (budsjettmyndigheten) til interkommunale samarbeid etter
kommuneloven § 27 som ikke er egne rettssubjekt. Etter budsjettforskriften § 13 nr. 2
kan styret imidlertid selv vedta endelig fordeling av bevilgningen, med mindre det er
avtalt at kommunestyret i deltakerkommunene skal godkjenne fordelingen.


Regnskapsforskriften § 12 må forstås i lys av budsjettforskriften § 13. Styrets myndighet
til å vedta samarbeidets regnskap etter regnskapsforskriften § 12 nr. 2 vil således måtte
anses som myndighet til å vedta samarbeidets regnskap på et nivå som tilsvarer
budsjettet (fordelingen) som samarbeidet vedtar etter budsjettforskriften § 13 nr. 2.
Dette regnskapet skal etter regnskapsforskriften § 12 nr. 1 inngå i
hovedkontorkommunens regnskap, som etter kommuneloven § 48 nr. 3 vedtas av
kommunestyret i denne kommunen.


Samarbeid som er egne rettssubjekt


Interkommunale samarbeider som er egne rettssubjekt skal følge reglene i forskrift om
årsbudsjett § 1 fjerde ledd og forskrift om årsregnskap § 1 fjerde ledd. Dersom
samarbeidet anses som eget subjekt, anser vi at forskrift om årsbudsjett § 13 og
forskrift om årsregnskap § 12 ikke gjelder.


Bestemmelsene gir således samarbeid som er eget rettssubjekt myndighet til å selv
fastsette (etter kommunale prinsipper) eget særbudsjett og eget særregnskap for
virksomheten etter reglene som gjelder for interkommunale selskaper, jf. forskrift om
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Dette vil
innebære at kommunestyrene i deltakerkommunene må ta samarbeidets særbudsjett
og særregnskap til orientering.


Hvorvidt et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 er et eget rettssubjekt
må bero på en konkret vurdering av den bestemte virksomheten, hvor momenter i
vurderingen kan være virksomhetens formuesmasse og grad av selvstendighet for
styret i forhold til deltakerne i samarbeidet. En høyesterettsdom referert i Rt 1997 623
stiller opp en rekke kriterier som er relevante i forbindelse med vurderingen av om et
tiltak er en egen juridisk person. Vedtektene til samarbeidstiltaket vil her være av
betydning for vurderingen.


Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør


Torill Louise Torgrimsen
førstekonsulent
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Olsen, Wencke Sissel


Fra: postmottak rks
Sendt: 3. januar 2017 08:38
Til: Olsen, Wencke Sissel
Emne: VS: Silje Nygård - Krav til objektivitet i saksbehandlingen/bruk av 


sakkyndig ved hjemkomst til Sandnes


 


 


Fra: ragnvald p [mailto:rpetersen@LIVE.NO]  
Sendt: 1. januar 2017 09:27 
Til: postmottak <postmottak@sandnes.kommune.no> 
Kopi: Martinsen, Marit Selle <marit.selle.martinsen@sandnes.kommune.no>; Wirak, Stanley 
<stanley.wirak@sandnes.kommune.no>; Sivertsen, Bodil <bodil.sivertsen@sandnes.kommune.no>; postmottak rks 
<postmottak.rks.postmottak.rks@sandnes.kommune.no>; Gjesdal, Kjellaug 
<kjellaug.gjesdal@sandnes.kommune.no> 
Emne: Att: Silje Nygård ‐ Krav til objektivitet i saksbehandlingen/bruk av sakkyndig ved hjemkomst til Sandnes 


 
Barneverntjenesten i Sandnes 
ved Leder Silje Nygård 
 
Takk for svar. 
 
Ifølge forvaltningsloven skal saksbehandlingen være objektiv og saklig. Jeg trenger ikke nevne at slike 
hensyn er overordnet i barnevernssaker. En sakkyndig rapport utført på oppdrag fra barnevernet er en del 
av barnevernets saksforberedelse. Det er en autorisert klageinstans som har gitt Westlye kritikk for 
inntrykk av manglende nøytralitet i denne saken.  
 
Du sier i ditt svar at Westlyes rapport vil være en del av vurderingsgrunnlaget videre i saken. 
Barneverntjenesten  i Sandnes og Sandnes Kommune ved Rådmannen har samtidig et ansvar for at 
dokumentasjon som ikke er objektiv, og som ifølge klageinstans kan oppfattes som moraliserende, 
nettopp ikke følger saken videre og blir grunnlag nye vurderinger.   
 
Sandnes Kommune er ikke bare tjent med, men er også forpliktet til å påse at alle mulige 
objektivitetshensyn blir ivaretatt i den videre saksbehandlingen. Det er svært viktig at en ny sakkyndig får 
vurdere saken på et nøkternt grunnlag, og at vedkommende ikke indirekte vil bli rammet av kritikken som 
rammer Westlye, og som er av en slik karakter at kommunen selv kanskje burde ha reagert som en del av 
arbeidet for å sikre kvaliteten i barnevernssaker.    
 
Jeg har bedt om at de utsagnene som Legeforeningen har gitt kritikk for sladdes eller strykes fra den 
sakkyndige rapporten, dersom rapporten skal brukes videre i saken. Ikke fordi utsagnene kan oppfattes 
som en personlig belastning, men fordi barna har et ufravikelig krav på objektivitet i den videre 
saksbehandlingen. Problemstillingen har derfor også prinsipiell betydning langt utover hensynet til våre 
egne barn.  
 
Jeg imøteser ditt svar. 
 
( Jeg ønsker et møte med deg og/eller administrasjonen i kommunen for å få til en dialog forut for vår 
retur til Sandnes, men dette får vi komme tilbake til).  
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Med vennlig hilsen 
 
Ragnvald Bjørgaas Petersen 
 
 
 
 
Fra: silje.nygard@sandnes.kommune.no <silje.nygard@sandnes.kommune.no> 
Sendt: 30. desember 2016 14:12 
Til: rpetersen@LIVE.NO 
Kopi: christel.volstad@sandnes.kommune.no 
Emne: SV: Barnevernsleder Silje Nygård ‐ Bruk av sakkyndig ved hjemkomst til Sandnes  
  
Hei,  
  
Viser til din henvendelse per mail mottatt 19.12.16  
  
Du ble i telefonsamtale 28.10.16 blant annet orientert om at det vil bli oppnevnt ny sakkyndig når dere er tilbake 
i Sandnes. Den sakkyndige vil da få tilgang til den dokumentasjon som foreligger i saken, herav også Kirsten 
Westlye sin rapport.  
  
Det vises forøvrig til tidligere besvarelser og en kan i dette ikke se at det fremkommer nye momenter i 
saken.  
Derav ingen ytterligere tilføyinger utover det som allerede er besvart. 
  
Silje Nygård 
Leder  
Barne- og familieenheten 
Sandnes kommune 
Tlf. 51 33 53 40 / mobil 915 86 326 
www.sandnes.kommune.no 


Start - Sandnes Kommune 


www.sandnes.kommune.no 


Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies (informasjonskapsler) brukes til trafikkmåling og 
optimalisering av innhold. Les mer på våre nettsider 


 
Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn! 
  
Disclaimer* 
Alt innhold i denne e-posten (inkludert vedlegg) kan inneholde konfidensiell informasjon som er rettet til en spesifikk mottaker.  
Innholdet er beskyttet av åndsverkloven. Dersom du ikke er korrekt mottaker av denne e-posten skal den slettes og du er herved informert om 
at eventuell avdekking, kopiering, videreformidling av denne e-posten, eller at du gjør handlinger basert på dens innhold, er strengt forbudt.  
  
  


Fra: postmottak.barnevern  
Sendt: 19. desember 2016 09:38 
Til: Nygård, Silje <silje.nygard@sandnes.kommune.no> 
Kopi: Vølstad, Christel <christel.volstad@sandnes.kommune.no>; Martinsen, Marit Selle 
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<marit.selle.martinsen@sandnes.kommune.no> 
Emne: VS: Barnevernsleder Silje Nygård ‐ Bruk av sakkyndig ved hjemkomst til Sandnes 
  
  
  


Fra: ragnvald p [mailto:rpetersen@live.no]  
Sendt: 19. desember 2016 06:38 
Til: postmottak.barnevern <postmottak.barnevern.postmottak.barnevern@sandnes.kommune.no> 
Kopi: Sivertsen, Bodil <bodil.sivertsen@sandnes.kommune.no>; Wirak, Stanley 
<stanley.wirak@sandnes.kommune.no>; postmottak rks <postmottak.rks.postmottak.rks@sandnes.kommune.no>; 
Martinsen, Marit Selle <marit.selle.martinsen@sandnes.kommune.no>; Widding, Kari Jacobsen 
<kari.jacobsen.widding@sandnes.kommune.no>; Gjesdal, Kjellaug <kjellaug.gjesdal@sandnes.kommune.no> 
Emne: ATT: Barnevernsleder Silje Nygård ‐ Bruk av sakkyndig ved hjemkomst til Sandnes 
  
  
  
  
  
Leder Silje Nygård 
Barneverntjenesten i Sandnes 
  
Jeg viser til telefonsamtale med deg den 28. oktober der du blant annet fastholder at 
barneverntjenesten igjen vil bruke psykiater Kirsten Westlyes sakkyndige arbeider når vi returnerer til 
Sandnes. Dette gjør at hennes rapport fra desember 2011 stadig er aktuell.   
  
Jeg vil gjerne oppfriske noen fakta angående det sakkyndige arbeidet:  
  
1) Barneverntjenesten i Sandnes har ikke tillit til rapportens medisinske innhold, og har gjennom hele 
saken avvist og overprøvd Westlyes konklusjon om at min kone lider av psykose. 
  
I min telefonsamtale med deg nylig forbeholder Barneverntjenesten i Sandnes  seg retten til nok en gang å 
overprøve medisinske opplysninger som måtte fremkomme i en eventuell ny sakkyndig rapport. Til 
orientering er min kones helse nå gjennomutredet, og både hun, jeg selv og barna har fått verdifull hjelp og 
støtte basert på hennes sykdom.  Det vil være lite relevant med ytterligere diskusjoner rundt de faktiske 
helseforholdene. Mer ønskelig vil det være med et konstruktivt samarbeid basert på realitetene i saken, og 
der barneverntjenesten er en positiv støttespiller for familien.   
  
2)  Tidligere barnevernssjef Trygve Apeland slo fast at Westlye ikke har utredet omsorgsevne (møte med 
advokater juni 2014). Også saksbehandler Marit Martinsen har uttalt at Westlye ikke har utredet 
omsorgsevne. Bvtj. i Sandnes mener tilsynelatende at Westlye ikke har besvart mandatet, noe som sier 
ganske mye. 
  
3) Barnesakkyndig Kommisjon kom med mange bemerkninger og uttalte blant annet at Westlyes rapport 
var "begrenset som grunnlag for å vurdere foreldrenes omsorgskompetanse". Ifølge opplysninger 
oversendt fra Kommisjonen fikk hun bemerkninger på 9 av 13 rapporter samme året.  
  
4) Kirsten Westlye fikk kritikk for inntrykk av moralsk indignasjon og manglende nøytralitet da hun ble 
innklaget for Legeetisk Råd. Rådet viste til ord og sitater fra rapporten som de reagerte på.   
  
5) I brev av januar 2012 (se vedlegg) skriver Barneverntjenesten i Sandnes at de ønsker at en mor med 
diagnostisert psykose  (og hvor Westlye har anbefalt behandling med psykofarmaka), overtar 
aleneomsorgen for fire mindreårige barn, mens en frisk far settes på sidelinjen.  







4


  
 Årsaken til at barnevernet gjør denne prioriteringen er ifølge brevet at far har gjort "valg og prioriteringer 
som viser at han ikke evner å sette barnas behov foran sine egne".  Vurderingen er ifølge 
barneverntjenesten kvalitetssikret av Westlye.  
  
Når vi nå i ettertid vet at min egen omsorgsevne aldri ble kartlagt, blir barnevernets beslutning om å 
plassere barn hos en alvorlig psykisk syk forelder desto mer spesiell. Jeg mener dette brevet er interessant 
for alle som er opptatt av barnevern og rettssikkerhet. Innholdet bør være kjent for deg som leder av 
barneverntjenesten, og bør være tankevekkende. Og kanskje bør Barneverntjenesten i Sandnes ha en 
intern evaluering av hele saken, med dette brevet som utgangspunkt.  
  
Min kone er en meget god mor i det daglige. Det er imidlertid klart for meg at hun ikke kan ha 
aleneomsorgen for barna over lengre tidsrom, fordi sykdommen har implikasjoner som gjør at dette kan 
være belastende for barna på ulike måter. Ingen sakkyndig bør være i tvil om dette.  
Jeg håper du har forståelse for at jeg mener Westlye har gjort vurderinger som virker underlige , og som 
kanskje ble skjebnesvangre for den videre utviklingen i denne saken. (Se vedlegg Krav fra barnevernet 1 og 
2) 
  
SLUTTKOMMENTAR:     
  
Sakkyndige rapporter skal være nøkterne og objektive. Barnevernet mener åpenbart at Westlyes rapport 
gir lite verdifull informasjon. Jeg har selv ikke tillit til den, den har ikke besvart oppdraget om å utrede 
omsorgsevne og den har fått hard medfart fra både Kommisjonen og Legeforeningen.  Westlye utelot 
dessuten samspillsobservasjoner i rapporten, observasjoner som hun adskillig senere erkjente var gjort og 
ikke gav grunn til bekymring. Westlye har etter min mening gjort enkeltvurderinger underveis  som det kan 
stilles spørsmål ved. 
  
 Jeg mener at hensynet til at barna skal få en nøktern vurdering og de forhold som er nevnt ovenfor tilsier 
at man nå velger å se bort ifra denne rapporten i sin helhet.  
  
Dersom Sandnes Kommune likevel vil bruke Westlyes rapport i den videre saksbehandlingen, ber jeg 
som et minstemål om at de setningene/sitatene som er gjengitt og kritisert av klageinstansen Rådet for 
Legeetikk, og som kan oppfattes som moraliserende og ikke objektive, sladdes eller strykes fra 
rapporten, gjerne i forståelse med Westlye selv.  
  
  
Evalueringen fra Rådet for Legeetikk er oversendt tidligere og skal finnes hos barneverntjenesten, men kan 
oversendes på nytt om ønskelig.  
  
Forøvrig mener jeg som tidligere at det beste ville være at vi møtes for å se fremover og få til et 
samarbeid, slik at vi kan begynne å planlegge hjemreise til Norge.  
  
Jeg imøteser ditt svar. 
  
Mvh 
Ragnvald Bjørgaas Petersen 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 


 


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. januar 2017 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt  
18.11.16 


Innkjøp Formålet med prosjektet skal være å 
gjennomgå og vurdere kommunens 
innkjøpsreglement, overholdelse av 
regelverk, bruk av rammeavtaler og e-
handel, samt samarbeid med andre. 


2017 350 t 


 


Bestilt  
18.11.16 


Sosiale tjenester Formålet med prosjektet skal være å 
vurdere hvordan NAV Sandnes arbeider 
for å redusere antallet sosialhjelps-
mottakere i kommunen, og da særlig 
unge stønadsmottakere. 
 


2017 350 t 


 


Bestilt 
16.12.16 


Byggesaker Prosjektet skal vurdere de systemer og 
rutiner som Sandnes kommune har for 
byggesaksbehandling 


2017 350 t 


      


 


 
      


 


 
BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 
Bestilt 
22.04.16 


Selskapskontroll i 
IVAR IKS 


 2017 102 t 


 


 


 


         Annet: 


Sak/prosjekt Behandl. ku Status Merknader 


Overordnet analyse, forvaltningsrev. 26.02.16 Bakgrunnsdokument Presentert 


Overordnet analyse, selskapskontr. 07.10.16 Bakgrunnsdokument Presentert 
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         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 


Jordvern 19.056.15 16.12.16  6 mnd.etter bystyre-
behandling 


2917 


Samfunnsplanlegging 28.08.15 17.06.15  Ingen oppfølging 
 


1. halvår 2017 


Erfaringer med NAV-


organiseringen 


12.12.14 27.05.16  Til oppfølging  


Ny giv / Overgang fra 


ungdomsskole til 


videregående skole 


24.04.15 22.04.16 23.05.16 Til oppfølging  


      


Selskapskontroller:      


      


 


 


Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2016 
 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i 


KU/bystyret 


Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Energiøkonomisering i 


byggeprosjekter 


14.11.14 26.02.16/ 16.12.16 Ferdigbehandlet 


Brukere med behov for 


sammensatte tjenester 


12.12.14 18.09.15/ 


 


13.10.15 


27.05.16 Ferdigbehandlet 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


 


03.10.14 


21.05.15/ 


16.06.15 


 


18.03.16 


 


Ferdigbehandlet 


     


Selskapskontroller     
Lyse Energi AS 05.09.14 19.06.15/ 


08.09.15 
 


02.09.16 
 


Ferdigbehandlet 


     


 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 








 


 


 


   


 


 


 


Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.  E-post: postmottak@sandnes.kommune.no 


 


www.sandnes.kommune.no 


 


     


 


 


 


 


Rogaland kontrollutvalgsekretariat (ekstern) 


Postboks 583 


4305 SANDNES 


 


Wencke Sissel Olsen (ekstern) 


 


  
 


 


 


Sandnes, 09.01.2017 
  


 


 


 


Deres ref:    Vår ref: 15/18547-21 


Saksbehandler: Katharina Hovland Arkivkode: 217 


 


 


Oppfølging av forvaltningsrevisjon 2016 - Erfaringer med NAV  
 


 
Rogaland revisjon gjennomførte forvaltningsrevisjon Erfaringer med NAV organiseringen våren 2016. 
 
Bystyret behandlet saken i møte 20.06.2016 sak 76/16. Innstillingen fra møtet i kontrollutvalget 27.05.2016 
ble enstemmig vedtatt.  Rådmannen gir nå tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget på hvordan 
rapporten er fulgt opp. 
 
Oppsummert anbefalte revisor følgende:  


1. Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere hvordan man kan sikre at partene i NAV-samarbeidet har 
felles prioriterte målsettinger og en lik forståelse av hvordan mål- og resultatstyringen skal utøves.  
 


2. Vi anbefaler NAV Sandnes å styrke samarbeidet med barnevernet og fylkeskommunens 
oppfølgingstjeneste ved å etablere møter på systemnivå.  


 
3. Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere behovet for å styrke brukermedvirkningen, ved å 


revitalisere brukerutvalget.  
 


4. Vi anbefaler Sandnes kommune å analysere hvorfor antall sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 
– 24 har økt så sterkt de siste årene, spesielt sammenlignet med Stavanger, for om mulig å finne 
årsakssammenhenger som kan peke fram mot aktuelle tiltak.  


 
Under følger status for oppfølging jamfør rådmannens tilbakemeldinger slik disse fremstår i sak på 
anbefalingene og hvordan disse skulle følges opp. 
 


1. Det gjennomføres jevnlige møter mellom kommunaldirektør levekår og fylkesdirektøren i NAV 
Rogaland for å samordne styringssignaler og prioriteringsområder for NAV Sandnes. Det oppleves 
godt samarbeid og god vilje til samstemte prioriteringer. Mål er konkretisert i felles målekort og 
utdypet gjennom ulike styringsdokumenter i begge linjer. Det er gitt signaler fra nasjonal NAV 
direktør om at statlig styringslinje skal følge opp anbefalingene fra flere utredninger, om å dreie 
fokus fra aktivitetsmåling til resultatmåling. Dette vil trolig øke sammenfallet mellom 
måleparameterne for de to styringslinjene. Samtidig har de to styringslinjene ulike oppgaver, 
ansvar og derfor ulike delmål. Dette vil være en balansegang også i fremtiden.  
 



http://www.sandnes.kommune.no/
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2. Det arbeides kontinuerlig med å sikre gode overganger mellom barne- og voksentjenester. Dette er 
nedfelt i retningslinjer/ rutiner, og justeres etter behov som fremkommer. For å sikre tettere 
samarbeid mellom NAV og barnevernet, startet ytterligere samarbeidsflater i felles ASSS-samling 
november 2016. Dette følges opp med samarbeidsmøter på systemnivå med aktuelle ledere og 
rådgivere. Det er et mål å utarbeide en samarbeidsavtale mellom tjenestene. Samarbeidet med 
Oppfølgingstjenesten OT oppleves godt på enkeltsaksnivå og det finnes samarbeidsavtale. Det er 
opprettet dialog mellom Oppfølgingstjenesten og kommunen/ NAV for å se hvordan samarbeidet 
kan styrkes ytterligere. 
 


3. Levekår er i en prosess for å tydeliggjøre metoder og strategier for å styrke fokuset på 
brukertilbakemeldinger som grunnlag for tjenesteutvikling. Dette er et satsningsområde i 2017. 
NAV inngår i dette. NAV gjennomfører også brukerundersøkelse årlig. Det vises til HS-sak 6/16  
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014332 
 


 
4. NAV Sandnes har reorganisert tjenesten blant annet for å styrke oppfølgingen overfor unge brukere 


18-24 år. En følger tall og utvikling nøye og ser på årsaksforklaringer. Hovedårsak til økningen er 
den høye arbeidsledigheten og at unge med lite arbeidserfaring og kompetanse blir presset ut av 
ordinært arbeid i slike situasjoner. Men sammenhengene er komplekse. Administrasjonen og NAV 
Sandnes har betydelig fokus på hvordan en kan demme opp for at unge mottar sosialhjelp over tid. 
Dette gjelder både å kartlegge sitasjon, følge utvikling og igangsette målrettede innsatser. 
Kommunen har ikke ressurser til å igangssette mulitivariabel forskning på egen hånd. 


 
Sandnes kommune skal være bidragsyter og delta i arbeidsgruppe i forskning bestilt av KS. KS har 
nylig endret bestillingen fra å gjelde bare unge til å gjelde sosialhjelpsmottakere i alle aldre. En skal 
se på sammenhenger og årsaksforhold til økningen av sosialhjelp nasjonalt. Proba Samfunnsanalyse 
har fått forskningsoppdraget og oppstart skal være den 11. januar, med ferdigstillelse i oktober 
2017. 
 
Fafo har gjennomført en utredning av unge sosialhjelpsmottakere utgitt i 2016. Funnene i 
rapporten brukes som grunnlag for utvikling av tjenester i Sandnes. Ulikheter mellom kommuner 
kan ifølge forskerne i liten grad forklares. Rapporten er derfor gjeldende også for arbeidet i 
Sandnes. 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/unge-
sosialhjelpsmottakere-i-storbyene-2 
 
Jamfør endringer i lovverket fra 1. januar 2017 med aktivitetsplikt, medfører det at det nå stilles 
strengere krav til mottakere under 30 år og at en vil satse på både praktisk arbeid sammen med 
kurs som styrker jobbsøkingskompetansen. 
 
 
Med hilsen 
 
Elin Selvikvåg 
Kommunaldirektør levekår 
 


  


  


Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 


 


 


 


         


 


Kopi:  


Politisk sekretariat /v Marita C. Svindland 



http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15014332
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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 -14 583 260 333 23 568 382 675 11 796 386 751 12 331


Sum regnsk. 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726 388 111 12 486 413 776 19 858


Diff i mnd. ift budsjett -8 486 -6 977 -5 145 -2 662 4 079 30 514 -5 268 11 158 5 436 690 27 025 7 527


Diff hittil ift. budsjett -8 486 -15 463 -20 609 -23 271 -19 192 11 322 6 054 17 212 22 648 23 338 50 363 57 890


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


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


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


Måneden 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726 388 111 12 486 413 776 19 858


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


Diff. i måneden 3 012 -11 167 8 803 1 578 47 864 -12 581 190 7 194 16 393 -3 565 51 212 -14 128


%-vis endr 1,14 % -82,50 % 2,34 % 20,44 % 11,47 % -44,12 % 0,07 % 26,13 % 4,41 % -22,21 % 14,13 % -41,57 %


Hittil 2016 267 108 269 476 653 867 663 162 1 128 337 1 144 268 1 399 333 1 434 059 1 822 170 1 834 656 2 248 432 2 268 290


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


Akk. differanse 3 012 -8 155 648 2 226 50 090 37 510 37 700 44 894 61 287 57 722 108 935 94 806


%-vis endr 1,14 % -2,94 % 0,10 % 0,34 % 4,65 % 3,39 % 2,77 % 3,23 % 3,48 % 3,25 % 5,09 % 4,36 %


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


Måneden 2016 16 848 387 948 822 24 262 826 1 371 179 29 431 914 1 157 592 16 546 773 2 509 086 25 870 896 1 134 144 28 620 520 1 115 559


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


Diff. i måneden 531 890 -3 009 1 601 960 45 883 3 831 070 -465 818 855 840 618 486 1 982 169 262 920 4 474 535 -413 753


%-vis endr 3,26 % -0,32 % 7,07 % 3,46 % 14,96 % -28,69 % 5,45 % 32,71 % 8,30 % 30,18 % 18,53 % -27,05 %


Hittil 2016 16 848 387 17 797 210 42 060 036 43 431 215 72 863 130 74 020 722 90 567 495 93 076 581 118 947 476 120 081 621 148 702 140 149 817 699


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


Akk. differanse 531 890 528 882 2 130 842 2 176 725 6 007 796 5 541 978 6 397 818 7 016 304 8 998 474 9 261 393 13 735 928 13 322 175


%-vis endr 3,26 % 3,06 % 5,34 % 5,28 % 8,99 % 8,09 % 7,60 % 8,15 % 8,18 % 8,36 % 10,18 % 9,76 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016 sammenlignet med 2015


Skatteinngang hele landet 2016 sammenlignet med 2015







