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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 24.11.2017 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 7-2017 

 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
46/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
47/17 Orientering fra administrasjonen: Organisasjonsdirektøren 

48/17 
Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon - Orientering om ASSS-
rapporten/notat fra revisor 

49/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT" 

50/17 
Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Oppfølging av frafall i 
ungdomsskolen" 

51/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. november 2017 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 17.11.2017 - 24.11.2017 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

22/17 15/00014-13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern 

23/17 16/00153-30 Skatteinngang oktober 2017 

24/17 16/00078-22 
Melding med kopi til kontrollutvalget, U.off. OFL§ 13, jfr. FVL § 13.1.pdf - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1 

 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 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, 16.11.2017 

 

Sveinung Skjørestad 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

 Sekretariatet 

 

  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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46/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00146-34 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.11.2017 46/17 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20. oktober legges fram til formell godkjenning. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 20.10.17. 

 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 13.11.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 20.10 17 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslista 
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47/17 Orientering fra administrasjonen: 
Organisasjonsdirektøren 
 
Arkivsak-dok.  16/00075-21 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.11.2017 47/17 

 

Bakgrunn: 
Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet besluttet kontrollutvalget i sak 10/16 å invitere 

kommunale ledere for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde. 

Tidligere har rådmannen, kommunaldirektør for by og utvikling, kommunaldirektør levekår 

og økonomisjefen hatt slike orienteringer for kontrollutvalget. 

 

Saksutredning: 
Til dette møtet er organisasjonsdirektør Hilde Lofthus invitert for å orientere om sitt arbeids- 

og ansvarsområde. Hun utfordres også til å nevne eventuelle områder der avdelingen(e) har 

utfordringer. Aktuelle tema kan være: 

Aktuelle tema kan være: 
Generelt: 

o Plassering i organisasjonen 
o Tjenestetilbud 

o Personale: antall 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?  

 

Organisasjonsdirektøren velger selv hva som fokuseres mest på, og kan gjerne ta opp andre 

temaer.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar organisasjonsdirektørens gjennomgang til 

orientering. 

 

 

SANDNES, 15.11.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Til sakslista 
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48/17 Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon - 
Orientering om ASSS-rapporten/notat fra revisor 
 
Arkivsak-dok.  16/00079-21 

Arkivkode.  036  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.11.2017 48/17 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med oppdatering av nåværende Plan for forvaltningsrevisjon, bestemte kontroll-

utvalget tidligere at i stedet for ny overordnet analyse var det ønskelig med et notat fra revisor 

til den eksisterende planen, samt at revisor har en gjennomgang av resultatene fra den siste 

ASSS-undersøkelsen.  

 

Saksutredning: 

Sekretariatet har mottatt revisors notat, se vedlegg. Revisor peker her først og fremst på at 

gjeldende «Overordnet analyse» er såpass ny at de fleste premissene og vurderingene fortsatt vil ha 

gyldighet. Revisor ser likevel noen samfunnsmessige endringer som også kan ha betydning for 

kontrollutvalgets bestillinger. Det er: 
 Noe svakere befolkningsvekst  

 Stabilisering i næringsliv, arbeidsmarked og boligmarked  

 Den økonomiske situasjonen for Sandnes kommune er utfordrende.  

 Stortingsvedtaket om kommunesammenslåing 

 

Punktene er utdypet i revisors notat.  

 

Både revisors notat og orienteringen fra ASSS-rapporten inngår som nevnt som en del av 

bakgrunnen for oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget må videre ta 

stilling til om det er ønskelig å involvere administrasjonen eller politikerne ved denne 

oppdateringen, eller om man synes den informasjonen som nå er mottatt er et tilstrekkelig 

bakgrunnsgrunnlag for oppdatering av planen. 

 

Det foreslås at kontrollutvalget selv bestemmer hvordan det videre arbeidet med oppdatering 

av planen skal skje, og føyer dette til forslag til vedtak. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang og notat til orientering.  

 

Kontrollutvalget vil videre…………………….. 
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SANDNES, 13.11.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Notat til kontrollutvalget OOA 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Til sakslista 
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49/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT" 
 
Arkivsak-dok.  17/00063-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.11.2017 49/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har bedt revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon innenfor «IKT». Prosjektet er prioritert i Sandnes kommunes 

gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Saksutredning: 
Revisor har lagt fram utkast til prosjektmandat i tråd med føringer gitt av kontrollutvalget 

sammen med øvrige forslag. Revisor foreslår at formålet med prosjektet skal være å vurdere 

kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, med spesielt henblikk på kommunens 

organisatoriske tiltak.  

 

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

 Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å ivareta krav til informasjonssikkerhet?  

 I hvilken grad etterlever kommunen kravene til informasjonssikkerhet?  

 Blir krav til arkivering og offentliggjøring ivaretatt og har de ansatte kjennskap til 

regelverket?  

 Hvilke korrigerende tiltak bør eventuelt iverksettes for å sikre tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet?  

 

Revisors metodevalg ved gjennomføring av prosjektet vil i hovedsak være gjennomgang av 

relevante planer og dokumenter fra kommunen, rutiner, håndbøker og systembeskrivelser. Det vil 

bli gjennomført intervjuer med ledere og ansatte i kommunen, både sentralt, i ikt-avdelingen og på 

virksomhetsnivå. I den grad det finnes statistiske data som kan bidra til å belyse problem-

stillingene vil også disse bli tatt med i vurderingsgrunnlaget. Det vil også være naturlig å se på 

hvordan Sandnes kommune forbereder seg på EU-forordningen som vil tre i kraft i 2018. 
 

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

og problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Slik prosjekt-

mandatet nå foreligger, er det kostnadsregnet til 350 timer. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «IKT» i tråd 

med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de eventuelle endringer og 

presiseringer som kom fram i møtet. 
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SANDNES, 13.11.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

IKT - Mandatforslag  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Til sakslista 
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50/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til 
"Oppfølging av frafall i ungdomsskolen" 
 
Arkivsak-dok.  17/00064-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.11.2017 50/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har bedt revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon innenfor «Oppfølging av frafall i ungdomsskolen». Prosjektet er 

prioritert i Sandnes kommunes gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Saksutredning: 
Revisor har lagt fram utkast til prosjektmandat i tråd med føringer gitt av kontrollutvalget 

sammen med øvrige forslag. Revisor foreslår at formålet med prosjektet skal være å vurdere 

hvordan Sandnes kommune arbeider med elever med svake skoleprestasjoner for å forebygge 

frafall i videregående skole. 
 

Med bakgrunn i dette formålet foreslår revisor at det ses nærmere på disse problemstillingene: 
 Hvilke tiltak har grunnskolene overfor elever med svake skoleprestasjoner og høyt 

fravær? 
 Hvordan forberedes og motiveres elevene for videre skolegang? 

o I hvilken grad er utdannings- og sosialrådgiverne involvert i dette arbeidet? 

 Hvordan samarbeider grunnskolene med andre instanser for å forebygge 

frafall i videregående skole? 
 Hvilke forbedringsområder finnes? 

 

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

og problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Slik prosjekt-

mandatet nå foreligger, er det kostnadsregnet til 300 timer. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av frafall i 

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

eventuelle presiseringer/endringer som kom fram i møtet. 

 

 

SANDNES, 15.11.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg:  

Arbeid mot frafall i skolen -  Mandatforslag 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Til sakslista 
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51/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. 
november 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00178-42 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 24.11.2017 51/17 

 

Bakgrunn: 
Til hvert møte i kontrollutvalget legger sekretariatet fram en oppdatert oversikt over status på 
saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. Den viser 
status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., 
se 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. 

 

Revisor har informert om at rapporten om «Innkjøp» ikke blir levert før til KU møtet 

15.12.2017. 

 

Til dette møtet foreligger disse sakene til behandling: 

 Prosjektmandat for bestilling av rapporten «IKT» 

 Prosjektmandat for bestilling av rapporten «Frafall i ungdomsskolen» 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

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

 

 

 

SANDNES, 15.11.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt november 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Til sakslista 
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Referat-/meldingssaker: 
 
22/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern 
 

23/17 Skatteinngang oktober 2017 
 

 

24/17 Melding med kopi til kontrollutvalget,  
 U.off. OFL§ 13, jfr. FVL § 13.1. 

 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1 

 
 

 
           Til sakslista 





 


 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Sandnes kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


FKG/10.11.2017 
År: 


2017 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


BEM 10.11.2017 
Side:  


1 av 3 


Sak:  


IKT - sikkerhet, drift og sårbarhet  


Bakgrunn 
Personopplysningsloven regulerer i utgangspunktet innsamling og oppbevaring av ulike former for 


personopplysninger. Men lovens krav til sikkerhet, risikovurderinger, avviksbehandling osv. kan 


være et godt utgangspunkt for generelle krav og vurderinger innenfor informasjonssikkerhet. Vi 


velger derfor i prosjektbeskrivelsen å ta utgangspunkt i denne lovteksten. 


 


Personopplysningsloven opererer med følgende begreper: 


 Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson 


 Sensitive personopplysninger er opplysninger om 


o rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning   


o at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling   


o helseforhold   


o seksuelle forhold 


o medlemskap i fagforeninger 


 


Slike opplysninger ligger i stor grad lagret i kommunen og loven gir kommunen en rekke plikter når 


det gjelder å ivareta informasjonssikkerheten. Kommunene må fastsette overordnede sikkerhetsmål, 


fastsette akseptabelt risikonivå og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. Kommunen skal 


sikre at personopplysningene som ligger lagret elektronisk er: 


 tilgjengelige for autorisert personale, også etter driftsavbrudd eller feil, 


 de lagrede opplysningene skal sikres mot tilsiktete eller utilsiktete, uautoriserte endringer, 


 opplysningene skal sikres mot uautorisert tilgang 


 


Enhver kommune har tekniske løsninger som i stor grad sørger for at gjeldende regler for 


informasjonssikkerhet blir fulgt. Dette er tekniske løsninger som autorisasjonskontroll, inndeling i 


soner, brannmur, spamfilter, viruskontroll og back-up, for å nevne de viktigste. Og fra systemene er 


det mulig å hente ut logger som viser hvem som har gjort hva.  


  


Men tekniske løsninger er ikke nok - personopplysningsloven stiller også krav om organisatoriske 


tiltak:   


 Sikkerhetsledelse: Kommunens sikkerhetsmål- og strategi skal jevnlig gjennomgås på 


ledelsesnivå. 


 Kommunen må fremskaffe en komplett oversikt over alle personopplysninger som behandles 


innenfor de ulike tjenesteområdene.    


 Risikovurdering: Ved større endringer skal det utarbeides en ny risikovurdering som vil 


kunne gi svar på hvilke mangler som finnes og hva som må gjøres. Risikovurderingen skal 


vurdere sannsynlighetene for og konsekvensene av sikkerhetsbrudd.   


 Sikkerhetsrevisjon: Kommuneledelsen har plikt til å kontrollere at vedtatte mål, strategier og 


organisering i forbindelse med informasjonssikkerhet blir fulgt. Faktisk bruk av informasjons-


systemet skal sammenlignes med de retningslinjer for bruk som er besluttet. Alle deler av 


virksomheten skal kontrolleres innenfor en 12 måneders periode.  







 


 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Sandnes kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


FKG/10.11.2017 
År: 


2017 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


BEM 10.11.2017 
Side:  


2 av 3 


Sak:  


IKT - sikkerhet, drift og sårbarhet  


 Avviksrutiner: Det må opprettes rutiner og et aktivt system for avvikshåndtering. Dersom det 


er registrert svært få avvik, er det grunn til å vurdere om avvikssystemet fungerer etter 


hensikten.  


 Oversikt over ansvars-  og myndighetsforhold: Kommunens håndbok for 


informasjonssikkerhet skal tegne et bilde av ansvars-  og myndighetsforhold som stemmer 


med virkeligheten.  


  


Formålet med de organisatoriske tiltakene er å styre aktiviteten i virksomheten slik at driften skjer i 


overensstemmelse med gjeldende lover og regler og god informasjonssikkerhet oppnås. Kommunen 


skal ha en systematikk i arbeidet med etterlevelse av regelverket og internkontrollen skal 


dokumenteres, jf. personopplysningsloven § 13. Dersom kommunen lykkes med dette, blir ulike 


tekniske tiltak dermed å anse som virkemidler på veien for å oppnå god informasjonssikkerhet. 


 


I Sandnes kommunes IKT-strategi (sist revidert 19.05.2017) heter det at ved riktig bruk av IKT skal 


kommunen oppnå økt produktivitet, høyere kvalitet og økt tilgjengelighet. Videre heter det at 


kommunen har «en styringsmodell hvor det i stor grad er lagt opp til delegert myndighet videre fra 


rådmannsnivå. Mye ansvar er dermed plassert fra rådmannen til resultatenhetene, og enhetene er 


selvstendige med tydelige rammer og ansvar for egen drift». Den enkelte enhetsleder skal sørge for at 


gjeldende lovverk og kommunens egne rutiner blir fulgt, og kan oppnevne en systemansvarlig i sin 


enhet. 


 


I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil vi ha fokus på om kommunen legger til rette for 


informasjonssikkerhet på en tilfredsstillende måte. Fokuset vil først og fremst være på 


organisatoriske tiltak, og gjelde både informasjon om ansatte og kommunens tjenestemottakere. 


 


EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018, og erstatter da dagens regelverk. Det nye 


personvernregelverket vil legge enda større vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten, 


og kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kravene til kontinuerlig arbeid med 


informasjonssikkerheten, skjerpes. 


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å vurdere kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, med 


spesielt henblikk på kommunens organisatoriske tiltak.  


 


Problemstillinger 
 Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å ivareta krav til informasjonssikkerhet? 


 I hvilken grad etterlever kommunen kravene til informasjonssikkerhet? 


 Blir krav til arkivering og offentliggjøring ivaretatt og har de ansatte kjennskap til 


regelverket? 


 Hvilke korrigerende tiltak bør eventuelt iverksettes for å sikre tilfredsstillende 


informasjonssikkerhet? 


 







 


 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Sandnes kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


FKG/10.11.2017 
År: 


2017 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


BEM 10.11.2017 
Side:  


3 av 3 


Sak:  


IKT - sikkerhet, drift og sårbarhet  


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å 


vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet 


av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I prosjektet vil særlig følgende kilder 


vektlegges ved utvikling av revisjonskriterier: 


 


 Krav til informasjonssikkerhet i personopplysningsloven med forskrifter 


 Krav til informasjonssikkerhet i helseregisterloven 


 Datatilsynets føringer og veiledere for informasjonssikkerhet 


 Politiske vedtak, mål og føringer  


 Administrative retningslinjer, mål, føringer o.l. 


 Andre myndigheters praksis 


 


Metodevalg  
Tilnærmingen vil basere seg på gjennomgang av relevante planer og dokumenter fra kommunen, 


rutiner, håndbøker og systembeskrivelser. Det vil bli gjennomført intervjuer med ledere og ansatte i 


kommunen, både sentralt, i ikt-avdelingen og på virksomhetsnivå. I den grad det finnes statistiske 


data som kan bidra til å belyse problemstillingene, vil også disse bli tatt med i vurderingsgrunnlaget. 


Det vil også være naturlig å se på hvordan Sandnes kommune forbereder seg på EU-forordningen 


som vil tre i kraft i 2018. 


 


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


forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, 


kartlegging, analyser og rapportering er 350 timer.  








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


Sum budsjett 281 000 9 000 396 000 10 000 468 000 16 000 268 000 30 000 397 000 -46 278 393 044 23 234


Sum regnsk. 2017 279 816 4 667 390 710 8 091 433 882 12 242 256 660 32 195 392 972 14 026


Diff i mnd. ift budsjett -1 184 -4 333 -5 290 -1 909 -34 118 -3 758 -11 340 2 195 -4 028 60 304


Diff hittil ift. budsjett -1 184 -5 517 -10 807 -12 716 -46 834 -50 592 -61 931 -59 736 -63 765 -3 460


Regnskap 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


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


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


Måneden 2017 279 816 4 667 390 710 8 091 433 882 12 242 256 660 32 195 392 972 14 026


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


Diff. i måneden 12 708 2 298 6 319 -1 204 -31 292 -3 689 1 595 -2 531 4 861 1 540


%-vis endr 4,76 % 97,05 % 1,64 % -12,95 % -6,73 % -23,16 % 0,63 % -7,29 % 1,25 % 12,34 %


Hittil 2017 279 816 284 483 675 193 683 284 1 117 166 1 129 408 1 386 069 1 418 264 1 811 235 1 825 262


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


Akk. differanse 12 708 15 007 21 326 20 122 -11 170 -14 860 -13 265 -15 795 -10 935 -9 395


%-vis endr 4,76 % 5,57 % 3,26 % 3,03 % -0,99 % -1,30 % -0,95 % -1,10 % -0,60 % -0,51 %


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


Måneden 2017 18 462 363 1 064 338 25 430 386 1 239 851 29 477 691 1 011 831 17 354 709 2 644 578 26 958 554 1 146 655


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


Diff. i måneden 1 613 976 115 516 1 167 560 -131 328 45 777 -145 761 807 935 135 492 1 087 658 12 511


%-vis endr 9,58 % 12,17 % 4,81 % -9,58 % 0,16 % -12,59 % 4,88 % 5,40 % 4,20 % 1,10 %


Hittil 2017 18 462 363 19 526 701 44 957 088 46 196 939 75 674 630 76 686 461 94 041 170 96 685 747 123 644 301 124 790 956


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


Akk. differanse 1 613 976 1 729 491 2 897 052 2 765 724 2 811 500 2 665 739 3 473 675 3 609 167 4 696 825 4 709 335


%-vis endr 9,58 % 9,72 % 6,89 % 6,37 % 3,86 % 3,60 % 3,84 % 3,88 % 3,95 % 3,92 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2017


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2017 sammenlignet med 2016


Skatteinngang hele landet 2017 sammenlignet med 2016
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Olsen, Wencke Sissel


Fra: Svindland, Marita C.
Sendt: 23. oktober 2017 07:45
Til: Olsen, Wencke Sissel
Emne: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern


Hei, 
Orienteringssak 48/17 ble behandlet i møtet i bystyret 16.10.17: 
 Sak fra kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern 


 
I forbindelse med behandling av orienteringssak 48/17 fremmet Olav Skjørestad (Krf) følgende 
forslag:  
Bystyret i Sandnes ber rådmannen ha fokus på å opprettholde antall daa landbruksareal – dyrket areal 
og beite. I den grad det søkes omregulering/ omdisponering av fulldyrket areal bør det legges til rette 
for jordflytting for å opprettholde produktivt landbruksareal til fremtidig matproduksjon.  
Mange grunneiere, også i Sandnes kommune, har arealer som er godt egnet til massemottak med 
tanke på å omdanne fra utmark til fulldyrket landbruksareal. Forsøk viser at det er snakk om få år før 
masseflyttet jord gir like gode avlinger som tilsvarende arealer.  
 
Forslaget fra Skjørestad fikk 6 stemmer (Krf, MDG) og falt. 
 
 
Vennlig hilsen 
Marita C.Svindland 
sekretær 
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. november 2017 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Til bestilling IKT Formålet med prosjektet er å vurdere 
kommunens systemer og rutiner for 
informasjonssikkerhet, med spesielt 
henblikk på kommunens 
organisatoriske tiltak.  


01.04.2018 350 t 


 


Til bestilling Oppfølging av frafall i 
Ungdomsskolen 


Formålet med prosjektet er å vurdere 
hvordan Sandnes kommune arbeider 
med elever med svake 
skoleprestasjoner for å forebygge frafall 
i videregående skole. 
 


01.06.2018 300 t 


 


20.10.17 Sandnes Parkering KF Formålet med prosjektet er å se om 
foretaket drives i samsvar med 
bystyrets vedtak og forutsetninger. 
Prosjektet ser også noe på 
datterselskapet. 
Status: Levert prosjektmandat 


01.04.2018 300 t 


 


Bestilt  
18.11.16 


Innkjøp Formålet med prosjektet er å gjennom-
gå og vurdere kommunens innkjøps-
reglement, overholdelse av regelverk, 
bruk av rammeavtaler og e-handel, 
samt samarbeid med andre. 
Planlegges levert til neste møte. 


    15.12.2017 350 t 


 
 


    


  


  


     


 


 
BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 Status Tittel Beskrivelse  Ferdig Totalt 


 


Bestilt 02.06.17 Selskapskontroll 
Rogaland Brann og 
Redning IKS 


 2017 96 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 


Byggesak 16.12.16 20.10.17 2018 


Jordvern 19.05.15 16.12.16 06.02.17 Kontrollutv. 08.09.17 Ny oppf. om 1 år 


Sosiale tjenester 18.11.16 02.06.17 6 mnd.etter bystyre-


behandling 


Selskapskontroller: 


IVAR IKS 02.06.17 I løpet av 2018 


Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2016 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i 


KU/bystyret 


Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Ny giv / Overgang fra 


ungdomsskole til videre-


gående skole 


24.04.15 22.04.16/23.05.16 20.01.17 Ferdigbehandlet 


Erfaringer med NAV-


organiseringen 


12.12.14 27.05.16/20.06.16 20.01.17 Ny rapport vurderes 


høst 18/vår 19 


Samfunnsplanlegging 28.08.15 Ingen oppf. vedtatt Ferdigbehandlet 


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 


Prioriterte prosjekter i gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget vil med bakgrunn i drøftinger og vurderinger bestille disse forvaltningsrevisjonsprosjektene 
de kommende årene (alfabetisk, innbyrdes uprioritert): 


 Byggesak (bestilt)


• IKT (bestilt)


 Innkjøp/offentlige anskaffelser (bestilt)


 Omorganisering/omstilling


 Offentlighetsloven


 Oppfølging av frafall i ungdomsskolen (bestilt)


 Sandnes Eiendomsselskap KF


• Sandnes Parkering KF (bestilt)


 Sosiale tjenester/unge sosialhjelpsmottakere (bestilt)


 Virkning av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter


Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 


6-2017 


Møtedato: 


20.10.2017 


Utvalgssaksnr.: 


40/17 - 45/17 


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


Forfall / varamedlemmer: 
 
Renata Peksyk møtte ikke.  


Andre tilstede: 
Regnskapsansvarlig Guri Årtun, Sandnes kommune 
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat 
 


 


 Side 


Saker til behandling 


40/17 16/00146-32 Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.09.17 2 


41/17 17/00037-3 
Orientering om Sandnes kommunes regnskap pr. 2. 
tertial 2017 


2 


42/17 16/00362-9 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesak" 3 


43/17 16/00352-7 Mulig oppdatering av overordnet analyse 3 


44/17 17/00057-1 
Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon i 
Sandnes Parkering KF 


4 


45/17 16/00178-40 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2017 4 


Referat-/meldingssaker 


16/17 16/00076-37 Invitasjon høstkonferansen 2017.pdf 5 


17/17 16/00153-29 Skatteinngang september 2017 5 


18/17 16/00077-3 
VS: Vedtak bystyret 18.09.17, sak 145/17 - Valg av 
revisor for Fellesnemnda 


5 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


19/17 16/00365-6 
Vedtak bystyret 18.09.17, sak 133/17 - 
Forvaltningsrevisjonsrapport for sosiale tjenester 


5 


20/17 16/00304-10 
Vedtak bystyret 18.09.17, sak 132/17 - 
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS 


5 


21/17 15/00014-12 
Orientering om oppmeldt meldingssak til bystyret 
16.10.17 


5 


 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
40/17 Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.09.17 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 8. 
september 2017. 


 
Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 8. 
september 2017. 


[Lagre]  
 
 
 
 
41/17 Orientering om Sandnes kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av kommunens regnskap 
pr. 2. tertial 2017 til orientering. 


 
Møtebehandling 
Rådgiver budsjett og analyse Guri Årtun orienterte. 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av kommunens regnskap 
pr. 2. tertial 2017 til orientering. 


[Lagre]  
 
 
 
 
42/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesak" 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten «Byggesaksbehandling» til 
orientering. 
Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 
Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan 
bystyrets vedtak inkl. revisors konklusjoner og anbefalinger er fulgt opp 
innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 


 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten «Byggesaksbehandling» til 
orientering. 


Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 


Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan 
bystyrets vedtak inkl. revisors konklusjoner og anbefalinger er fulgt opp 
innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 


[Lagre]  
 
 
 
 
43/17 Mulig oppdatering av overordnet analyse 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Før kontrollutvalget oppdaterer Plan for forvaltningsrevisjon for resten av 
inneværende kommunestyreperiode, bes revisor om å orientere om ASSS 
tallene 2017 på møtet i november, samt legge fram notat til den 
overordnede analysen til dette møtet.  
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Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Før kontrollutvalget oppdaterer Plan for forvaltningsrevisjon for resten av 
inneværende kommunestyreperiode, bes revisor om å orientere om ASSS 
tallene 2017 på møtet i november, samt legge fram notat til den 
overordnede analysen til dette møtet.  


[Lagre]  
 
 
 
 
44/17 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon i Sandnes Parkering 


KF 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjon av Sandnes 
Parkering KF i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, 
med de eventuelle presise-ringer og/eller endringer som kom fram i møtet. 


 
Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Kontrollutvalget hadde ingen endringer/presiseringer til utkastet, siste 
setningsledd går derfor ut. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjon av Sandnes 
Parkering KF i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger. 


[Lagre]  
 
 
 
 
45/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2017 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


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


 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om status, samt om diverse fra internrevisjonen.  
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. oktober 2017 til 
orientering. 


[Lagre]  
 
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
16/17 Invitasjon høstkonferansen 2017 – foreløpig 2 påmeldinger. 


17/17 Skatteinngang september 2017 


18/17 VS: Vedtak bystyret 18.09.17, sak 145/17 - Valg av revisor for 
Fellesnemnda 


19/17 Vedtak bystyret 18.09.17, sak 133/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport for 
sosiale tjenester 


20/17 Vedtak bystyret 18.09.17, sak 132/17 - Selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon IVAR IKS 


21/17 Orientering om oppmeldt meldingssak til bystyret 16.10.17 


       Meldingssakene ble tatt til orientering. 
 
 
 
EVENTUELT 
Møtedato i november flyttes fra 17. til 24. november. 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
 
Sveinung Skjørestad 
Leder av kontrollutvalget     Wencke S. Olsen 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 
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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 


V/Kontrollutvalgssekretariatet 


 


 


 


AJOURFØRING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 


FORVALTNINGSREVISJON 


 


 


Gjeldende analyse og plan for forvaltningsrevisjon 


 


Gjeldende «Overordnet analyse» ble behandlet av kontrollutvalget på møte 26.02.2016, noe 


som innebærer at de fleste grunnleggende premisser og vurdering fortsatt vil ha gyldighet. 


 


Kontrollutvalget vedtok forslag til plan for forvaltningsrevisjon 02.09.2016. Bystyret sluttet 


seg til dette vedtaket uten ytterligere kommentarer: 


 


Kontrollutvalget vil med bakgrunn i drøftinger og vurderinger bestille disse 


forvaltningsrevisjonsprosjektene de kommende årene (alfabetisk, innbyrdes uprioritert): 


 


 (Status – Rapport behandlet av KU 20.10.2017) 


 (Status – Mandat behandles av KU 24.11.2107 


e anskaffelser (Status – Rapport behandles av KU 24.11.2017) 


 (Status – Ikke bestilt) 


 (Status – Ikke bestilt) 


 (Status – Mandat blir behandlet av KU 15.12.2017) 


s Eiendomsselskap KF (Status – Ikke bestilt) 


 (Status – Rapport leveres til første KU- møte i 2018) 


 (Status – Rapport behandlet av KU 26.05.2017) 


altningsrevisjonsprosjekter (Status – Ikke bestilt) 


 


Hvert tema vil bli nærmere utdypet og avgrenset ut fra mottatte problemstillinger og i dialog 


med revisor i forbindelse med endelig bestilling av undersøkelsene. 


 


I tillegg vil kontrollutvalget i løpet av perioden kunne vurdere prosjekter blant disse innbyrdes 


uprioriterte prosjektene (alfabetisk): 


 


 


 


 


 


 


ljø/klimatilpasning 
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Andre analyser 


 


Sandnes kommune inngår i det såkalte ASSS-nettverket. Dette samarbeidet mellom de ti største 


kommunene har hovedfokus på utvikling og analyse av styringsdata på aggregert nivå. Nettverket 


fungerer også som en arena for samhandling med KS bl.a. for å øve påvirkning i forkant av statlige 


reformer. Det gjennomføres nettverksarbeid på 10 tjenesteområder: grunnskole, pleie og omsorg, 


sosialtjeneste, barnevern, barnehage, byggesak, kommunehelse, kultur, samferdsel og eiendom. I 


nettverkene fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, 


læring og forbedringsarbeid.  


 


Det utarbeides årlig en hovedrapport for alle kommunene samlet og en kommunerapport for hver enkelt 


kommune. Hovedrapporten gir en regnskapsanalyse, en oversikt over forskjeller i inntektsgrunnlag, 


utgiftsbehov og ressursbruk, samt en analyse av ressursbruk og kvalitet. 


 


Dette innebærer at ASSS-rapporten tar opp mange av de områdene som også dekkes av «Overordnet 


analyse». Det kan gi ulike alternativer til ajourføring:   


- En grundig gjennomgang av ASSS-rapporten 2017 i kontrollutvalget kan være en mulighet. 


- Et annet alternativ er å oppdatere tallmaterialet – spesielt KOSTRA-tallene – uten å oppdatere 


risikovurderingene, hvis ikke spesielle forhold tilsier dette. 


- En full gjennomgang av hele datagrunnlaget til «Overordnet analyse». 


 


 


Nye samfunnsforhold og endrede premisser 


Innledningsvis tok vi utgangspunkt i at gjeldende «Overordnet analyse» er såpass ny at de fleste 


premissene og vurderingene fortsatt vil ha gyldighet. Vi ser likevel noen samfunnsmessige endringer, 


som også kan ha betydning for kontrollutvalgets bestillinger: 


 


- Noe svakere befolkningsvekst 


Det kan se ut til at regionen vil få en noe svakere befolkningsvekst enn det som er lagt til grunn 


i ulike planer og strategier. Dette kan ha betydning både for infrastrukturprosjekter og utvikling 


i boligmarkedet.  


 


- Stabilisering i næringsliv, arbeidsmarked og boligmarked 


Regionen har de siste årene vært preget av nedgang i oljepris og aktivitet i oljerelatert næring, 


med konsekvenser for både arbeidsmarked og boligmarked. Nå ser det ut til at dette er i ferd 


med å snu, med bedring i økonomien og reduksjon i arbeidsledighet. 


 


- Kommuneøkonomien 


Den økonomiske situasjonen for Sandnes kommune er utfordrende. Hvordan dette utvikler seg, 


vil i stor grad avhenge av utvikling i arbeids- og næringsliv, og de skatteinntekter som vil 


tilfalle kommunen. 
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- Stortingsvedtak om kommunesammenslåing 


Stortinget har vedtatt kommunesammenslåing mellom Sandnes og Forsand. Arbeidet med 


sammenslåingen er allerede godt i gang på ulike nivåer, med sterk vekt på involvering og 


forankring. 


Det vil også reise seg et spørsmål om hvilke konsekvenser denne prosessen vil ha for ansvar og 


oppgaver for kontrollutvalgene i de to kommunene. Når kontrollutvalget nå ønsker en 


gjennomgang av «Overordnet analyse» og Plan for forvaltningsrevisjon, er det naturlig at 


spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen også blir vurdert i denne sammenhengen. Her 


må man også se på hvilke behov kontrollutvalget har for rapporter eller utredninger, og være 


åpen for at det ikke er gitt at det er den tradisjonelle forvaltningsrevisjonen som er den beste 


arbeidsmåten. Det kan antagelig være like aktuelt med andre former for undersøkelser, 


kartlegginger eller analyser. 


For kontrollutvalget vil likevel utgangspunktet alltid være det ansvaret utvalget har for tilsyn og 


kontroll med kommunens forvaltning,  
- Oppgaver som har mer preg av utredninger må også naturlig avpasses til de utredningsoppgaver 


rådmannen til en hver tid har. 


 


Vi håper at de momentene vi har presentert ovenfor vil være nyttig når kontrollutvalget skal vurdere ny 


gjennomgang av «Overordnet analyse» og Plan for forvaltningsrevisjon. 


 
 


 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 


Bernt Mæland 


Fagansvarlig forvaltningsrevisjon 
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Sak:  


Arbeid mot frafall i skolen - Mandat 


Bakgrunn 
Allerede på ungdomstrinnet starter arbeidet med å hindre frafall i videregående skole og motivere 


elevene til videre skolegang. For ungdom i ungdomsskolealder kan svake skoleprestasjoner og høyt 


fravær være et begynnende tegn på marginalisering, og at befinner de seg i risikosonen for å falle 


utenfor skole og arbeid. De har gjerne sammensatte behov, og behov for tjenester fra flere instanser. 


 


For elevene i grunnskolen er det skoleplikt, og fravær må dokumenteres med legeattest eller 


lignende, og dette fraværet omtales til vanlig ikke som frafall. For elevene i videregående er 


skolegangen frivillig, og de kan i utgangspunktet velge bort skolen av ulike årsaker. Fem år etter 


grunnskolen er det i Norge ca 30 % av elevene som ikke har fullført videregående utdanning. Dette 


blir ofte brukt som det offisielle tallet på frafall.  


 


I følge KOSTRA-tall er det 2-3 % av elevene i Sandnes som ikke har direkte overgang fra 


grunnskole til videregående skole. I antall utgjør dette 20 – 25 elever hvert år. Det kan være ulike 


forklaringer til dette: sykdom, reise til utlandet eller tilbud om arbeid. Men det er nok også noen 


skoletrøtte elever, som står i fare for å falle utenfor videre utdanning. 


 


KOSTRA viser også at det er ca 6 % av elevene i Sandnes som får spesialundervisning, noe lavere 


enn landsgjennomsnittet. 


 


For elevene i grunnskolen vil kommunen være den mest sentrale samarbeidspartneren, gjennom 


kontakten med skolen, helsestasjon, PP-tjeneste eller barnevern. Etter hver som de vokser til vil også 


den fylkeskommunale videregående skolen og/eller Oppfølgingstjenesten komme inn i bildet, og 


også den statlige og kommunale delen av NAV.  


 


Erfaring viser at det for elevene på ungdomsskolen vil det være viktig å  


- Redusere fraværet 


- Sikre oppmøte i tide 


- Styrke faglig fungering som f.eks.: 


o økt innsats/ egenarbeid 


o bedre skoleprestasjoner 


o økt oppmerksomhet i undervisningssituasjonen  


o økt formell kompetanse/bedre karakterer.  


- Bedret atferd i skolesituasjonen, som  


o bedre sosial fungering i klassen  


o færre konflikter  


o økt sosial deltakelse 


 


Fra nasjonale skolemyndigheter har det de senere årene blitt tatt initiativ til en rekke tiltak for å 


forhindre frafall. Et av tiltakene har vært å gi ungdomsskoleelever med svake skoleprestasjoner 


tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Gode, grunnleggende ferdigheter skal øke 


elevenes motivasjon og evne til gjennomføring av videregående opplæring. Andre 
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utdanningspolitiske tiltak har vært økning i timeantallet i kjernefagene i grunnskolen, bedre 


oppfølging av kartleggingsprøver og vurdering for læring. 


 


Tiltakene baserer seg på en innsikt om betydningen av tidlig innsats, og innebærer at arbeidet med 


frafall starter lenge før elevene begynner på videregående skole. 


 


Med implementeringen av Kunnskapsløftet er det også iverksatt ulike tiltak for å styrke yrkes- og 


karriereveiledningen på ungdomstrinnet. Elevene har behov for oppdatert og tilstrekkelig rådgivning 


og informasjon, som grunnlag for beslutninger om valg av videre utdanning og yrke.  


 


Rogaland Revisjon leverte i mars 2016 en forvaltningsrevisjon om overgangen fra grunnskole til 


videregående skole i Sandnes. Hovedfunnene her var: 


- Den enkelte skole har gode og omfattende rutiner i arbeidet med å sikre overgangen mellom 


ungdomsskole og videregående. 


- Kommunen hadde deltatt i den statlige satsingen «NY GIV», et målrettet tiltak for faglig svake 


elever.  Kommunen videreførte arbeidsmetodikken også etter prosjektperioden. 


- Skolene har rutiner for å sikre overgangen for elever med særskilte behov. 


- Utdannings- og yrkesrådgivning gis både i form av faget Utdanningsvalg og som individuell 


rådgivning. 


- Det er etablert samarbeid mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune om 


overgangstiltak – som hospitering for ungdomsskoleelever i videregående skole og ulike 


informasjonstiltak. 


 


Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon for Rogaland fylkeskommune om rådgivning og 


gjennomføring i videregående opplæring i februar 2015. Hovedbudskapet her var: 


 


 De videregående skolene i Rogaland bruker mer enn lovens minimumskrav til rådgivning, og 


de fleste rådgiverne har gjennomført relevant videreutdanning.  


 Elevene sier seg fornøyde med rådgivningstjenesten, både yrkes-, utdannings-, og 


sosialrådgivningen. Yrkesrådgivningen oppleves oppdatert og relevant, noe som kan bidra til 


å styrke gjennomføringen.  


 En rekke tiltak er etablert for å fange opp elever som dropper ut, men det er ikke mulig å 


spore noen bedring i andelen som fullfører videregående opplæring siste seks år, i henhold til 


tallene i KOSTRA.  


 For å styrke gjennomføringen blant minoritetsspråklige, har Rogaland fylkeskommune 


opprettet 11 basisklasser, hvor elevene tilbys 25 uketimer i norsk og samfunnsfag. 


Minoritetsspråklige har også mulighet til å velge studiespesialisering på Vg1-nivå, i en klasse 


med maksimalt 15 elever.  


 


Formål 
Prosjektet skal vurdere hvordan Sandnes kommune arbeider med elever med svake skoleprestasjoner 


for å forebygge frafall i videregående skole.  
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Problemstillinger 
Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende: 


 


 Hvilke tiltak har grunnskolene overfor elever med svake skoleprestasjoner og høyt fravær? 


 Hvordan forberedes og motiveres elevene for videre skolegang? 


o I hvilken grad er utdannings- og sosialrådgiverne involvert i dette arbeidet? 


 Hvordan samarbeider grunnskolene med andre instanser for å forebygge frafall i 


videregående skole? 


 Hvilke forbedringsområder finnes? 


 


Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å 


vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet 


av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil aktuelle kilder til kriterier 


være: 


- Opplæringsloven 


- Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 


 


Revisjonskriteriene utvikles nærmere i starten av prosjektet, ut fra statlige føringer og lokale planer 


og retningslinjer i Sandnes kommune.  


 


Metodevalg  
Tilnærmingen vil basere seg på gjennomgang av relevante planer og dokumenter fra kommunen 


sentralt og på et utvalg tjenestesteder. Det tas også sikte på å intervjue nøkkelpersoner i kommunen, 


spesielt på tjenestestedene. Det legges opp til å innhente vurderinger fra foreldre/elever. 


 


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


forutsettes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, 


kartlegging, analyser og rapportering er 300 timer.  





