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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 

Møteinnkalling 

Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 28.04.2017 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 3-2017 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
15/17 Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.17 

16/17 
Kontrollutvalgets uttale til Sandnes kommunes regnskap og årsmelding for 
2016 

17/17 Kontrollutvalgets uttale til regnskap og årsmelding 2016 - kommunale foretak 

18/17 
Orientering fra administrasjonen - økonomidirektøren 

19/17 Skatteregnskapet for 2016 med kontrollrapport fra Skatteetaten 

20/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaker 
21/17 Statusoversikt april 2017 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 17.03.2017 - 28.04.2017 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

4/17 17/00021-1 Endelig tilsynsrapport - Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogrammet.pdf 

5/17 15/00014-7 
Orientering om vedtak i sak 14/17 i bystyrets møte 06.02.17: Forvaltningsrevisjon - 
Jordvern i Sandnes 

6/17 16/00153-23 Skatteinngang mars 2017 

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/ 

møtende varamedlemmer. 

Sandnes, 20.04.2017 

Atlak Kvinen 

Nestleder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

Sekretariatet 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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15/17 Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.17 

Arkivsak-dok.  16/00146-26 

Arkivkode. 033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.04.2017 15/17 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17. februar 2017 legges fram for utvalget til formell 

godkjenning. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 17. februar 2017. 

SANDNES, 07.03.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg:  

Protokoll 17.02.17 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake til sakslista 



Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

3 

16/17 Kontrollutvalgets uttale til Sandnes kommunes 
regnskap og årsmelding for 2016 

Arkivsak-dok.  16/00086-7 

Arkivkode. 212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.04.2017 16/17 

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

uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen 

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

avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

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

forhold til regnskapet blir fulgt opp.  

Saksutredning:  
Årsregnskapet for 2016 er gjort opp med et netto driftsresultat for bykassen på 217,7 mill. kr og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på 111,6 mill. kr. Årsregnsskapet viser kr 3 778 056 195 til 

fordeling drift.  

Det gode resultatet skyldes i stor grad høyere rammetilskudd og skatteinntekter enn 

budsjettert, samt god økonomistyring i virksomhetene. Netto driftsresultat utgjør 4,3 % av 

kommunens driftsinntekter. Tilsvarende tall for året før var 149,6 mill. kr og 3,1 %. Tar en 

med resultatene i de kommunale foretakene, øker netto driftsresultat til 5,1 %. Kommunen og 

de kommunale foretakene gikk samlet med et mindreforbruk på 132,8 mill. kr.  

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

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

2016 skal behandles.  

Revisjonsberetning og øvrige merknader fra revisjonen.  

Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til bystyret fra 

Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg.  

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

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

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

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

forbedringsområder, bl.a.:  

 Det er til dels store budsjettavvik på enkelte poster i investeringsregnskapet

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

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

dokumentasjonen idet bokføringsforskriftens krav til angivelse av reisens formål ikke

framgår av alle bilagene.
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 Når det gjelder ansettelsesrutinen har revisor avdekket enkelte tilfeller av at det ikke var

innhentet taushetserklæring og politiattest, samt at det ved én virksomhet ikke var vanlig

praksis å inngå arbeidskontrakt med vikarer.

 Revisor poengterer også at mens man i fjor konkluderte med at dokumentasjonen av

utgifter til bevertning, representasjon og gaver var blitt vesentlig bedret, viser årets

kontroller at det er avdekket mangler ved dokumentasjonen i de aller fleste undersøkte

tilfellene. Manglene består i at det ikke oppgis hvem bevertningen/gaven gjelder eller i

hvilken anledning bevertningen har funnet sted/gaven er gitt, jf. kravene i

bokføringsforskriften § 5-10.

 Når det gjelder offentlige anskaffelser avdekket revisor i 2016 tre tilfeller av manglende

dokumentasjon av konkurranse (protokollføring). Dette er en forbedring i forhold til

tidligere år, men kommunen er fortsatt ikke helt i mål med å sikre at innkjøp mellom kr

100 000 og kr 500 000 fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket. KOFA

(Klageorganet for offentlige anskaffelser) hadde tre saker som vedrørte Sandnes til

behandling i 2016. I to av sakene ble det konkludert med brudd på regelverket, mens den

tredje ble avgjort i kommunens favør.

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

opp. Kontrollutvalget kan likevel velge å følge opp forhold i det framlagte årsoppgjørsnotatet 

dersom de ønsker det. Det foreslås at kontrollutvalget vurderer å følge opp de forhold som er 

nevnt ovenfor. Kontrollutvalget kan også legge til andre emner som skal følges opp dersom de 

ønsker det.  

Administrasjonen vil orientere om saken på kontrollutvalgets møte. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til det framlagte 
årsregnskapet for 2016 ut over det som går frem av revisors årsoppgjørs-
notat og revisjonsberetning.  

Kontrollutvalget vi følge opp utvalgte merknader i revisors årsoppgjørsnotat 
høsten 2017.  

SANDNES, 20.04.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg:  

Sandnes kommunes regnskap og årsmelding 2016 (link) 

Revisjonsberetning Sandnes kommune; 

Årsoppgjørsnotat Sandnes kommune 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. Tilbake til sakslista 

https://nyweb.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/arsrapport-2016/
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17/17 Kontrollutvalgets uttale til regnskap og 
årsmelding 2016 - kommunale foretak 

Arkivsak-dok.  16/00313-9 

Arkivkode. 212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.04.2017 17/17 

Bakgrunn: 
Sekretariatet har bedt om å få tilsendt årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2016 

for de kommunale foretakene i Sandnes:  

 Sandnes Parkering KF

 Sandnes Kunst- og kulturhus KF

 Sandnes Havn KF

 Sandnes Tomteselskap KF

 Sandnes Eiendomsselskap KF

Rogaland Revisjon IKS har også oversendt årsoppgjørsnotat 2016 for foretakene. 

Saksutredning:  
Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2016 samt evt. 

kommentarer fra revisor.  

Sandnes Parkering KF:  
Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 2 619 131 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 1 687 285. Styret har vedtatt at overskuddet skal overføres 

disposisjonsfond. 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

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

særbudsjett og årsberetning.  

Sandnes Havn KF  
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 4 813 420 og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på det samme beløpet. Overskuddet er vedtatt overført til disposisjonsfond. 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

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

særbudsjett og årsberetning.  
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Sandnes kunst og kulturhus KF  

Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 1 046 571 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 720 097. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfond.   

Investeringsregnskapet viser et merforbruk på 107.000,-. Merforbruket dekkes inn ved bruk 

av udisponerte investeringsmidler fra 2015.  

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at 

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

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

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

Sandnes tomteselskap KF  
Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 8 829 904. Overskuddet foreslås 

disponert til annen egenkapital. Årets resultat framkommer ved negativt driftsresultat på 1,4 

mill. kr., 5,3 mill. i utbytte fra selskap i samme konsern og 4,9 mill. kr. i renteinntekter.  

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

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

særbudsjett og årsberetning.  

Sandnes Eiendomsselskap KF 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 23 833 113 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 5 145 122.  

Egenkapitalen pr 31.12.2016 er på 466 mill. kr. Av total gjeld på 4,9 mill. kr er 4,8 mill. kr 

langsiktig gjeld til Sandnes kommune. 

Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2016, og er av den oppfatning at årsregnskapet 

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

særbudsjett og årsberetning.  

Oppsummering: 

For nærmere omtale av de kommunale foretakene vises det til foretakenes vedlagte regnskaper 

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

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

i 2016. Kontrollutvalget står likevel fritt til å bestemme om det er punkter som en ønsker å følge 

opp. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Ut over det som fremgår av revisors årsoppgjørsnotater og 
revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til 
årsmelding og årsregnskap for 2016 for de kommunale foretakene i 
Sandnes:  

 Sandnes Parkering KF
 Sandnes Kulturhus KF
 Sandnes Havn KF
 Sandnes Tomteselskap KF
 Sandnes Eiendomsselskap KF
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SANDNES, 19.04.2017 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg:  

Sandnes eiendomsselskap KF 

Sandnes kunst- og kulturhus 

Sandnes parkering 2016 

Sandnes tomteselskap KF 

Sandnes havn 2016 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake til sakslista 
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18/17 Orientering fra administrasjonen - 
økonomidirektøren 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00075-15 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.04.2017 18/17 

 

 

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 og kommunaldirektør for by og utvikling hatt slike orienteringer for 

kontrollutvalget. 

 

Saksutredning: 
Til dette møtet er økonomidirektør Torunn Nilsen invitert for å orientere om sitt arbeids- og 

ansvarsområde. Hun utfordres også til å nevne eventuelle områder der avdelingen har 

utfordringer.  

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering. 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 08.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 

 
          Tilbake til sakslista 
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19/17 Skatteregnskapet for 2016 med kontrollrapport 
fra Skatteetaten 
 
Arkivsak-dok.  16/00153-22 

Arkivkode.  232  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.04.2017 19/17 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget har mottatt «Årsrapport 2016» fra skatteoppkreveren i Sandnes og 

«Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes kommune», fra 

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

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

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

Saksutredning 

Skatteregnskapet for 2016 viser en samlet skatteinngang på 11 078 mill. kr., noe som er en 

reduksjon fra året før på 0,3%. Kommunens andel av skatteinntektene er på 2 268 mill. kr. Det 

er en økning på 4,4% fra året før.  

Kommunen har satt av 8 % til marginavsetning, noe som utgjør kr. 516 267 459,-.  Dette er 

midler som er holdt tilbake for å dekke utbetalingene av til gode skatt når skatteoppgjøret blir 

klart påfølgende år. Gjeldende marginprosent anses ifølge skatteoppkrever som tilfreds-

stillende.  

 

Ved utgangen av 2016 var totale skatterestanser på i alt kr. 209 068 411. Det er en nedgang 

sammenlignet med 2015. Det er gjennomført arbeidsgiverkontroll knyttet til i alt 5% av 

arbeidsgiverne i kommunen. Dette er i tråd med Skatteetatens krav.  

 

Kontrollrapporten oppsummerer de ettersyn som Skatteetaten har utført i 2016, samt gir 

kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I kontrollrapporten konkluderer skatteetaten med 

at bortsett fra kommentaren ang. arbeidsgiverkontrollen har de ingen merknader.  

 

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

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

skatteoppkrever, og kan om ønskelig kommentere organisering av arbeidet m.v., i tillegg til at 

utvalget har adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og arbeidsgiver-

kontroll 

 

Skatteoppkrever er invitert til møtet for å orientere nærmere om skatteregnskapet.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2016 til orintering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 08.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren i Sandnes kommune 

Kontrollrapport 2016 - Skatteetaten 
 

 

          Tilbake til sakslista 
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20/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaker 
 
Arkivsak-dok.  16/00362-4 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Leni Tande 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.04.2017 20/17 

 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet på møte den 16.12.16 utkast til prosjektmandat vedr. 

forvaltningsrevisjon av «Byggesaker». Prosjektet er valgt ut fra prioriterte prosjekter i vedtatt 

plan for forvaltningsrevisjon. Bestillingen skjer innenfor rammen for vedtatt budsjett for 

kontrollutvalget i Sandnes kommune. På dette møtet fattet kontrollutvalget slikt vedtak: 

 
Kontrollutvalget vedtar 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?  

 

Saksutredning 
Revisor har sendt over et revidert prosjektforslag (se vedlegg), som danner grunnlag for 

bestillingen. 

 

Prosjektets formål er nå todelt:  

 Det skal på den ene siden vurdere resultatene/effektene av omorganiseringen for om 

lag to år siden.  

 På den andre siden skal prosjektet undersøke brukernes tilfredshet med 

byggesakstjenesten. Som en del av prosjektet ser revisor også på endringene i 2012. 

. 

Ut fra dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger: 

 

 Hva er resultatene/effektene av omorganiseringen av byggesak?  

 Hvorfor har ikke kommunen klart å redusere saksbehandlingstidene?  

 Er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen?  

 

Revisor foreslår en ramme for prosjektet på ca. 350 timer. 

 

I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formålet, problemstillinger og øvrig 

beskrivelse av prosjektet nå dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne 

forvaltningsrevisjonen.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Byggesaker» i tråd 
med forslag til mandat og med de endringer og presiseringer som 
kom fram i møtet.  

 

 

 

 

 

SANDNES, 18.04.2017 

 

Leni Tande 

Førstekonsulent 

 

 

 

Vedlegg:  

RR Sandnes 2016 - Byggesaker - Mandat (nytt mandat) 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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21/17 Statusoversikt april 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00178-33 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.04.2017 21/17 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget får til hvert møte 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: 
Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy for å kunne følge med status på bestilte saker og 

prosjekter. Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til 

sakene. Det blir i tillegg 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 slutt kommer en oversikt over prioriteringer bystyret har vedtatt i gjeldende 

Plan for forvaltningsrevisjon.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statuosversikten pr. april 2017 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 08.03.2017 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt april 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

          Tilbake til sakslista 
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Referat-/meldingssaker: 
 
 
4/17 Endelig tilsynsrapport - Individuell plan for deltakere i  

introduksjonsprogrammet.pdf 
 
5/17 Orientering om vedtak i sak 14/17 i bystyrets møte  

06.02.17: Forvaltningsrevisjon - Jordvern i Sandnes 
 
6/17 Skatteinngang mars 2017 
 
 

 

 
          Tilbake til sakslista 
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 


2-2017 


Møtedato: 


17.02.2017 


Utvalgssaksnr.: 


9/17 - 14/17 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad, leder 
Aslak Kvinen, nestleder 
Renata Peksyk 
Øyvind Ødegård 
Inger Lise Kvale 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
 
 
9/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.01.17 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 20. januar 2017. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 20. januar 
2017. 
 
 
 


[Lagre]  
 
 
 
10/17 Kontrollutvalgets årsregnskap for 2016 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 31.12.16 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 31.12.16 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
11/17 Kontrollutvalgets budsjett 2017  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak i sak 133/16, og legger revidert 
budsjettforslag for 2017 fram for bystyret. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget satte fram følgende tillegg til forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget er bekymret for at nivået på forvaltningsrevisjon nå 
reduseres i en så stor kommune som Sandnes. Nivået er nå på størrelse 
med betydelig mindre kommuner.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak i sak 133/16, og legger revidert 
budsjettforslag for 2017 fram for bystyret. 
Kontrollutvalget er bekymret for at nivået på forvaltningsrevisjon nå 
reduseres i en så stor kommune som Sandnes. Nivået er nå på størrelse 
med betydelig mindre kommuner.  
 


[Lagre]  
 
 
 
 
12/17 Endring av møteplanen for kontrollutvalget 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrollutvalget i Sandnes reduserer sin møteplan for 2017 med to møter, og vedtar 
følgende møteplan: 


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 09.06.17 08:30  


Fredag 08.09.17 08:30  


Fredag 20.10.17 08:30  


Fredag 15.12.17 08:30  


 
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget vedtar å kutte møtene i mars og november. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse endringen. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes reduserer sin møteplan for 2017 med to møter, 
og vedtar følgende møteplan: 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 


Fredag  20.01.17 08:30  


Fredag 17.02.17 08:30  


Fredag 28.04.17 08:30  


Fredag 26.05.17 08:30  


Fredag 09.06.17 08:30  


Fredag 08.09.17 08:30  


Fredag 20.10.17 08:30  


Fredag 15.12.17 08:30  


 
[Lagre]  
 
 
 
 
13/17 Ny gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 
 
 


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


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


[Lagre]  
 
 
 
  







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


 
14/17 Statusoversikt pr. februar 2017 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. februar 2017 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. Revisor og kontrollutvalget ble enige om å legge fram 
et revidert prosjektmandat på prosjektet knyttet til byggesaker. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. februar 2017 til 
orientering. 
 


[Lagre]  
 
 
REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
3/17 Skatteinngang januar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 








 


Postadresse: 
Lagårdsveien 78 
4010 STAVANGER 


Besøksadresse: 
Samme: 


Telefon: 
40 00 52 00 


Bankkonto: 
3201.35.38262 


Organisasjonsnr: 
NO 887 052 832 MVA 


Epostadresse: 
post@Rogaland-Revisjon.no 


Telefax: 
51 53 40 03 


  


 


 


Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: 


 13.03.2017  1 av 3 


Til Sandnes bystyre Kopi: Kontrollutvalget, styret, administrasjonssjef 


 


UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av særregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert særregnskapet for Sandnes havn KF som viser et netto driftsresultat på kr 4 813 420 og et 


regnskapsmessig mindreforbruk på det samme beløpet. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 


2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne 


datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dek-


kende framstilling av den finansielle stillingen til Sandnes havn KF per 31. desember 2016, og av resultatet 


for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regn-


skapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av 


foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 


disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunn-


lag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrap-


port, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 


øvrige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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  Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 


Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 


særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsik-


tede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på særregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og 


til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som 


vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kon-


trollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 


særregnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regns-


kapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


 


 


Stavanger, 13.03.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 




























































































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 14 000 406 000 24 000


Sum regnsk. 2017 279 816 4 667 390 710


Diff i mnd. ift budsjett -1 184 -4 333 -5 290


Diff hittil ift. budsjett -1 184 -5 517 -10 807


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 %


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


Måneden 2017 279 816 4 667 390 710


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


%-vis endr 4,76 % 97,05 % 1,64 %


Hittil 2017 279 816 284 483 675 193


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


%-vis endr 4,76 % 5,57 % 3,26 %


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


Måneden 2017 18 462 363 1 064 338 25 430 386


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


%-vis endr 9,58 % 12,17 % 4,81 %


Hittil 2017 18 462 363 19 526 701 44 957 088


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


%-vis endr 9,58 % 9,72 % 6,89 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2017


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2017 sammenlignet med 2016


Skatteinngang hele landet 2017 sammenlignet med 2016







Skatteinngang per mars 


 


Skatteinngangen for mars er lavere enn periodisert budsjett. Skatteveksten er noe lavere enn 


foregående måneder, både for Sandnes og for landet. Skatteveksten på landsbasis er fortsatt 


høyere enn for Sandnes, og dette slår positivt ut for Sandnes i form av lavere 


inntektsutjevning. Det anslås derfor at sum av skatt og rammetilskudd (inklusiv 


inntektsutjevning som utbetales i april og mai) for januar til mars blir k 4 millioner høyere 


enn periodisert budsjett. 


 


 
 


Skatteinngangen for mars 2017 var på kr 390,7 millioner, noe som er kr 5,3 millioner lavere 


enn periodisert budsjett for mars. Akkumulert mindreinntekt for skatt, sammenlignet med 


periodisert budsjett, per mars er på kr 10,8 millioner. 


 


Akkumulert skatteinngang per mars er kr 675,2 millioner, noe som er om lag kr 21,3 millioner 


høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 3,3 prosent 


sammenlignet med samme tid i fjor. Per mars er skatteveksten i landet 6,9 prosent. 


 


Budsjettert skattevekst for Sandnes er 2,1 prosent for 2017. På landsbasis er skatteanslaget 2,3 


prosent.  


 


Den innbetalte skatten består hovedsakelig av forskuddstrekk fra lønnsmottaker, men en 


mindre andel (7-10 prosent) av skatteinngangen betales av personer som forskuddsskatt. Dette 


er selvstendig næringsdrivende, ansvarlige selskaper o.l. Det er i innbetalingen av 


forskuddsskatt at den prosentvise skatteøkningen er størst. Når det gjelder forskuddstrekk så 


er det en akkumulert økning på 3,0 prosent i forhold til 2016, mens det i innbetalt 


forskuddsskatt er en økning på 11,6 prosent i forhold til 2016. 


 


Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet per februar var 101,8 prosent (basert på 


tall fra SSB), som er lavere enn det budsjetterte nivået på 106,5 prosent av 


landsgjennomsnittet for hele 2017. Per mars er prognosen for skatt per innbygger i prosent av 


landsgjennomsnittet på 104,6 prosent.  


 







 
 


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 


inntektsutjevning. Per mai1 er det budsjettert med et akkumulert trekk på kr 39,9 millioner. 


Prognosen per mai tilsier kr 25,2 millioner i inntektsutjevning, dette er kr 14,8 millioner 


lavere enn budsjettet. 


 


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


bokført i april og mai) for januar til mars er anslått til en merinntekt på kr 4 millioner. 


 


 


 


 


                                                           
1 Basert på skatteinngangen per 31. mars 2017. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to måneder 
etter skattemåneden. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av særregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert særregnskapet for Sandnes eiendomsselskap KF som viser et netto driftsresultat på kr 


23 833 113 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 145 122. Særregnskapet består av balanse per 


31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret av-


sluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regn-


skapsprinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dek-


kende framstilling av den finansielle stillingen til Sandnes eiendomsselskap KF per 31. desember 2016, 


og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 


kommunal regnskapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av 


foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 


disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunn-


lag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrap-


port, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 


øvrige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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  Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 


Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 


særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsik-


tede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på særregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og 


til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som 


vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kon-


trollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 


særregnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regns-


kapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


 


 


Stavanger, 05.04.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 


Innledning 


Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 


Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og 


fylkeskommuner mv. og kan oppsummeres slik: 


  


 Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god 


kommunal regnskapsskikk 


 Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 


 Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 


 Vurdere om foretaket har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering og 


dokumentasjon av regnskapsopplysninger 


 Se etter at foretaket har ordnet den økonomiske internkontrollen på en 


betryggende måte  


 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert i vår revisjonsberetning datert 05.04.2017. 


Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer 


til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


 


Foretaket har ikke vært gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2016. 


Regnskapet, budsjett og den økonomiske situasjonen 


Foretakets regnskap er en del av Sandnes kommunes framlagte årsregnskap. Regnskapet og 


årsberetningen er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. 


Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse. Regnskapet er gjort opp 


med et netto driftsresultat på kr 23 833 113 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 145 122 


etter avsetninger til fond. Av driftsinntekter på 459 mill. kr utgjør inntekter fra intern husleie 304 


mill. kr. 


 


Egenkapitalen per 31.12.2016 er på 466 mill. kr. Av total gjeld på 4,9 mill. kr er 4,8 mill. kr 


langsiktig gjeld til Sandnes kommune. 
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Regnskapsrevisjon 


 
Vurdering av intern kontroll og rutiner 


Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i foretaket tilligger kommunestyret iht. 


kommuneloven § 76. Dette ansvaret er delegert til foretakets styre, jf. loven § 67. Daglig leder 


har det operative ansvaret, og skal sørge for at bokføringen skjer i samsvar med bokføringsloven 


og -forskriften, og at formuesforvaltningen er betryggende (kml. § 71 nr.2). Vår gjennomgang 


av de interne rutinene har ikke avdekket vesentlige svakheter. 


 


 
Kommentarer til årsregnskapet 


 


Alle vesentlige balanseposter er avstemt og funnet i orden. Inntektene synes fullstendige og 


korrekt periodisert. Lønn og lønnsrelaterte poster er avstemt mot offentlige oppgaver. Utgifter 


kontrolleres i forbindelse med den terminvise bekreftelsen av merverdiavgiftskompensasjonen, 


og avdekkede feil korrigeres før kravet sendes inn. Tapt merverdiavgiftskompensasjon som følge 


av foreldelse utgjør for 2016 ca. kr 90 000.  


 


Driftsutgifter i størrelsesorden 1,3 mill. kr hjemmehørende i 2016 er regnskapsført i 2017, slik 


at driftsresultatet viser et tilsvarende for høyt beløp. Vi anser ikke dette å være en vesentlig feil. 


 


Investeringsutgifter er bokført med 979,5 mill. kr. I tillegg er det overført anlegg fra kommunen 


i størrelsesorden 131 mill. kr, slik at anleggsmidler i balansen har økt med 1,1 mrd. kr. 


 


Vi har i løpet av 2016 bekreftet 25 bygge-/prosjektregnskaper for Sandnes eiendomsselskap KF. 


 


Misligheter 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rapportere misligheter til kontrollutvalget 


med kopi til administrasjonssjefen. Vi har verken avdekket eller fått melding om at det skal ha 


forekommet misligheter i løpet av året. 


 


Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Daglig leder og kommunens regnskapssjef har gjennom sine underskrifter på 


fullstendighetserklæring datert 04.04.2017, bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger 


som er relevante for årsregnskapet.   


 


Vi er ikke kjent med at det foreligger betingede forpliktelser eller hendelser etter balansedagen 


som har noen betydning for regnskapet per 31.12.2016. 


Konklusjon – revisjonsberetningen 


Vi har gjennom vår revisjon oppnådd betryggende sikkerhet for at driftsregnskap, 


investeringsregnskap og balanse per 31.12.2016 ikke inneholder vesentlige feil, og vi har derfor 


avgitt en revisjonsberetning med positive konklusjoner om disse forholdene.  
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Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de 


merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende 


løpende forbedring og effektivisering av normal drift. Vi vurderer det derfor slik at det ikke 


foreligger forhold kontrollutvalget plikter til å følge opp for 2016. 


 


 


 


Med hilsen 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor      


         
Tove-Gunn Moen 


        Oppdragsleder/ 


        statsautorisert revisor 
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Styreprotokoll Styremøte 


SEKF  


3 


05.04.2017 


Vågsgata 20B 
 Endre Skjørestad  
Torbjørn Sterri 


 


 
 


 
 


Til stede: 
 


Endre Skjørestad                                    Leder 
Vidar B. Sørensen                                   Nestleder 
Arne Norheim                                           
Kristine Norheim Meinkøhn 
Wenche Ekholt Bjelland 
Sissel Vikse Falch                                   Til stede i sakene 041- 17 til 048- 17 
 
Torbjørn Sterri                                       Daglig leder 
Sidsel Haugen                                        Rådmannens representant 
Kristin Goa                                             Styresekretær 
Ingunn O Bjerkelo                                Byggeprosjektsjef 
Bengt Eriksen                                        Deloitte, sakene 043 – 17 og 044 – 17 
Odd Fosså                                              Regnskapssjef SK, sak 043 – 17 
Cicel Aarestad                                       Revisjonsdirektør Rogaland Revisjon IKS, sak 
043 - 17 
 


Forfall: 
 


 


Sendes også: 
 


Rådmann, vararepresentanter 
 


SAK 


NR 
 


BEHANDLET 







 


043-17 Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2017 
 
Årsoppgjørsnotat fra Rogaland Revisjon IKS ble utdelt ved behandling av saken. Daglig leder gikk 
innledningsvis gjennom årsberetningen. Bengt Eriksen fra Deloitte gikk deretter gjennom 
driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balansen og bevilgningsregnskapet.  
 
I årsoppgjørsnotatet fremkommer det at revisjonen har oppnådd betryggende sikkerhet for at 
driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse per 31.12.16 ikke inneholder vesentlige feil, og det 
derfor er avgitt en revisjonsberetning med positive konklusjoner om disse forholdene.  
 
Revisjonsdirektør Aarestad gikk gjennom årsoppgjørsnotatet hvor det m.a fremkommer at det er 
regnskapsført driftsutgifter i 2017 regnskapet på 1,3 mill. kr hjemmehørende i 2016. 
Driftsresultatet viser et tilsvarende høyt beløp. Fra SEKF sin side påpekes det at av dette beløpet 
utgjør 850.000 felleskostnader for innleide bygg, dette viderefaktureres til leietaker. Uavhengig av 
regnskapsmessig periodisering, vil dette derfor ikke ha betydning for SEKF sitt driftsresultat.  
 
SEKF har også tapt kr 90.000 i momskompensasjon pga. foreldelse. SEKF vil ha fokus på at dette må 
unngås for fremtiden.  
 
Styret er fornøyd med malen for årsberetning og regnskap og det blir gitt tilbakemelding på at 
årsberetningen er fyldig og god. Det er ikke ønskelig å redusere tekstomfanget men ved senere 
beretninger kan det likevel fremkomme, mer grafiske illustrasjoner som for eksempel illustrerer 
endringen i investeringer og vedlikehold over flere år. De ser også frem til beretning etter 
regnskapsloven, der oversikt over benyttede vedlikeholdsmidler illustreres.  Det er ønskelig å ha 
mer informasjon om vedlikehold også i selve årsberetningen. 
SEKF skal for 2018 strebe etter å presentere regnskapet etter Kommuneloven og Regnskapsloven i 
samme sak.  
 
Styret fremla forslag til justering av vedtak:  
 


 Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt årsberetning godkjennes.  


 Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt regnskap for 2016 godkjennes.  


 Styret tilrår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond for SEKF.  
 
Etter at styret signerte årsmelding og regnskap, avla revisjonsdirektør Aarestad revisors beretning.  
 
 
Enstemmig vedtatt: 
 


 Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt årsberetning godkjennes.  


 Styret tilrår ovenfor Bystyret at fremlagt regnskap for 2016 godkjennes.  


 Styret tilrår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond for 
SEKF.  


 Saken oversendes rådmannen for videre oppfølgning i forhold til Bystyret.  
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Oversendelse av endelig tilsynsrapport —Individuell plan for deltakere i
introduksjonsprogrammet


Saken gjelder
Fylkesmannen sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 01.09.2016 hvor det ble gitt en frist for
kommunen til å kommentere rapporten. Vi har mottatt kommentarer fra kommunen 22.09.16 samt
oppdatert versjon av Intro-rutiner' datert 06.09.16.


Konklusjon i tilsynet
Endelig tilsynsrapport for Sandnes kommune følger vedlagt. Fylkesmannen har vurdert kommunens
kommentarer sett i sammenheng med innsendt dokumentasjon. Vurderingen og konklusjonen på
flere av temaene har blitt endret og enkelte korreksjonspunkter har falt bort. Det går fram av
rapporten hvilke lovbrudd og korreksjonspunkt Fylkesmannen har konstatert.


Vi ber om at tilsynsrapporten blir gjort kjent for alle som arbeider med feltet og kommunens
kontrollutvalg.


Plan for retting
Kommunen må rette forholdene, senest innen 01. april 2017. Vi ber kommunen om åsende inn en
erklæring til Fylkesmannen om at lovbruddene er rettet med en redegjørelse og dokumentasjon som
viser dette.


Med hilsen


Hallgeir Bø Gro Sevheim
ass. utdanningsdirektør rådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.


Saksbehandler: Gro Sevheim
Saksbehandler telefon: 51568787
E-post: fmrogrs@fylkesmannen.n0
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1. Innledning


Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Rogaland etter tilsyn med Sandnes
kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Tilsynet retter seg mot kommunen, jf.
introduksjonsloven § 3 om kommunens ansvar. Uavhengig av om tjenester utføres av andre
enn kommunen, er det kommunen som plikter å sørge for at tjenestene utføres i samsvar med
loven og tilhørende forskrifter. Tema for tilsynet er beskrevet nedenfor.


a. Formålet med tilsynet


Introduksjonsloven har som hensikt å sørge for at deltakeme blir aktive yrkesutøvere og
samfunnsborgere og at de blir økonomisk selvstendige.


For deltakerne kan brudd på introduksjonsloven ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser som
er i strid med lovens målsetting. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser
gjennom forsinkelser i den enkeltes overgang til utdanning og arbeid. Forsinkelser kan føre til
at det tar lengre tid før deltakeren blir økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser betyr økte
offentlige utgifter til nye kvalifiseringstiltak og/eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det
lengre tid før samfunnet kan benytte seg av de ressursene nyankomne innvandrere
representerer.


Tilsynet skal bidra til etterlevelse av loven som et bidrag til kommunens arbeid med å sikre
kvaliteten i sin tjenesteproduksjon. Det vises til kommunens intemkontrollplikt etter
introduksjonsloven § 24.


b. Fylkesmannens tilsynshjemmel


Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) gir i § 23 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kommunen.


Kommuneloven kapittel l0A gjelder for Fylkesmannens tilsyn. Fylkesmannen kan gi pålegg
om å rette forhold som er i strid med lov og/eller forskrift, men før det gis pålegg, skal
kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet.


Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes
til kommunen som ansvarlig for introduksjonsprogrammet. Kommunen plikter å sørge for at
tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift.


c. Om rapporten


Tilsynet er gjennomført som et stedlig tilsyn og er basert på gjennomgang av et utvalg
deltakennapper, skriftlig dokumentasjon fra kommunen, deltakere i introduksjonsordningen
og møte med representanter fra kommunen. Rapporten gir ingen vurdering av kommunens
forvaltning av introduksjonsordningen på andre områder enn de som er undersøkt gjennom
tilsynet. Oversikt over dokumentasjonen fremgår av vedlegg 2.
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d. Gjennomføring av tilsynet


Tilsynet er giennomført slik:
1. Skriftlig varsel fra Fylkesmannen til kommunen om åpning av tilsyn 23.09.2016


2. Mottatt dokumentasjon fra kommunen 16.03.2016


3. Intervju med kommunen og deltakere i introduksjonsprogrammet 30.03.2016.


4. Ytterligere dokumentasjon/opplysninger fra kommunen 26.04.2016


5. Utsending av foreløpig tilsynsrapport 01.09.2016


6. Frist for skriftlig tilbakemelding fra kommunen på foreløpig tilsynsrapport 25.09.2016


7. Skriftlig tilbakemelding fra kommunen på den foreløpige tilsynsrapporten 22.09.16


8. Ytterligere dokumentasjon fra kommunen 22.09.16


9. Endelig tilsynsrapport 05.12.16


Sandnes kommune hadde merknader til den foreløpige tilsynsrapport og Fylkesmannens
vurderinger av tilsynstemaene. Sandnes kommune framhever at deres praksis, rutiner og
saksbehandling er i henhold til lovkravet, men at de inteme skriftlige rutinene for arbeidet
med introduksjonsordningen ikke er uttømmende.


Fylkesmannen har vurdert kommunens kommentarer i sammenheng med ny versjon av Intro-
rutíner datert 06.09.16. Våre kommentarer fremkommer under hvert enkelt tilsynstema. Det
har ført til endret vurdering og konklusjoner på flere av temaene, og enkelte
korreksjonspunkter har falt bort.


Sandnes kommune har meldt fra om at det er en endring i organisering i Flyktningeenheten,
blant annet har faglederne fått ansvar for økonomi og personal, samt ny Stillingstittel. Videre
kommenterer kommunen forhåndsvarselet sendt 01.09.16 hvor det står interxjuer med
fagleder Helge Årsvoll 0g_deltakere ved Sandnes læringssenter. I den foreløpige
tilsynsrapporten vises det gjennomgående til deltakere i introduksjonsordningen, noe som
også skulle vært gjort i forhåndsvarselet.


e. Tema for tilsynet


Temaet for tilsynet er om kommunens forvaltning av introduksjonsloven tilfredsstiller
kravene etter § 6 og § 19 første ledd, om individuell plan for deltakere i
introduksjonsprogrammet. Tilsynet gjelder også forvaltningslovens bestemmelser knyttet til
disse paragrafene. Lovgrunnlaget kommer frem av vedlegg 1.


IMDI har besluttet at dette temaet skal være et nasjonalt tilsynstema i perioden 2017-2019.
Tilsynet med Sandnes kommune er et pilottilsyn i den forbindelse.


2. Fylkesmannens vurdering


Tilsynstema 1 :Utarbeider kommunen en individuell plan som fastsettes ved
enkeltvedtak?


Rettslige krav
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i Det vises til vedlagt lovgrunnlag i vedlegg 1.


Dokumentasjon av kommunens praksis
Flyktningenheten har ansvar for drift av Introduksjonsprogrammet i Sandnes kommune for
nyankomne flyktninger og innvandrere, og samarbeider med Nav og Sandnes læringssenter.
Avdelingsleder for introduksjonsordningen har ukentlige møter med avdelingsleder ved
Sandnes læringssenter. Kommunen bruker fagprogrammet Visma som gir Flyktningenheten
og læringssenteret lesetilgang til journalnotater og andre aktuelle opplysninger.


Ved bosetting av nyankomne flyktninger har avdelingsleder ansvaret for å tildele
programrådgiver til deltakere som har rett og plikt til introduksjonsordningen. Avdelingsleder
kontakter også Voksenopplæringen angående oppstart for både norskkurs og
introduksjonsordningen. Deretter kaller programrådgiver for introduksjonsordningen inn
deltakeren til en inntakssamtale. Her kartlegges deltakerens bakgrunn, tidligere utdanning og
yrkeserfaring. På bakgrunn av informasjonen om deltakerens erfaring, kompetanse og ønsker
utarbeider pro gramrådgiveren en individuell plan (IP). I følge rutinebeskrivelsen Intro-rutiner
datert 03.03.16 skal den inneholde: hovedmål, delmål, tiltak med frister, datoer for
gjennomføring og evaluering.


Enhetsleder fatter vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen og IP blir kun lagt ved som
et vedlegg. Sandnes kommune fatter ikke et eget vedtak om individuell plan.
Programråd giveren sender vedtaket om deltakelse i introduksjonsprogram, IP og timeplan til
deltakeren.


Undervisning i norsk og samfunnskunnskap har Sandnes læringssenter ansvar for.
Læringssenteret foretar derfor kartleggingen av deltakeren, lager individuell språkplan og
fatter vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Deltakeren blir plassert etter nivå
og hvilket spor man skal følge. Den individuelle språkplanen viser til den individuelle planen
i introduksjonsordningen.


I etterkant av foreløpige tilsynsrapport mottok Fylkesmannen oppdatert versjon av Intro-
rutiner datert 06.09.16. Her fremgår det at Sandnes kommune opprettholder sin rutine med å
fatte vedtak om tildeling av introduksjonsprogram og legger ved individuell plan og
individuell språkplan som vedlegg. Kommunen har ikke endret rutinen grunnet uenighet med
Fylkesmannen om lovforståelsen når det gjelder den individuelle planen og kravet om
enkeltvedtak.


Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har undersøkt om den individuelle planen i Sandnes kommune er i samsvar
med lovkravet. Innsendt dokumentasjon og intervju viser at Sandnes kommune fatter vedtak
om deltakelse i introduksjonsordningen innen tre måneder etter bosetting, og i vedtaket er det
en henvisning til introduksjonsloven § 6 og § 19 om individuell plan (IP). Individuell plan blir
kun lagt ved som et vedlegg til vedtaket om tildeling av introduksjonsordningen. Men det er
et lovkrav at det skal fattes et eget vedtak om individuell plan som viser til introduksjonsloven
§ 6 og § 19, og at det opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte
ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter etter fvl §§ 18 og § 19.


Sandnes kommune er uenige i Fylkesmannens lovforståelse når det gjelder den individuelle
planen og kravet om et enkeltvedtak i den foreløpige tilsynsrapporten. Kommunen mener at
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de har en lovlig praksis når de legger den individuelle planen ved som et vedlegg til vedtaket
om tildeling av introduksjonsordning.


Fylkesmannen vil presisere at den individuelle planen er et eget enkeltvedtak i forbindelse
med at deltakeren får tildeling av program, jf. forvaltningsloven § 2. Slik Sandnes komme
kommenterer i brev datert 22.09.16, så kan kommunen selv velge formen på vedtaket. Men
det innebærer at kommunen enten kan fatte enkeltvedtak om individuell plan samtidig med
tildeling av introduksjonsprogrammet, eller kommunen kan velge å først fatte enkeltvedtak
om tildeling av program, og så fattet et eget vedtak om individuell plan senest innen tre
måneder etter bosetting i kommunen.


Begge enkeltvedtakene, introduksjonsordningen og individuell plan, kan tas inn i samme
dokument, men det må komme tydelig fram hvilke rettigheter disse vedtakene gir deltakeren.
Det må også synliggjøres at det er en selvstendig klagerett på begge enkeltvedtakene


Individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal være en del av den
individuelle planen for hele introduksjonsordningen. Ifølge Intro-rutiner datert 03.03.16, blir
den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap utarbeidet separat og
inngår ikke i den individuelle planen for hele introduksjonsprogrammet til deltakeren. I
etterkant av åpningsmøtet for tilsynet og intervjuene, har Sandnes kommune sendt inn
ytterligere dokumentasjon, jf. vedlegg Intro-rutiner, datert 04.04.16 og brev datert 26.04.16.
Der fremgår det at Sandnes kommunen har endret sin rutine slik at IP og individuell plan for
opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir samlet i ett dokument sammen med vedtaket om
tildeling av introduksjonsordningen. Dermed fyller Sandnes kommune kravet om å samle
individuell plan i ett dokument.


Individuell plan skal være begrunnet. I innsendte vedtak av tildeling av introduksjonsordning
vises det kun til at det har vært foretatt en kartlegging av deltakeren, og Sandnes kommune
bruker en standardtekst i alle vedtakene: Kommunens begrunnelse er basert på kartlegging
foretatt av ditt behov for grunnleggende kvalifisering samt hvilke tiltak du kan nyttiggjøre deg
av. Du har fortsatt behov for slik kvalifisering. Kommunen grunngir ikke hvorfor deltakeren
har behov for grunnleggende kvalifisering, det kommer heller ikke fram hvilke tiltak
kommunen mener deltakeren kan nyttiggjøre seg av. Fylkesmannen mener derfor at innholdet
i den individuelle planen ikke er tilstrekkelig begrunnet.


I kommunens svar på den foreløpige tilsynsrapporten viser oppdatert versjon av Intro-rutiner
datert 06.09.16 at vedtakene skal inneholde en begrunnelse basert på kartlegging av hvorfor
deltakeren har behovfor grunnleggende kvalifisering, og hva som er målet med deltakelsen i
programmet (arbeid eller ordinær utdanning). Den oppdaterte malen bekrefter at det er en
rutine som kommunen skal gjennomføre.


Fylkesmannens konklusjon
Sandnes kommune fatter ikke et eget enkeltvedtak om individuell plan slik loven krever, og
kommunen opplyser ikke deltakeren om klageadgang, klagefrist, klageinstans og
fremgangsmåte for klage, samt retten til å se sakens dokumenter i etter forvaltningsloven
§§18 og 19. Fylkesmannen har derfor ikke endret konklusjon på dette punktet.


Sandnes kommune foretar kartlegging av deltakerne i forbindelse med tildeling av rett og
plikt til introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Oppdaterte
rutinebeskrivelser, Intro-rutiner datert 06.09.16, viser at kartleggingen av deltakeren
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i vektlegges når det fattes enkeltvedtak. Kommunen har likevel ikke tilstrekkelig dokumentert
at de individuelle planene blir vurdert individuelt, og Fylkesmannen må få tilsendt konkrete
eksempler som viser at begrunnelsene er individuelt utformet.


TilSynStema 2: Er planen individuelt tilpasset og utarbeidet i samråd med
deltakeren?


Rettslige krav
Det vises til vedlagt lovgrunnlag, se vedlegg l.


Dokumentasjon av kommunens praksis
Som nevnt tidligere i rapporten, viser innsendt dokumentasjon at programrådgiveren kaller
inn og gjennomfører inntakssamtale med deltakeren innen tre måneder etter bosettingsdato.
Kommunen bestiller tolk ved behov, det blir bekreftet både i dokumentasjonen og intervjuene.
Det blir gitt informasjon om rettigheter og plikter i introduksjonsprogrammet og hva som er
hensikten med den individuelle planen. Deltakeren mottar den individuelle planen sammen
med enkeltvedtaket om tildeling av introduksjonsordningen.


ifølge dokumentasjonen Intro-rutiner og kommunens redegjørelse skal programrådgiverens
kartlegging ha fokus på utdanningsbakgrunn fra hjemlandet, videreutdanning,
familiesituasjon, økonomiske rammer og erfaring. Programrådgiveren utformer en individuell
plan ut fra kartleggingssamtalen. I følge Sandnes kommunes redegjørelse skal den
individuelle planen inneholde: hovedmål, delmål, tiltak, datoer for gjennomføring og
evaluering. I oppdaterte rutinebeskrivelser Intro-rutiner datert 06.09.16 står det at Individuell
plan skal inneholde tiltak som bygger opp under måloppnåelsen for del- og hovedmål, med
start- og sluttdato på alle tiltak. Dette for å ivareta framdrift som er forirentet for de ulike
målene i deltakerens plan.


Individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er delt inn i langsiktig mål,
språklig mål, språklig nivå pr dags dato og datoer for oppdateringer. Opplæringen er knyttet
til spor og språklig nivå til deltakeren.


Fylkesmannens vurdering
I kartleggingen vektlegges det utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring og norskkompetanse for å
vurdere hvilket opplæringsbehov deltakeren har. I inntakssamtalen får deltakeren informasjon
om introduksjonsordningen og hva som er hensikten med den individuelle planen. Intervjuene
bekreftet at deltakerne hadde god forståelse for at de hadde en individuell plan og dens
betydning. I rutinebeskrivelsen står det beskrevet at man skal benytte tolk ved behov.
Intervjuene viser også at dette blir praktisert av kommunen.


Målsettingen med deltakerens program er å styrke muligheten for arbeid, utdanning og
økonomisk selvstendighet. I de innsendte individuelle planene kommer det fram at deltakerne
har som hovedmål enten å få et arbeid eller utdanning. IPene viser hvilke mål som ligger
innenfor rammen av introduksjonsprogrammet og hva som ligger lenger framme i tid i form
av hovedmål og delmål, eksempelvis kan hovedmålet være å få seg jobb, mens delmålet er å
være aktiv jobbsøker. Fylkesmannen mener at Sandnes kommune fyller lovkravet om at den
individuelle planen skal vise hvilke mål deltakeren har, og at det skilles mellom hovedmål og
delmål. Deltakerens program fyller også introduksjonslovens krav til formål og målene om
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ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse for arbeidslivet ved at
deltakeren har enten arbeidspraksis eller sikter mot videre utdanning.


Fylkesmannen kan imidlertid ikke se, ut fra innsendt dokumentasjon, hvilken fremdrift som er
forventet for de ulike målene. Aktivitetene i IPen må konkretiseres slik at deltakeren tydelig
kan se at hver aktivitet direkte utgjør et steg på veien mot delmålet. Eksempelvis har en IP et
delmål som er å oppnå norsknivået som er nødvendige for å få et lønnet arbeid, hvor
aktivitetene består av lokalkunnskap, migranorsk, økonomi, helse, foreldreveiledning. Planen
viser dato for oppstart, men viser ikke hvilken periode aktivitetene er skal pågå i, og heller
ikke konkret hva disse aktivitetene består av. Dermed fremgår det heller ikke hva slags
fremdrift det er forventet for de ulike målene.


I tilbakemeldingen fra kommunen datert 22.09.16 skriver de Pr. august 2016 er alle
programrådgivere oppdatert iforhold til opplæring og hvordan individuell plan skal settes
opp med hovedmål, delmål og med start- og sluttdato på alle tiltak, som bygger opp under
firemdriften som er forventet for de ulike målene jmf Intro-rutiner av 06.09.16.
Arbeidsmetoden er nedfelt i oppdatert versjon av Intro-rutiner datert 06.09.16.


I den individuelle plan for språklig nivå vises framdriften ved at den individuelle planen i
norsk er knyttet til deltakerens spor 1, 2 eller 3 og kompetansemål etter Al, A2, B1 eller B2.
Det gjøres evalueringer underveis og det gjøres justeringer underveis.


Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannens vurdering er at Sandnes kommune utarbeider den individuelle planen i
samråd med deltakeren. Etter innsendt dokumentasjon og redegjørelse finner Fylkesmannen
det sannsynliggjort at det fremgår av IPen hvilken fremdrift som er forventet for de ulike
målene. Fylkesmannen vil likevel råde Sandnes kommune å gjøre aktivitetene i IP så konkrete
som mulig slik at deltakeren tydelig kan se fremdriften mot delmålet.


Tilsynstema 3: lnneholder den individuelle planen programmets start, tidsfaser
og en angivelse av tiltakene i programmet?


Rettslige krav
Det vises til vedlagt lovgrunnlag, se vedlegg 1.


Dokumentasjon av kommunens praksis
Sandnes kommune bruker en mal i utarbeidelsen av individuell plan. Gjennom
dokumentasjonen fremgår det at den individuelle planen som er knyttet til
introduksjonsprogrammet inneholder starttidspunkt og hvem som har ansvar for
gjennomføringen av tiltaket. Sluttidspunktet for tiltaket blir ført inn når tiltaket er avsluttet.
Det står ikke hvilket tidsrom de ulike tiltakene skal gjennomføres.


Tiltak knyttet til praksis i arbeidslivet, norskopplæring og samfunnskunnskap er lagt inn i de
innsendte individuelle planene.


Det framgår ikke av den individuelle planen hvordan deltakeren skal få gjennomført pliktige
timer i norsk og samfunnskunnskap etter § 17 i introduksjonsprogrammet. I tilbakemeldingen
fra kommunen datert 22.09.16 fremgår det nå at kommunen har endret sine rutiner, jf. Intro-


8







i rutiner datert 06.09.16 hvor det står at Individuell plan skal inneholde tiltak som bygger opp
under måloppnåelsen for del- og hovedmål, med start- og sluttdato på alle tiltak.


Fylkesmannens vurdering
Alle IPene inneholdt tidspunkt for oppstart og det fremgår hvem som er ansvarlig for å
gjennomføre de ulike tiltakene.


Den individuelle planen skal inneholde tre obligatoriske innholdselementer: Forberedelser til
yrkeslivet eller videre utdanning, tiltak innen norskopplæringen og samfunnsfagundervisning.
Disse elementene trenger ikke å være tilstede til enhver tid, men skal ha vært tilstede i løpet
av programperioden. Fylkesmannen fant at de individuelle planene inneholdt de obligatoriske
elementene.


Det er et lovkrav at den individuelle planen skal vise hvordan deltakeren skal få gjennomført
pliktige timer i norsk og samfunnskunnskap etter § 17 i introduksjonsprogrammet. Det kom
ikke fram av innsendt dokumentasjon pr. 01.09.16.


I kommunens svar datert 22.09.16 på den foreløpige tilsynsrapporten, har Fylkesmannen
mottatt oppdatert versjon av rutinebeskrivelser Intro-rutiner. Der fremgår det at Individuell
plan skal inneholde tiltak som bygger opp under måloppnåelse for del- og hovedmål, med
start- og sluttdato på alle tiltak. Og som nevnt i punkt 2 har Sandnes også gjennomgått de nye
rutinene med sine programrådgivere i etterkant av tilsynet. Fylkesmannen mener derfor at det
er sannsynliggjort at pliktige timer i norsk og samfunnskunnskap etter § 17 vil fremgå av
IPen.


Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen finner at de individuelle planene inneholder starttidspunkt, ansvarlig for
tiltakene, og at de individuelle planer inneholder alle de tre obligatoriske innholdselementene
norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak knyttet til yrkeslivet eller videre utdanning i
tilstrekkelig grad.


Sandnes kommune har gjennom innsendt dokumentasjon datert 06.09.16 sannsynliggjort at
IPene viser når de ulike tiltakene skal gjennomføres (tidsfaser). Fylkesmannen mener at det
dermed også er sannsynliggjort at det vil fremkomme hvordan deltakeren skal få gjennomført
sine pliktige timer i norsk og samfunnskunnskap etter § 17 i introduksjonsloven.


Tilsynstema 4: Tas den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne
mellomrom og ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon?


Rettslige krav
Det vises til vedlagt lovgrunnlag, se vedlegg 1.


Dokumentasjon av kommunens praksis
I følge rutinen til Sandnes kommune skal det være jevnlig oppfølging av deltakeren og at den
individuelle planen skal revideres en gang i året. Både dokumentasjon og intervjuene
bekrefter at kommunen følger opp deltakernes fremgang i programmet.
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Etter åpningsmøtet av tilsynet dato 30.03.16, har Sandnes kommune i etterkant sendt inn et
brev om at de fra og med 01.04.16 om at de har endret rutinen for evaluering av individuell
plan sammen med revidert versjon av Intro-rutiner, datert 01.04.16. Det blir presisert i Intro-
rutiner, datert 01.04.16 at Deltakerens IP skal evalueres minimum livert halvår og revideres
ved endringer i programmet eller nytt vedtak. Det samme gjelder for individuell språkplan.
Videre viser kommunen til at i tidsrommet 30.03.16 - 21.04.16 har man sikret at samtlige
deltakere har fått evaluert sin individuelle plan det siste halvåret.


Intro-rutinene beskriver fremgangsmåte ved midlertidig stans eller permisjon i
introduksjonsprogrammet og hvilke kriterier som ligger til grunn for søknad om permisjon.


I kommunens kommentarer datert 22.09.16 viser kommunen til Intro-rutiner datert 06.09.16
hvor det står Deltakerens IP skal evalueres minimum hvert halvår og revideres ved:


0 endringer i programmet (arbeid, ordinær utdanning) eller nytt vedtak


0 endringer i deltakerens livssituasjon (sykdom, svangerskap eller familiegjenforening)


Fylkesmannens vurdering
Innsendt dokumentasjon viser at Sandnes kommune følger opp deltakemes fremgang i
introduksjonsprogrammet og fremgang i norsk og samfunnskunnskap gjennom
halvårssamtaler og annen oppfølging. Intervjuene viser også at deltakeme får medvirke til
planleggingen, gjennomføringen og revideringen av individuell plan.


Ved vesentlige endringer må det gjøres en vurdering av omfanget av endringen og hvilken
betydning det vil ha for deltakeren med tanke på målsetting med planen og hvilke
kvalifiseringer deltakeren vil oppnå. Sandnes kommune har rutinebeskrivelse for permisjon
og sluttfase for deltakeme. Her fremgår det at det må fattes vedtak ved tilleggstid og
fremgangsmåte ved permisjonssøknader. Men Fylkesmannen mener at dette kun dekker en
del av vesentlige endringer. Rutinebeskrivelsen sier ingenting om at den individuelle planen
må revideres ved vesentlige endringer av deltakerens livssituasjon.


I etterkant av foreløpig tilsynsrapport finner Fylkesmannen at Sandnes kommune har endret
praksis gjennom oppdatert versjon av Intro-rutiner datert 06.09.16.


Fylkesmannens konklusjon
Sandnes kommune tar den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne mellomrom og
følger opp deltakerens fremgang i programmet og i norsk og samfunnskunnskap. Deltakeren
får delta i vurderingen av den individuelle planen. Sandnes kommune tar den individuelle
planen opp til ny vurdering ved vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon i samsvar med
lovkravet gjennom oppdatert versjon av Intro- rutiner datert 06.09.16. Fylkesmannen mener
at Sandnes kommune har sannsynliggjort at deres rutiner er i samsvar med lovkravet, pålegget
faller derfor bort.


Tilsynstema 5: Fastsettes vesentlige endringer i den individuelle planen ved
enkeltvedtak?


Rettslige krav
Det vises til vedlagt lovgrunnlag, se vedlegg 1.
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Dokumentasjon av kommunens praksis
Intro-rutiner beskriver programrådgivers ansvar for oppfølging av introduksjonsprogrammet
og individuell plan. Deltaker skal, ifølge rutinebeskrivelsen, til enhver tid ha relevante tiltak
og programrådgiver må foreta nødvendige justeringer i IP. Programrådgiver loggfører
evalueringen i IPen og gjør eventuelle korrigeringer. Det fattes ikke vedtak om individuell
plan ved oppstart i introduksjonsprogrammet, heller ikke ved vesentlige endringer i IP.


I kommunens kommentarer datert 22.09.16 er Sandnes kommune uenig med Fylkesmannens
lovforståelse i kravet om at det skal fattes enkeltvedtak for IP, jf. tilsynstema 1. Videre viser
kommunen til oppdatert versjon av Intro-rutiner hvor det står Ved vesentlige endringer av
planens innhold, skal det fattes vedtak om dette jmf §6.


Fylkesmannens vurdering
Deltakeren deltar i samtale hvor den individuelle planen blir drøftet og blir dermed involvert i
endringen av den individuelle planen. Innsendt dokumentasjon og intervju bekrefter dette.


I innsendt dokumentasjon er loggføringen av evalueringen mangelfull. Dermed kommer det
ikke fram hva som er resultatet av evalueringen eller hvilke vurderinger som har blitt gjort.


Sandnes kommune fatter ikke nytt vedtak om individuell plan når det gjøres vesentlige
endringer. Dermed blir det heller ikke opplyst om klageadgang, klagefrist, fremgangsmåte
ved klage eller retten til å se sakens dokumenter.


I kommunens svar på den foreløpige rapporten datert 22.09.16 er kommune uenig i
Fylkesmannens vurdering i den foreløpige tilsynsrapporten om kravet til at det skal fattes et
eget enkeltvedtak for IPen, inkludert ved vesentlige endringer. Slik Sandnes kommune
påpeker, gjennomfører og loggfører de evalueringen av IPen. Men siden kommunen ikke
fatter enkeltvedtak om individuell plan, finner Fylkesmannen at vesentlige endringer ikke er
tilstrekkelig begrunnet. Jmf. Fylkesmannens vurdering i tilsynstema l om kravet om
enkeltvedtak til individuell plan.


Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen opprettholder kravet om at Sandnes kommune må fatte nytt vedtak ved
vesentli ge endringer i IP med individuelle begrunnelser. Grunnet manglende enkeltvedtak om
individuell plan får heller ikke deltakeren informasjon om klageadgang, klagefrist,
fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter.


3. Lovbrudd og korreksjonspunkt


Gjennom tilsynet er det avdekket følgende lovbrudd:


3.1: Kommunen må utarbeide individuell plan som vedtas som enkeltvedtak


Kommunen må i denne forbindelse se til at:


a) deltakerens individuelle plan vedtas om enkeltvedtak


b) vedtaket om individuell plan vises til introduksjonsloven § 6 og § 19 (1)


c) innholdet i den individuelle planen er begrunnet
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d) det opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage,


samt retten etter § 18, jf. § 19 til å se sakens dokumenter.


3.2: Vesentlige endringer i den individuelle planen skal fastsettes ved
enkeltvedtak


Kommunen må i denne forbindelse se til at:


a) at endringer i deltakerens individuelle plan vedtas som enkeltvedtak


b) at endringene i vedtaket begrunnes


c) at endringen inneholder opplysninger om klagerett, klagefrist, klageinstans og
fremgangsmåte ved klage, samt opplysning om retten til å se sakens dokumenter


4. Prosedyre ved påpekt lovbrudd


Ved konstatering av lovbrudd gjelder egen prosedyre, jf. introduksjonsloven § 23 annet ledd,
der det fremgår at kommunelovens bestemmelser i kapittel lOA skal følges.


Sandnes kommune har kommentert de lovbrudd som Fylkesmannen har konstatert i den
foreløpige tilsynsrapporten og sendt inn ny dokumentasjon. Fylkesmannen har vurdert
kommentarene og dokumentasjonen og enkelte lovbrudd har falt bort. Fylkesmannen legger
til grunn at de påpekte lovbrudd som fremkommer i den endelige rapporten vil bli rettet av
kommunen. Kommunen får frist til 01. april 2017 med å rette opp forholdene.


Når lovbruddet er rettet, og senest innen den fastsatte fristen, sender kommunen en erklæring
til Fylkesmannen om at lovbrudd er rettet. Sammen med erklæringen sendes dokumentasjon
som viser at lovbruddet er rettet.


Dersom Fylkesmannen ut fra erklæringen og dokumentasjonen finner det sannsynliggjort at
lovbruddet er rettet, avsluttes tilsynet gjennom brev til kommunen.


Dersom kommunen ikke har rettet lovbrudd innen fristen, vil Fylkesmannen fatte
enkeltvedtak med pålegg om retting, jf. kommuneloven § 60 d første ledd. Et slikt pålegg er et
enkeltvedtak som kan påklages, jf. kommuneloven § 60d fjerde ledd. Klagen sendes til
Fylkesmannen, som kan omgjøre vedtaket eller sende det videre til klageinstansen, som er
Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 28.


Hvis kommunen klager på vedtaket, kan tilsynet ikke avsluttes før klageinstansen (JD) har
fattet endelig vedtak. Hvis kommunen ikke får medhold, vurderes videre framdrift ut fra
svaret fra klageinstansen.


Stavanger 14.12.16


Lars Wetteland Gro Sevheim
tilsynsleder rådgiver
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Vedlegg 1: Lovgrunnlag for tilsynet


Vedlegg 2: Oversikt over dokumentasjon
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Vedlegg 1


Individuell plan for
deltakere i


introduksjonsprogram


Lovgrunnlaget


Statlig tilsyn med kommunenes forvaltning av
introduksjonsloven


Introduksjonsloven § 6 og § 19 første Iedd
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1. LOVGRUNNLAGET


1.1 Generelt om individuell plan
Introduksjonsloven § 6 pålegger kommunen å utarbeide en individuell plan for den enkelte deltaker i
introduksjonsprogrammet. Bestemmelsensetter minimumskrav til planens innhold.


Den individuelle planen skal være et verktøy for både kommunen og deltakeren. Den skal sikre
planmessighet, kontinuitet og effektiv fremdrift i kvalifiseringen. Planenskal bidra til å øke eierskapet,
forutsigbarheten og motivasjonen for deltakeren.


Introduksjonsordningen bygger på prinsippet om individuelt tilpasset kvalifisering og opplæring.
Kommunen skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger når den skal organisere
programmet og velge metode og innhold.


Den individuelle karakteren fremgår ved at § 6 angir at planen skal utarbeides på bakgrunn av en
kartlegging av deltakerens behov og muligheter, samt at den skal utformes i samråd med deltakeren.


1.2 Kommunen skal utarbeide en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for alle deltakere i introduksjonsprogrammet, jf.
introduksjonsloven § 6 første ledd første punktum.


Deltakere som er omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskapetter
introduksjonsloven kapittel 4, skal ha en individuell plan for opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap,jf. introduksjonsloven § 19 første ledd. Minstekravene i § 6 gjelder tilsvarende for
denne planen. Kravenetil den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskaper
ytterligere presisert i forskrift om læreplan for opplæring i norsk og samfunnskunnskapfor voksne
innvandrere under kapitlet «Kartlegging ved inntak».


Fastsetting av den individuelle planen er en del av kommunens beslutning om tildeling av program, og
er derfor et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven § 2. Kommunen velger
selv formen på den individuelle planen: Om den skal være et vedlegg til enkeltvedtaket om tildeling av
introduksjonsprogram, eller om det skal fastsettes et eget enkeltvedtak om innholdet i den individuelle
planen. Den individuelle planen skal være samlet i ett dokument.


Den individuelle planen skal foreligge senest innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter
at krav om deltakelse i introduksjonsprogram blir fremsatt, jf. introduksjonsloven § 3 annet Iedd.
Planen kan deretter revideres underveis i samsvar med § 6 fjerde Iedd, se kapittel 2.5.


Opplaeringeni norsk og samfunnskunnskapetter introduksjonsloven kapittel 4 vil inngå som en del av
hele introduksjonsprogrammet. Kommunen må derfor sikre at det er sammenheng mellom
opplæringen i norsk og samfunnskunnskapog målsetningen med den enkeltes introduksjonsprogram
og de øvrige tiltakene i programmet. Det er ikke hensiktsmessigat det utarbeides to adskilte
individuelle planer. Planenfor opplæring i norsk og samfunnskunnskapskal inngå som en del av den
individuelle planen for introduksjonsprogrammet, slik at deltakeren får et helhetlig kvalifiseringsløp.
Ansvarlig for introduksjonsprogrammet i kommunen skal samarbeide med Voksenopplæringenom
dette. Kravenetil den individuelle planen i § 6 gjelder både for planen for introduksjonsprogrammet
og planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.


Selv om den individuelle planen for introduksjonsprogrammet skal være samlet i ett dokument, kan
kommunen utarbeide planen for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i et eget dokument.
Forutsetningen er at det fremstår klart for deltakeren hva som samlet sett er den individuelle planen
for introduksjonsprogrammet. Dette kan for eksempel gjøres ved at det i den individuelle planen for
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I introduksjonsprogrammetvises til planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap og at det i
planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskapfremgår at denne planen er en del av deltakerens
individuelle plan for introduksjonsprogrammet. Den individuelle planen for opplæring i norsk og
samfunnskunnskap kan for eksempel også leggesved eller stiftes fast i den individuelle planen for
introduksjonsprogrammet. Det avgjørende er at det ikke er tvil om hva som samlet sett er deltakerens
individuelle plan for introduksjonsprogrammet og at kommunen kan dokumentere at det har vært
samarbeid mellom ansvarlig enhet for introduksjonsprogrammet og Voksenopplæringen.Det skal
tydelig fremgå at den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskaper en del av den
individuelle planen for introduksjonsprogrammet.


Det følger av introduksjonsloven § 21 at forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i
loven. Dette betyr at de generelle reglene i forvaltningsloven om blant annet inhabilitet, veiledning,
hurtig behandling, nedtegning av muntlige opplysninger, advokatbistand og taushetsplikt vil gjelde for
kommunens arbeid.


Sidenden individuelle planen skal fastsettes ved enkeltvedtak må også særreglene for enkeltvedtak i
forvaltningsloven kapitlene IV-VI følges ved utarbeidelsen av planen. At planen fastsettes ved
enkeltvedtak innebærer videre at deltakeren kan påklage den individuelle planen og innholdet i
programmet til fylkesmannen, jf. introduksjonsloven § 22 og forvaltningsloven § 28.


At saerreglenefor enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse betyr blant annet at:


b Den individuelle planen skal være skriftlig, jf. forvaltningsloven § 23. Som nevnt ovenfor skal
den også være samlet i ett dokument.


b Innholdet i den individuelle planen skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24.


I I begrunnelsen skal det vises til de regler og faktiske forho/d planen bygger på, jf.
forvaltningsloven § 25. De hovedhensynsom har vært avgjørende ved utøving av
forvaltningsmessig skjønn, bør også nevnes.


- Dette betyr at det i den individuelle planen skal vises til introduksjonsloven § 6 og
§ 19 første ledd. Innholdet i reglene bør også gjengis eller legges ved den individuelle
planen. De faktiske forhold planen bygger på vil være kartleggingen av deltakeren og
deltakerens mål med programmet. Det sentrale i begrunnelsen for øvrig vil være
sammenhengen mellom kartleggingen av deltakeren, deltakerens målsetning med
programmet og innholdet (tiltakene) i den individuelle planen. Dersom det er en
åpenbar sammenheng her, stilles det mindre krav til ytterligere begrunnelse. Dersom
det ikkeer en klarsammenhengmellomkartlegging,målog tiltak, mådette
begrunnes nærmere. Hvor omfattende begrunnelsen skal være, vil også avhenge av
om kommunen og deltakeren er enig i innholdet i den individuelle planen eller ikke.
Se mer under kapittel 2.3.


- Tilsynet omfatter bare å kontrollere at kommunen har begrunnet innholdet i den
individuelle planen, ikke en videre vurdering av innholdet i programmet (tiltakenes
hensiktsmessighet).


> Kommunen skal sørge for at deltakeren får skrift/ig underretning om den individuelle planen
så snart som mulig, jf. forvaltningsloven § 27. I underretningen skal deltakeren gis
opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstansog den nærmere fremgangsmåte ved
klage, samt om retten etter § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Når forholdene gir
grunn til det skal det også opplysesom adgangen til å søkefritt rettsråd, kommunens
veiledningsplikt etter § 11 og adgangen til å få tilkjent sakskostnaderetter § 36.
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1.3 Planen skal være individuelt tilpasset og utarbeidet i samråd med deltaker
Den individuelleplanenskalutformespå bakgrunnav en kartleggingav deltakerensopplæringsbehov
og av hvilketiltakvedkommendekan nyttiggjøreseg,jf. introduksjonsloven§ 6 førsteleddannet
punktum.Planenskalutarbeidesi samrådmed deltakeren,jf. introduksjonsloven§ 6 tredje ledd.


Det er viktigat den enkeltedeltakergismulighettil og ansvarfor å planleggesinegen kvalifisering.
Kravetom medvirkningfra deltakerenskalsikreat det er deltakerensegneforutsetningerog mål som
liggertil grunnfor det kvalifiseringsløpvedkommendeskalgjennomføre.Samtalermeddeltakerenom
vedkommendespersonligeressurser,muligheterog realistiskefremtidsplaner,er derforen viktig
oppgavei kartleggingsarbeidetog ved utarbeidelsenav den individuelleplanen.


Forat medvirkningenskalvære reellog konstruktivmå kommunensørgefor at deltakerenfår
relevantinformasjonog veiledningslikat vedkommendekanta informertevalg. Deltakerenmå få
informasjonom hvaden individuelleplanener og hvasomer formåletmed planen.Det visestil
kommunensveiledningspliktetter forvaltningsloven§ 11 og utrednings-og veiledningspliktetter
forvaltningsloven§ 17.


Brukav tolk vil kunnevære nødvendigfor å sikretilstrekkeligmedvirkning.Kommunenskalderfor
gjøreen vurderingav behovetfor tolk ved hver kartleggingssamtale.Dersomdet er behovfor det,
skalkommunenbenyttekvalifiserttolk slikat det sikresen reellbrukermedvirkning.I noentilfellerkan
det være hensiktsmessigå benyttesegav et språksombådedeltakerenog den kommuneansatte
behersker,somfor eksempelengelsk.Det forutsettesda at beggeparter beherskerspråketpå et slikt
nivåat detkankommuniserespåenforsvarligmåte.


Kartleggingav den enkelteskompetanseskjer i to faserog har to ulikeformål:


1) Kartleggingfor å vurdereom deltakereni det heletatt har behovfor grunnleggende
kvalifisering,og dermedrett og plikttil å delta i programmet(jf. § 2).


2) Enmer deta/{e/Tog grundigkartleggingsomdannergrunnlagfor å utarbeideindividuellplan.


Kartleggingeni forbindelsemedden individuelleplanen,skalta utgangspunkti forholdsomanseså
være relevantfor deltakerenskvalifisering.Ettersommangedeltakereofte harvært gjennomflere
kartleggingerfør de kommertil kommunen,er det viktigå forklarehvorforman kartleggerdenne
gangen.Kommunenmå fortellehva kartleggingenskalbrukestil, og hvemsomhar tilgangtil
opplysningene(reglerom taushetsplikt).Hensiktener førstog fremstå få et målrettetog individuelt
tilrettelagtkvalifiseringsløpsomfører frem til ordinærtarbeideller utdanning.


Det anbefalesat følgendefaktorerer med i en kartleggingav kompetanseog opplæringsbehov:


> Familie-,bo- og livssituasjon
> Språk:


- Hvilkespråkdeltakerenkan
- Lese-og skriveferdigheterpå eget morsmål
- Lese-og skriveferdigheteri eventuellefremmedspråk
- Ferdigheti å brukedetlatinskealfabetet


> Norskkunnskaper:
- Deltakelsei norskopplæring
- Annentype opplæring/tilegnelseav norskkunnskaper
- Ferdighetsnivåi norsk,bådeskriftligogmuntlig


Gjennomførtskole/utdanningi hjemlandet
Gjennomførtskole/utdanningi Norge
Arbeidserfaringi hjemlandetog/ellerandre land
Arbeidserfaringi Norge
Medbraktdokumentasjonpå utdanningog arbeidserfaring
Muligheterfor å skaffedokumentasjon/attesterfra hjemlandet
Referanser


VVVVVVV
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Eventuelle tillitsverv og/eller deltakelse i frivillige organisasjoner
Uformell kompetanse og interesser
Yrkesønskerog fremtidsplaner
Hvilke tanker deltakeren har vedrørende egen kvalifisering


YVVV


For opplæring i norsk og samfunnskunnskapvises det særskilt til kravene om kartlegging i forskrift om
læreplan i norsk og samfunnskunnskapfor voksne innvandrere under kapitlet «Kartlegging ved
inntak».


I den grad sosialeeller helsemessigeforhold kan påvirke deltakelsen i programmet, bør dette også
kartlegges. Dersom helseviser seg å være en sentral faktor for den enkeltes mulighet til å delta, kan
det være hensiktsmessigå innkalle helsepersonelltil en kartleggingssamtale.


Kommunen må følge reglene for taushetsplikt ved innhenting av opplysninger om deltakeren. Det
vises i den forbindelse til introduksjonsloven § 25 om behandling av personopplysninger og reglene
om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel III.


Det følger av forarbeidene til introduksjonsloven (Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) punkt 12.8.2.2) at det
ikke har vært hensiktsmessigå detaljregulere hva som skal kartlegges eller hvordan dette skal gjøres.
Dette siden kartleggingsmetodene er ulike og kan endres over tid. Kartleggingen skal også kunne
tilpasses introduksjonsprogrammets individuelle målsetning og lokale forutsetninger. Kartleggingens
omfang og intensitet vil således bero på kommunens skjønn. Tilsynet vil dermed bare omfatte å
kontrollere at kommunen faktisk har gjennomført en kartlegging i samsvar med introduksjonsloven
§ 6 første ledd, og ikke en nærmere vurdering av om kartleggingen har vært forsvarlig/tilstrekkelig
grundig. Kommunen må likevel kunne dokumentere en kartlegging av et visst omfang, for at kravet
om kartlegging av opplæringsbehov og av hvilke tiltak deltakeren kan nyttiggjøre seg, skal være
oppfylt. Dette betyr at det vil foreligge et lovbrudd dersom kartleggingen har vært åpenbart
mangelfull.


På bakgrunn av kartleggingen fastsettes den enkeltes m_§/med kvalifiseringen. Deltakerens målsetning
med programmet skal fremgå av den individuelle planen.


Når det gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskaper dette særskilt påpekt i forskrift om
laereplani norsk og samfunnskunnskapfor voksne innvandrere. Målsetningenefor opplæringen i
norsk må knyttes til deltakerens spor (1 ,2, 3) og kompetansemål (A1, A2, B1, B2). Dette skal fremgå
av den individuelle planen for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.


Deltakerens målsetning vil være bakgrunnen for valg av de tiltak som skal inngå i programmet. Det
skal skilles tydelig mellom de mål som ligger innenfor rammen av introduksjonsprogrammet, og de
somliggerlengrefrem i tid. Denindividuelleplanenskalangibådehovedmålog delmålfor de ulike
aktivitetene/tiltakene. Det skal også fremgå av planen hvilken fremdrift som er forventet for de ulike
målene.


Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes-
og samfunnslivet, og deres økonomiskeselvstendighet, jf. introduksjonsloven § 1. Det følger av
introduksjonsloven § 4 første ledd at introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende
ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i
yrkeslivet. Videre utdanning kan være en målsetning, all den tid utdanningen kan bidra til senere
tilknytning til arbeidslivet. Deltakerens individuelle målsetninger med programmet må være i samsvar
med disse formålene. Kommunen kan ikke velge å ha andre eller færre mål for programmet enn de
som er fastsatt i § 4 første ledd.


Lovens krav om samarbeid med den enkelte deltaker, innebærer ikke at deltakeren kan stoppe
prosessenmed utarbeidelse av planen. I de tilfeller hvor det er uenighet mellom deltakeren og
kommunen, er det kommunen som treffer beslutning om planens innhold. Kommunens beslutning må
i slike tilfeller bygge på en god begrunnelseog dokumentasjon (for eksempel at det gjennomføres
testerfor å fastslåferdighetsnivå).Detskalfremgåav den individuelleplanenat kommunenog
deltakeren er uenig om innholdet og kommunen skal ha begrunnet sin beslutning i planen.
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Selvom beslutningen om planens innhold ligger til kommunens frie skjønn, vil fylkesmannen alltid
kunne prøve om avgjørelsen er bygget på riktig faktum, at det ikke er tatt utenforliggende hensyn, at
avgjørelsen ikke er vilkårlig, at det ikke foreligger usaklig forskjellsbehandling og at avgjørelsen ikke er
sterkt urimelig (jf. den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk).


1.4 Planen skal inneholde programmets start, tidsfaser og en angivelse av tiltakene i


programmet


Den individuelle planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av
tiltakene i programmet, jf. introduksjonsloven § 6 annet Iedd.


Hvilke tiltak som skal inngå i introduksjonsprogrammet fremgår av introduksjonsloven § 4 tredje ledd.
Etter denne bestemmelsenskal programmet minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskapog
tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Dissetre obligatoriske
innholdselementeneskal være med i den individuelle planen. De tre elementene må ikke være til
stede til enhver tid, men alle elementene må være tilstede innenfor rammen av den enkeltes program.
Tilsynet omfatter ikke en vurdering av programmets innhold utover å kontrollere at de tre
obligatoriske innholdselementeneer med i den individuelle planen.


Omfang og intensitet for det enkelte element må avgjøres ut fra kartleggingen av deltakerens behov,
forutsetninger og mål med introduksjonsprogrammet.


Det skal fremgå av den individuelle planen når tiltakene skal gjennomføres (tidsfaser) og hvem som
har ansvaret for å gjennomføre tiltakene (ansvarsforhold). Dette gjelder både for de tre obligatoriske
innholdselementeneog eventuelle andre tiltak kommunen, i samarbeid med deltakeren, velger å ta
med. Det bør i den individuelle planen konkret angis hvem som er deltakerens kontaktperson.


Opplæringen i norsk og samfunnskunnskapskal være den samme som etter introduksjonsloven §§ 17
og 18. Opplæringen skal gis i samsvar med forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskapfor
voksne innvandrere.


Kommunen må legge opp programmet slik at deltakeren kan oppfylle plikten til å delta i opplæring
etter § 17 innenfor rammen av introduksjonsprogrammet. Dette innebærer at opplæringen i norsk og
samfunnskunnskapsom inngår i introduksjonsprogrammet, skal ha et slikt omfang at deltaker faktisk
får gjennomført det timeantallet vedkommende har plikt til. Dette gjelder også i de unntakstilfeller
hvor en deltaker ikke oppfyller vilkårene for rett til opplæring etter § 17, men har rett til
introduksjonsprogram etter § 2. Det skal fremgå av den individuelle planen hvordan deltakeren skal få
gjennomført pliktige timer etter § 17 innenfor rammen av introduksjonsprogrammet. Det kreves ikke
en detaljert timeoversikt, bare en angivelse av i hvilken eller i hvilke perioder timene skal
gjennomføres og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.


1.5 Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i
deltakerens livssituasjon
Oppfølging av den enkelte deltaker er en forutsetning i arbeidet med å utforme og gjennomføre den
individuelle planen. Hovedmålet med oppfølgingen er at deltakeren skal få realisert målene i sin
individuelle plan og raskest mulig komme i ordinært arbeid eller utdanning. Kommunen har ansvar for
å følge opp deltakeren, påse at den individuelle planen følges og revideresved behov, og at det ikke
oppstår dødtid mellom de ulike kvalifiseringstiltakene i introduksjonsprogrammet.


Oppfølging er også et middel for å sikre at deltakeren får mulighet til å medvirke i planleggingen,
gjennomføringen og revideringen av planen sin. Regelmessigoppfølging gjør også at eventuelle
problemer som oppstår underveis i kvalifiseringsløpet, fanges opp på et tidlig tidspunkt. Tett
oppfølging kan også bidra til at fravær reduseres.
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å Det følger av lovens forarbeider at den individuelle planen skal være et verktøy for utarbeiding og
tilpasning av et treffsikkert program. Nyankomne innvandrere vil ha ulike forutsetninger for
kvalifisering, og ulik kunnskap om opplærings- og arbeidsmuligheter i Norge. For noen kan det være
vanskelig å sette gode og realistiske mål for den grunnleggende kvalifiseringen kort tid etter
bosettingen. Både kommunen og den enkelte deltaker vil etter en tid opparbeide seg kunnskap,
forståelse og innblikk i hvordan kvalifiseringen forløper. På bakgrunn av dette og en vurdering av
progresjonen i programmet og eventuelle endringer i deltakerens livssituasjon, kan det oppstå behov
for å korrigere eller endre den individuelle planen. Det kan bli nødvendig å justere planen både med
hensyntil målog innhold(tiltak).


Introduksjonsloven § 6 fjerde ledd stiller krav om at den individuelle planen skal tas opp til ny
vurdering med gevnemellomrom.


For opplæringen i norsk og samfunnskunnskaper dette utdypet i forskrift om læreplan i norsk og
samfunnskunnskapfor voksne innvandrere under punktet individuell plan i kapitlet «Kartlegging ved
inntak>>:«det er viktig at det blir gjennomført jevnlige samtaler med deltakeren om hvor
vedkommende står i forhold til den individuelle planen».


«Jevne mellomrom» innebærer at planen skal tas opp til ny vurdering minst en gang i halvåret. Dette
sikrer at kommunen får oversikt over at fremdriften er som den skal, og at tiltakene og målene er
realistiske og fremdeles aktuelle.


For deltakere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap som en del av
introduksjonsprogrammet, skal den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
som nevnt inngå som en del av den individuelle planen for hele programmet. Minstekravet om minst
en vurdering i halvåret skal også gjelde punktene i den individuelle planen for opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap. Hvis vurderingen av planen for introduksjonsprogrammet ikke også særskilt
omfatter en vurdering av målene og tiltakene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, skal den
individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap også revíderesminst en gang hvert
halvår.


I tillegg til at planen skal vurderes med jevne mellomrom, skal den også tas opp til ny vurdering ved
vesent/iaendr/'nC/ideltakerens livssituasjon, jf. introduksjonsloven § 6 fjerde ledd. Slike endringer kan
for eksempel være sykdom, svangerskapeller familieinnvandring som i en periode kan forsinke
fremdriften eller kreve ekstra innsats fra programdeltakeren.


I samsvar med kravene til god forvaltningsskikk og forvaltningsloven § 11 d, skal kommunen sørge for
at det dokumenteres at planen tas opp til ny vurdering. Dette kan for eksempel gjøres ved
journalnotater/referater fra oppfølgingssamtaler med deltakeren og at tidspunkt for gjennomførte
vurderinger/gjennomførte endringer føres på den individuelle planen.


1.6 Vesentlige endringer i den individuelle planen skal fastsettes ved enkeltvedtak
Revidering av den individuelle planen er i utgangspunktet ikke et enkeltvedtak. Mindre tilpasninger
underveis skal således ikke ses som et nytt enkeltvedtak.


Dersom revideringen fører til vesentlige endringer av planens innhold, skal imidlertid avgjørelsen
regnes som nytt enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jf. introduksjonsloven § 21 annet Iedd
bokstav b.


Hva som er en vesentlig endring må avgjøres etter en konkret vurdering. Endringensomfang og
betydningen for den enkelte deltaker er relevante momenter i denne vurderingen. Hva som er
vesentlige endringer kan relateres både til målsettinger i planen og til innholdet i kvalifiseringen.


Forvaltningslovenssærregler for enkeltvedtak som nevnt i kapittel 2.2 ovenfor, må følges når det
gjøres vesentlige endringer i den individuelle planen.
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Deltakeren skal varsles og få anledning til å uttale seg før det gjøres vesentlige endringer, jf.
forvaltningsloven § 16.


At vesentlige endringer i planen skal fastsettes ved enkeltvedtak, betyr også at deltakeren vil kunne
påklage endringene til fylkesmannen, jf. introduksjonsloven § 22 og forvaltningsloven § 28.


I
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Vedlegg 2


Dokumentasjonsgrunnlaget


Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:


Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes


Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015 -2022


Intro-rutiner datert 03.03.16


Intro-rutiner datert 01.04.16


Intro-rutiner datert 06.09.16


Kvalitetsplan for opplæring av flerspråklige barn, unge og voksen i Sandes kommune


Kommunens redegjørelse av forvaltingen av introduksjonsloven, datert 10.03.16


Brev fra kommunen - Lukking av avvik i forbindelse md Fylkesmannens tilsyn av kommunens


forvaltning av introduksjonsloven, individuell plan, datert 26.04.16


Mappene til fem deltakere i introduksjonsordnlngen


Det ble gjennomført stedlig tilsyn 30.03.16, og det ble gjennomført intervjuer med:


Avdelingsleder for introduksjonsordningen Helge Årvoll


Fem deltakere i introduksjonsordningen
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Bystyret i Sandnes kommune Kopi: 


Kontrollutvalget, administrasjonssjef 


A   


UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert Sandnes kommunes årsregnskap som viser kr 3 778 056 195 til fordeling drift og et regn-


skapsmessig mindreforbruk på kr 111 594 142. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, 


driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne da-


toen, og noter til årsregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dek-


kende framstilling av den finansielle stillingen til Sandnes kommune per 31. desember 2016, og av resul-


tatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 


regnskapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 


kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 


med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 


grunnlag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kom-


munens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øv-


rige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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  Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 


Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 


Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne 


utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 


eller utilsiktede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på årsregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av 


revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 


betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den 


interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i års-


regnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regn-


skapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


 


 


Stavanger, 04.04.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 
Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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Til Sandnes bystyre Kopi: Kontrollutvalget, styret, administrasjonssjef 


 


UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av særregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert særregnskapet for Sandnes parkering KF som viser et netto driftsresultat på kr 2 619 131 


og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 687 285. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 


2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne 


datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dek-


kende framstilling av den finansielle stillingen til Sandnes parkering KF per 31. desember 2016, og av 


resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kom-


munal regnskapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av 


foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 


disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunn-


lag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrap-


port, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 


øvrige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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  Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 


Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 


særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsik-


tede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på særregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og 


til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som 


vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kon-


trollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 


særregnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regns-


kapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


 


 


Stavanger, 09.03.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
 


Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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Til Sandnes bystyre Kopi: Kontrollutvalget, styret, administrasjonssjef 


 


UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av særregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert særregnskapet for Sandnes kunst- og kulturhus KF som viser et netto driftsresultat på kr 


1 046 571 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 720 097. Særregnskapet består av balanse per 31. 


desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet 


per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskaps-


prinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dek-


kende framstilling av den finansielle stillingen til Sandnes kunst- og kulturhus KF per 31. desember 2016, 


og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 


kommunal regnskapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av 


foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 


disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunn-


lag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrap-


port, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 


øvrige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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  Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 


Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 


særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsik-


tede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på særregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og 


til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som 


vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kon-


trollen. 


  







 Vår dato: Vår referanse: Side: 


    3 av 3 


Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 


særregnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regns-


kapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


Andre forhold 


Det er usikkerhet knyttet til krav på merverdiavgiftskompensasjon for utgifter til kulturaktiviteter. 


 


 


Stavanger, 09.03.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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Bakgrunn 
Kontrollutvalget bestilte i møte 27.10.16 et prosjektmandat om byggesaker. Byggesaker er en av de priori-


terte forvaltningsrevisjoner i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. 


 


Byggesaksenheten ble omorganisert fra 2015. Det ble også foretatt endringer fra 2012. Kontrollutvalget ba 


oss spesielt om å vurdere resultatene av omorganiseringen av byggesak etter vår forrige forvaltningsrevisjon 


på området (2010). Vi har ved kommunens plan for forvaltningsrevisjon fått det samme innspillet fra råd-


mannen/kommuneadministrasjonen. Vi vil i denne forbindelse evaluere omorganiseringen herunder se på 


arbeidsprosesser, saksflyt og om brukerne er fornøyde med byggesaksbehandlingen.  


 


Ved møte i kontrollutvalget 17.02.17 ble det enighet om å spisse prosjektet mot resultatene av omorganise-


ringen og brukerperspektivet. Derfor er mandatet justert i tråd med dette.  


 


Endringer og omorganisering 


Hensikten med endringene i 2012 var å redusere saksbehandlingstidene og bidra til å øke brukertilfredshe-


ten i saksbehandlingen. Det ble innført en rekke tiltak, men det ble ikke foretatt en omorganisering av bygge-


sak. Hovedformålet med omorganiseringen i 2015 var å gjøre byggesak mer tilpasningsdyktig gjennom en 


mer effektiv tjenesteproduksjon. Mulig omorganisering var også tema i forbindelse med endringene i 2012.  


 


For både endringene og omorganiseringen ble det opprettet egne interne prosjekter med prosjektgrupper 


hhv. «Bedre byggesaksbehandling i Sandnes kommune» og «Mindre organisasjonsendring byggesak». Det 


vises til vedlegg 1 og 2 for mer informasjon om de to prosjektene.1 


 


Omorganiseringen i 2015 var i tråd med forbedringsforslag som kom frem i endringsprosjektet noen år tidli-


gere. Prosjektgruppen innhentet også erfaringer fra andre kommuner og innspill fra byggesak sine fellessam-


linger.2 Dette gjaldt primært inndelingen i team.  


 


Enheten har blitt delt i to seksjoner, byggesak og tilsyn, som videre er delt i team etter sakstyper. Teamorga-


niseringen er nå blitt mer oppdelt enn tidligere (flere grupper). Det er 7 team under byggesak og 4 team un-


der tilsyn. Tidligere var det 4 team totalt hvorav tilsyn var et team. Team opprettes og nedlegges etter behov 


og medarbeiderne vil/kan tilhøre flere team samtidig. Det etableres en rotasjonsordning for å gjøre enheten 


mindre sårbar overfor fravær og endringer, og samtidig sikre kompetansedeling. 


 


                                                 
1 Vedleggene er stort sett utdrag fra sluttrapport (2012) og avslutningsrapport (2014). 
2 Prosjektgruppen har avholdt 6 møter i prosjektperioden. Det har vært to fellessamlinger. Den første med SWOT analyse og den andre med forslag til 
ny organisering samt forslag til ulike teaminndelinger i organisasjonen. Den siste fellessamlingen behandlet teamorganisering. De ansatte på avde-
lingen kom fram til at en teamorganisering som baserte seg på tidligere organisering var å anbefale. Prosjektgruppen har på bakgrunn av samlet tilba-
kemelding fra andre kommuner, anbefaling fra fellessamlingen og prinsipper for teamorganisering kommet frem til at det vil være tjenlig å opprette 
ytterligere team enn foreslått i fellessamlingen innenfor området byggesak. Innenfor området tilsyn ingen endringer fra forslaget i fellessamlingen. 
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Kommunens saksbehandlingstider 


Det var i 2012 en betydelig forbedring av kommunens saksbehandlingstider det året. Dette har ikke fortsatt i 


de neste årene (jf. vedlagte KOSTRA oversikt). Evaluering av omorganiseringen i 2015 er foreløpig ikke blitt 


gjort av kommunen. Kommunens saksbehandlingstider er ikke blitt forbedret etter omorganiseringen, men 


heller blitt en god del dårligere i 2015 og særlig i 2016 (jf. samme KOSTRA oversikt). 


 


Nye byggesaksregler 


Liberalisering av byggesakslovgivningen har medført at det har blitt færre byggesaker å håndtere for kommu-


nene. Det er ikke lenger søknadsplikt for mindre byggesaker. Disse sakene utgjør omtrent 20 % av kommune-


nes byggesaker.3 De nye lovreglene trådte i kraft fra 01.07.15. Endringene gjelder altså mindre byggesaker. 


Kommunenes ressursbruk er følgelig ikke redusert tilsvarende som nedgangen i antall byggesaker. Ellers vil 


aktiviteten på byggemarkedet og dermed omfanget av byggesaker periodevis svinge. 


 


Formål 
Prosjektets formål er todelt: Det skal på den ene siden vurdere resultatene/effektene av omorganiseringen 


for om lag to år siden. På den andre siden skal prosjektet undersøke brukernes tilfredshet med byggesakstje-


nesten. Som en del av prosjektet ser vi også på endringene i 2012. 


 


Problemstillinger 
 


Prosjektet vil kartlegge og vurdere følgende konkrete problemstillinger: 


 Hva er resultatene/effektene av omorganiseringen av byggesak? 


 Hvorfor har ikke kommunen klart å redusere saksbehandlingstidene? 


 Er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen? 


 


Forhold som omtales kursorisk 


Vi tar i prosjektet med en oversikt over innholdet i kommunens kvalitetssystem på saksområdet. I den grad 


deler av kvalitetssystemet kan belyse problemstillingene vil dette bli nærmere omtalt og vurdert. Sandnes 


kommune er med i Smartkommunesamarbeidet4 hvor kommunens byggesakssjef er leder av byggesaksgrup-


pen. Dette er et forpliktende samarbeid hvor det utarbeides «felles» maler som alle de involverte kommu-


nene kan dra nytte av. Byggesaksgruppen møtes 4 ganger i året for samarbeid, utvikling av nye verktøy, for-


bedringer, erfaringsutveksling osv. Et hovedformål er at brukerne av byggesakstjenesten skal oppleve forut-


                                                 
3 Regjeringenen.no - Pressemelding 14.05.2014 - Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven. 
4 Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 15 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. 
Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet. 
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sigbarhet, likebehandling, smidige prosesser og gode brukerverktøy uavhengig av hvilken kommune de opp-


søker. Vi tar i prosjektet også med noen enkle sammenligninger med andre kommuners byggesak slik som 


det fremgår av vedlegg til dette mandatet. Sammenligningene blir da oppdatert med endelige tall for 2016. 


 


Endringer og omorganisering 


Forbedring av saksbehandlingstidene var viktig ved endringene i 2012, mens formålet med omorganiseringen 


gjaldt andre forhold enn saksbehandlingstidene. Det vises til det om endringer og omorganisering foran. For-


bedring av saksbehandlingstidene er ikke nevnt i mandatet og avslutningsrapporten til prosjektet om omor-


ganisering. 


  


Et sentralt spørsmål er hvorfor kommunen ikke har klart å opprettholde saksbehandlingstidene for 2012. En 


forklaring synes å kunne være at antallet byggesaker var særlig lavt det året (jf. vedlagte ASSS oversikt). Et 


annet sentralt spørsmål er hvorfor saksbehandlingstidene ble en god del dårligere etter omorganiseringen i 


2015. Har omorganiseringen (seksjonsinndelingen og/eller teamorganiseringen) medført at saksbehandlings-


tidene er blitt dårligere eller skyldes dette andre forhold? En forklaring kan være at det nå brukes mer res-


surser på tilsyn (jf. vedlagte KOSTRA oversikt) og andre byggesaksoppgaver. En annen forklaring kan være at 


byggesak trenger mer tid til å tilpasse seg omorganiseringen.  


 


Registeringen av saksbehandlingstidene foretas av de enkelte saksbehandlere. Det skal ikke registreres saks-


behandlingstid ved avbrudd i saksbehandlingen som skyldes søkers forhold (som ikke mottatt komplett søk-


nad, eller avventing på nødvendige tilbakemeldinger). Her har vi tidligere sett at kommunenes rutiner for 


registering av saksbehandlingstidene varierer. Enkelte kommuner har heller ikke klare rutiner for registrering 


av tidsbruk. Dette betyr at de registrerte saksbehandlingstidene gjerne kan bli noe lengre enn de egentlig er.  


 


Vi ser videre på hvilke grep som gjøres for å overholde de lovmessige tidsfristene i saksbehandlingen og om 


kommunen har hatt gebyrtap på grunn av for lang saksbehandlingstid. KOSTRA viser at kommunen har hatt 


mange saker med overskredet saksbehandlingstid de siste årene. Vi ser også på i hvilken grad kommunen har 


tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på området. ASSS viser at kommunen har hatt et stort trykk på bygge-


sakstjenesten de siste årene. Andel nye byggesøknader var svært høyt. 2012 var et unntak. 


 


Brukerperspektivet 


Brukerperspektivet omfatter kommunens etikk, service og likebehandling av byggesaker. Saksbehandlingsti-


dene nevnt ovenfor vil være en viktig del av kommunens service. Brukerperspektivet tar også for seg om 


kommunens arealplaner er oppdaterte og tydelige nok for en effektiv behandling av byggesaker. Hva er 


f.eks. omfanget av dispensasjonssøknader og hvordan blir disse håndtert?  
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I formannskapets vedtak om endringsprosjektet (tatt med i vedlegg) står det at Sandnes kommune sin ambi-


sjon er mer ensartet og forutsigbar byggesaksbehandling i regionen. For å styrke kvaliteten og tilfredsheten 


med byggesakstjenestene skal det arbeides målrettet for å oppnå at kommunene på Nord-Jæren innfører 


samme brukertilfredshetsmåling. Sandnes bør ha som mål å være blant de beste i regionen. Gjennomsnittlig 


saksbehandlingstid for ordinære byggesaker skal ikke overstige 30 dager. 


 


Etikk og likebehandling er omtalt i kommunens etiske retningslinjer. Byggesak har ikke egne etiske retnings-


linjer, men forholder seg til kommunen sine. Styrking av forutsigbarhet og likebehandling av byggesaker var 


to av fem mål med omorganiseringen av byggesak i 2015. 


 


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


nene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området. 


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


 Formålet med endringene og omorganiseringen av byggesak 


 Reelle hensyn (spørring brukerne om brukertilfredsheten) 


 


Endringene i 2012 skal primært sikre en redusering av kommunens saksbehandlingstider (og dermed øke 


brukertilfredsheten).  


 


Omorganiseringen i 2015 skal sikre: 


 Forutsigbar saksbehandling 


 Likebehandling av sammenlignbare saker 


 Jevn arbeidsbelastning på de ansatte 


 Kompetansedeling 


 Styrking av tilsyn 


 


For det som gjelder saksbehandlingstider og gebyrtap gjelder ellers plan- og bygningsloven og byggesaksfor-


skriften. Etikk, service og likebehandling av byggesaker må forholde seg til forvaltningsloven. 
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Metodevalg  
Tilnærmingen vil basere seg på intervjuer med aktuelle ledere i kommunen, intervjuer av byplan, byggesak, 


byggesaksbehandlere, dokumenter fra kommunen, og analyser ut fra ASSS og KOSTRA. Byplan gjelder kun 


status for kommunens arealplaner. Alle dispensasjoner ligger nå under byggesak. Revisjonens erfaringer fra 


Sandnes og andre kommuner vil bli trukket inn i nødvendig utstrekning.  Vi vil foreta mailundersøkelser mot 


brukerne av byggesakstjenesten det siste året. Det legges opp til dette overfor enkeltbrukere (privatperso-


ner) og overfor firmaer (arkitektfirmaer, byggefirmaer, utbyggingsfirmaer). I den grad kommunen har egne 


undersøkelser på området, vil vi også benytte oss av disse. 


 


Omfang 
Prosjektet utarbeides av forvaltningsrevisor Rune Eskeland under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevi-


sjon Bernt Mæland. Prosjektet kvalitetssikres av senior forvaltningsrevisor Svein Kvalavåg. Det forutsettes et 


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


og rapportering er ca. 350 timer.  
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Vedlegg 
 


1. Prosjektet Bedre byggesaksbehandling (2011/2012) 
 


Formannskapets vedtak (april 2011) 


Sandnes kommune hadde hatt for lang saksbehandlingstid i en lengre periode. Derfor fattet formannskapet 12.04.2011 (sak 39/11) 


enstemmig følgende vedtak om bedre byggesaksbehandling i Sandnes: 


 


1. Med forbehold om Bystyrets endelige godkjenning i sak om årsoppgjør 2010 og perioderapport for 1. tertial 2011, godkjenner For-


mannskapet at prosjektet «Bedre byggesaksbehandling i Sandnes» igangsettes. Prosjektet igangsettes snarest mulig og gis en varig-


het på inntil 6 måneder. 


 


2. Formannskapet slutter seg til prosjektets hovedprioriteringer slik de fremkommer i saken og presiserer følgende hovedmål: 


 Sandnes kommune sin ambisjon er mer ensartet og forutsigbar Byggesaksbehandling i regionen. For å styrke kvaliteten og til-


fredsheten med byggesakstjenestene skal det arbeides målrettet for å oppnå at kommunene på Nord-Jæren innfører samme 


brukertilfredshetsmåling. Sandnes bør ha som mål å være blant de beste i regionen.  


 Kommunens målsetning i forhold til effektivitetskrav i byggesakstjenesten er at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ordinære 


saker ikke skal overstige 30 dager.  


 Dispensasjonssaker uten lovpålagt tidsbegrensing, skal normalt være avsluttet innen 3 måneder. Eventuelle overskridelser av 


denne tidsfristen rapporteres til utvalg for byutvikling.5 


 


Sluttrapport (august 2012) 


Utdrag fra kommunens sluttrapport fra 09.08.2012 - Rapport utarbeidet av Holte AS (innleid konsulent) 


 


Prosjektoppstart var 08.08.2011. Prosjekteier: Rådmannen 


 


Det er gjennomført en rekke forbedringstiltak for å redusere saksbehandlingstiden på byggesak. 


 


Følgende tiltak er gjennomført eller vurdert  


 Det har vært viktig for prosjektet å få ansvarliggjort ansvarlige foretak mer, slik at man får inn flere komplette byggesøknader. 


Derfor har man tatt i bruk de verktøyene loven og forskriften gir – fordeler for komplette byggesaker og konsekvenser for mang-


elfulle byggesaker. For å få inn flere komplette søknader er ansvarlig søker gjort ansvarlig for at innsendte søknader inneholder 


den dokumentasjonen det er krav om. Ansvarliggjøring av profesjonelle søkere i henhold til krav i lov og forskrift er noe som 


flere kommuner som Stavanger, Oslo, Bergen m.fl. gjør. 


 Ansvarsfordelingen mellom saksbehandlere som arbeider med tilsynsoppgaver og byggesaksoppgaver er tydeliggjort. Det er nå 


klarere hvem som har ansvaret for hva, slik at man unngår dobbelt arbeid. Det er behov for å styrke tilsynssaksbehandlingen i 


Sandnes kommune ytterligere. Holte as anbefaler at det utarbeides en tilsynsstrategi for Sandnes kommune i henhold til krav i 


lov og forskrift. 


 Det er en forutsetning at man har oversikt over hvilke type saker man har til behandling. Dette for å kunne styre og planlegge 


hvordan man skal bruke ressursene best mulig, og vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak. Det har derfor vært viktig 


for prosjektet å ta data ut direkte i fra saksbehandlingssystemet, slik at man kan får bedre styring på innkomne saker, saker i 


                                                 
5 Det er fra 01.07.15 kommet nye lovregler her. Nå skal også dispensasjonssaker behandles av kommunen innen 12 uker. 
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arbeid og produksjon. Det er utviklet rapporter som viser hvilke type saker som er i arbeid i forhold til medgått tid, status på 


saker og hvem som er ansvarlig. Dette er blitt et meget viktig styringsverktøy for Resultatenheten byggesak. 


 Holte as har tidligere foreslått en omorganisering av Resultatenhet byggesak - en organisering som støtter opp om de endring-


ene som er utført. Det må foretas en beslutning om det fremdeles er behov for en slik endring i organiseringen, eller om man 


kan styre Resultatenheten innenfor eksisterende organisering. Holte as mener at det ikke er nødvendig med en omorganisering 


dersom Resultatenheten byggesak klarer å bruke styringsverktøyet for rapportering på en slik måte at man får styrt og utnyttet 


ressursene på best mulig måte. For å få det til må dette være en prioritert arbeidsoppgave. 


 Byggesak jobber innen et felt som har sterkt fokus fra omgivelsene og hvor det lett kan oppstå myter – ikke alltid rettferdige. For 


byggesak er det viktig å spre mest mulig kunnskap og informasjon om sitt fagområde. I delprosjekt for kommunikasjon er det 


utarbeidet nye produktark, forbedrede nettsider, standarder for brevmaler. Hensikten for kommunikasjon er å bygge opp under 


de mål og endringer som vedtatt for byggesakområdet. Det er viktig at alle veilederne som er utarbeidet i prosjektet blir ferdig-


stilt, godkjent og gjort tilgjengelig på internett og i servicekontoret så snart som mulig. 


 Byggesak over disk ble innført i januar 2012. Det ble tilrettelagt for at man kunne behandle 8 saker i uken som Byggesak over 


disk sak, dersom det ble stor etterspørsel så ville det bli tilrettelagt for flere timer. Dessverre har det vært liten etterspørsel for 


Byggesak over disk. Men de kunder som har fått Byggesak over disk time har vært veldig fornøyd med behandlingen. 


 


Gjennomføring av tiltak  


Tiltakene ble stort sett implementert i slutten av 2011. 


 


Saksbehandlingstider 2011/2012 


I rapporten er det vist saksbehandlingstider for februar 2011 og mai 2012. Det var en betydelig forbedring av kommunens saksbe-


handlingstider i perioden. 


 


 
 


I kartleggingen ble det oppdaget tidstap på saksbehandlingen ved registrering av saker. I perioder med mye post kan det ta over 10 


dager før nye saker eller dokumenter blir registrert. Det er viktig å få registrert nye saker, dokumenter og utgåendedokumenter så 


snart som mulig. Prosjektet har ikke hatt myndighet til å pålegge dokumentsentret prioritering av registrering av saker/brev inn til 


Resultatenhet byggesak. 


 


Behandling av søknad om dispensasjon fra arealplan 


Saksbehandlingen av søknader om dispensasjon fra arealplan har ikke vært vurdert i prosjektet Saksbehandlingen av byggesøknader 


som inneholder søknader om dispensasjon fra arealplan er delt i Sandnes kommune. Byplan tar store og byggesak tar små. Holte as 


mener at saksbehandlingen av dispensasjoner fra arealplan bør behandles av samme Resultatenhet, helst byggesak.  
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Prosjektmandat - Byggesaker (nytt mandat) 


2. Prosjektet Mindre organisasjonsendring byggesak (2014) 
 


Prosjektbeskrivelse og gjennomføring (2014) 


Prosjektbeskrivelse og gjennomføring 2014. Prosjekteier: Kommunaldirektør Kultur og byutvikling. 


 


Mandat 


Gjennomføre en mindre organisasjonsendring for å optimalisere og styrke interne arbeidsprosesser. Dette for å få en bedre kvalitet, 


mer effektiv tjenesteproduksjon og styrket arbeidsmiljø. 


 


Avslutningsrapport (november 2014) 


Utdrag fra kommunens avslutningsrapport fra november 2014. Prosjektstøtte innleid konsulent Kjetil Bang-Olsen fra Improvement 


Group og spesialrådgiver kultur og byutvikling Jan Inge Abrahamsen. 


 


Mandat 


Hovedformål med prosjektet er å tilpasse resultatenhet byggesak for dagens utfordringer innenfor byggesak (nåtid) og gjøre resultat-


enheten byggesak tilpasningsdyktig overfor behov for fremtidige endringer i omgivelsene og lovverk. Dette gjennom en mer effektiv 


tjenesteproduksjon med bedre kvalitet, brukerperspektiv og et styrket arbeidsmiljø. 


 


Nåsituasjonen 


Resultatenheten er organisert i 4 mindre grupper. Gruppene er regulert, uregulert, sentrum og store bygg og tilsyn. Innenfor den 


største gruppen som er regulert har hver saksbehandler ansvar for sine gnr. En person har alene sittet på ansvar for sentrum og store 


bygg. Saker blir fra dokumentsenteret overført til avdelingen som videre foretar en intern fordeling. Bakgrunn for dagens organise-


ring er at hver saksbehandler får god kunnskap om sitt fagområde samt god kjennskap til detaljer i planer innenfor sitt geografiske 


område.  


 


Organiseringen virker imidlertid sårbar på flere punkter med bakgrunn i følgende: 


 Det er ulik pågang av nye saker i de ulike områdene, slik at det i perioder blir ujevn belastning på de ulike saksbehandlerne. 


Saksbehandlerne har derfor ulik «kø» og saksbehandlingstid på sammenlignbare saker. 


 Saker blir fordelt til saksbehandlere når de ikke er tilstede, f.eks. ved ferie eller sykdom. 


 Fordelingsliste blir for statisk. 


 Liten spredning og deling av kompetanse da hver har sitt ansvarsområde. 


 Veldig sårbart med egne spesialområder som uregulert, sentrum og store bygg dersom noen slutter. 


 Skjuler forskjellsbehandling i stedet for å sørge for samkjøring.  


 Kan føre til for nær tilknytting mellom gnr/bnr og saksbehandlere. Noe som har ført til at enkelte saksbehandlere ikke ønsker å 


besvare spørsmål fra kunder som ikke er på deres gnr/bnr - grunnet spesialisering innenfor områdene.  


 Ulik saksbehandling og saksbehandlingstid er ikke bra for omdømme. 


 


Forslag endringer (kort sammendrag) 


Prosjektgruppen foreslår at byggesak internt organiserer seg i områdene byggesak og tilsyn. Innenfor disse områdene bør det etable-


res team hvor medarbeiderne kan være medlem av flere team. Prosjektgruppen har basert tilrådningen på følgende: Oppnå en mer 


ensartet saksbehandling, redusere enhetens sårbarhet, fleksibilitet i forhold til eksterne og interne endringer (eksempelvis lovend-


ringer, endring av delegasjonsreglement etc.), bedre informasjonsflyten og kompetansedelingen. 


 
Forslag endringer ble iverksatt fra 01.01.2015. Det tilkom ikke endringer/tillegg til forslag endringer. 
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3. ASSS rapporter 2012-2016 (data for 2011-2015)6  


 
 


ASSS rapportene viser en rekke data for byggesakstjenestene i ASSS nettverket. Mye er av dette er data eller bearbeidede data fra 


KOSTRA (se om KOSTRA nedenfor). 


 


4. KOSTRA (data for 2012-2015/2016)7 


 
 


Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er oppgitt i antall dager. Andeler er oppgitt i prosent. 


 


Oppretting grunneiendom gjelder ny boligtomt. Andel byggesøknader med overskredet saksbehandlingstid gjelder overskridelse av 


lovpålagt saksbehandlingstid samlet for ordinære byggesøknader og enkle tiltak. Rapportering av tilsyn i KOSTRA kom først i senere 


år. Loven gjelder lovmessig maksimum saksbehandlingstid for den enkelte sak. Tallene er oppgitt i antall dager (utgjør hhv. 12, 3 og 


16 uker). Kommunen kan i behandlingen av byggesøknaden forlenge tidsfristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra 


politisk avklaring, eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter etter plan- og bygningsloven. Den aktuelle kommune-


gruppen (KG 13) i 2015 er ikke vist da det er svært få data her (kun brutto utgifter og saksbehandlingstid enkle saker). Vi har også tatt 


med kommunens foreløpige data for 2016 (KOSTRA medio mars 2017). 


 


5. Forvaltningsrevisjon av plan og byggesaker i Sandnes kommune (2010) 
Rogaland Revisjon IKS - Rapport fra desember 2010 
 


Våre anbefalinger vedrørende byggesaksdelen 


 Saksbehandlingstider for byggesaker bør bedres, både for brukernes del og for å få ned kommunens gebyrtap. En stabil beman-


ning vil her kunne være avgjørende. 


 Kommunen bør øke sine antall tilsyn i byggesaker. Sentrale føringer antyder at det bør gjennomføres tilsyn i godt over 10 % av 


byggesakene. I ny plan- og bygningslov er det kommet et sterkere fokus på tilsyn. Et noe større omfang på tilsyn er viktig for at 


bygging holder en tilfredsstillende kvalitet.  


 Byggesak bør følge opp kommunens egen brukerundersøkelse for byggesaker. 


 Kommunen bør fortsatt utvikle brukerrelasjonene. Vi ser imidlertid at det her er gjort en del godt arbeid de siste årene. 


 


                                                 
6 ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet – Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, 
Trondheim og Tromsø. KS er sekretariat for og samarbeidspartner i nettverket. Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styrings-
data på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi 
grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling. 
7 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. Man kan sammen-
ligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. 


2011 2012 2013 2014 2015 Snitt Laveste Høyeste


Nye byggesøknader pr. 1000 innbygger 19,9 13,9 21,2 27,8 20,2 13,6 9,2 20,2


Brutto driftsutgifter pr. byggesak (kr) 13 398 20 978 12 736 12 484 17 676 20 809 10 451 38 797


Sandnes ASSS nettverket (2015)


Rogaland Landet Stavanger Sola Loven


2012 2013 2014 2015 2016


Brutto utgifter til byggesakstjenesten pr. innbygger 292 284 293 273 289 250 263 177 346


Byggesaksgebyr ordinær bolig (en boenhet 200 kvm) 20 200 21 300 22 300 24 600 28 000 12 602 12 071 19 040 22 150


Gj.sn. saksbehandlingstid ordinære byggesaker 32 51 51 58 77 39 39 .. 0 84


Gj.sn. saksbehandlingstid enkle tiltak 26 27 23 28 27 19 18 26 .. 21


Gj.sn. saksbehandlingstid oppretting grunneiendom 108 104 77 77 83 43 51 33 0 112


Andel byggsøknader med overskredet saksbehandlingstid 1 11 14 23 30 10 7 .. ..


Andel av vedtatte byggesaker hvor det er utført tilsyn .. .. 11 18 17 .. .. 19 17


Sandnes


2015
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Til Sandnes bystyre Kopi: Kontrollutvalget, styret, administrasjonssjef 


 


UAVHENGIG REVISORS BERETNING  


 


Uttalelse om revisjon av særregnskapet 


Konklusjon 


Vi har revidert særregnskapet for Sandnes tomteselskap KF som viser et overskudd på kr 8 829 904. Sær-


regnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling for regn-


skapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 


regnskapsprinsipper. 


Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rett-


visende bilde av den finansielle stillingen til Sandnes tomteselskap KF per 31. desember 2016, og av dets 


resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regns-


kapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsbe-


retning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. 


Grunnlag for konklusjon 


Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, her-


under de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse stan-


dardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av 


foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 


disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunn-


lag for vår konklusjon. 


Øvrig informasjon 


Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrap-


port, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 


Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 


øvrige informasjonen. 


I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 


å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunn-


skap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilin-


formasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 


feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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  Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 


Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 


for at det gir et rettvisende bilde i samsvar i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde i 


samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, 


særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. 


Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregn-


skap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 


Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 


Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke innehol-


der vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revi-


sjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 


ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 


Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 


kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig der-


som den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 


brukerne foretar basert på særregnskapet.  


 


Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 


ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 


 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes 


misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 


slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 


for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 


avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 


innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 


intern kontroll. 


 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 


revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 


en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. 


 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 


og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 


 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert til-


leggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 


og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 


Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og 


til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som 


vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kon-


trollen. 


  







 Vår dato: Vår referanse: Side: 


    3 av 3 


Uttalelse om øvrige lovmessige krav 


Konklusjon om budsjett 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 


grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 


særregnskapet stemmer med regulert budsjett. 


Konklusjon om årsberetningen 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 


om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 


Konklusjon om registrering og dokumentasjon 


Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød-


vendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som 


ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har 


oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regns-


kapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 


 


 


Stavanger, 16.03.2017 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor 
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Bystyret i Sandnes kommune 


Jærveien 33  


4319 SANDNES  


 


. 


 


ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 


Innledning 


Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgår av kommuneloven kapittel 12. 


Revisors oppgaver følger av loven § 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskom-


muner mv. og kan oppsummeres slik:  


 Gjennomføre regnskapsrevisjon 


 Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommu-


nal regnskapsskikk 


 Se etter at årsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak 


 Vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet 


 Vurdere om kommunen har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering 


og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 


 Se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryg-


gende måte 


 Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Eventuelle konstaterte mis-


ligheter skal straks meddeles kontrollutvalget  


 Utføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroller etter bestilling fra kontrollutvalget. 


 


Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert i vår revisjonsberetning datert 04.04.2017.  


 


Dette årsoppgjørsnotatet gir en oppsummering av årets revisjon og knytter en del kommentarer 


til det framlagte årsregnskapet og årsmeldingen. 


Den økonomiske situasjonen  


Årsregnskapet for 2016 er gjort opp med et netto driftsresultat for bykassen på 217,7 mill. kr og 


et regnskapsmessig mindreforbruk på 111,6 mill. kr. Det gode resultatet skyldes i stor grad høy-


ere rammetilskudd og skatteinntekter enn budsjettert, samt god økonomistyring i virksomhetene. 


Netto driftsresultat utgjør 4,3 % av kommunens driftsinntekter. Tilsvarende tall for året før var 


149,6 mill. kr og 3,1 %. Tar en med resultatene i de kommunale foretakene, øker netto driftsre-


sultat til 5,1 %.  Kommunen og de kommunale foretakene gikk samlet med et mindreforbruk på 


132,8 mill. kr.  


 


Premieavviket ble i 2016 netto utgiftsført med ca. 21 mill. kr, som medfører at samlet premieav-


vik per 31.12.2016 har gått ned til 275 mill. kr mot 298 mill. kr året før. Dette er utgifter som vil 


måtte tilbakeføres over driften de kommende årene. 


 


Overføring fra drifts- til investeringsregnskap er på 91 mill. i samsvar med regulert budsjett.  
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Investeringene beløp seg i 2016 til 264 mill. kr, som er vesentlig lavere enn regulert budsjett og 


fjorårsnivå.  


 


Netto lånegjeld1 utgjør 67,3 % av driftsinntektene per 31.12.2016, noe som representerer en øk-


ning i forhold til året før, da det tilsvarende tallet var 60,7 %.  


 


Kommunens egenkapital er per 31.12.2016 på 5 milliarder, eller 31 % av eiendelene. Fri egen-


kapital på 453 mill. kr er fordelt til disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Disse midlene 


er i stor grad øremerket eller til disposisjon for tjenesteområdene. I tillegg kommer årets mind-


reforbruk. 


 


Det vises for øvrig til årsrapporten som etter vår vurdering gir en grundig og god analyse av den 


økonomiske situasjonen og en dekkende omtale av tjenestetilbudet. 


Kommunens egenkontroll 


Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger kommunestyret, jf. kom-


muneloven § 76. Administrasjonssjefen skal iht. § 23 påse at administrasjonen er gjenstand for 


betryggende kontroll, og har dermed det operasjonelle ansvaret for at interne styringsprosesser 


og kontroller er etablert og at de fungerer tilfredsstillende. 


 


Kontrollutvalget er de folkevalgtes redskap for kontroll og tilsyn, og utøver sin kontrollfunksjon 


via forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som utvalget selv har bestilt, i tillegg til den 


lovbestemte regnskapsrevisjonen. I denne revisjonsrapporten vil resultatene av disse kontrollene 


kort bli oppsummert. Vi vil innledningsvis bemerke at hovedformålet for revisjonen er å være 


kontrollutvalgets forlengede arm idet å utøve kontroll og tilsyn. Samtidig er det vår målsetting 


at våre revisjonsrapporter – enten det er forvaltnings- eller regnskapsrevisjon – skal være til nytte 


for så vel de folkevalgte som administrasjonen.   


  


Den mest sentrale delen av kommunens egenkontroll er likevel administrasjonens interne kon-


troll. Denne blir omtalt nedenfor.  


Regnskapsavleggelsen og budsjettoppfølging 


Regnskap og årsberetning er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskaps-


skikk. Foreløpig regnskap ble levert 15.02.2017, mens supplerende informasjon og noteopplys-


ninger har kommet til fortløpende. Revisjonen har, som tidligere år, arbeidet parallelt med 


kommunen slik at avdekkede, vesentlige feil har blitt rettet underveis. Samarbeidet med admini-


strasjonen har etter vårt syn fungert godt. Vi vil også i år framheve det gode arbeidet er gjort for 


å tilrettelegge dokumentasjonen slik at vårt arbeid kunne utføres på en effektiv måte. 


 


Tertialrapportering med budsjettoppfølging er blitt lagt fram for bystyret i sakene 59/16 og 


107/16. 


 


Budsjettavvik for de ulike inntekts- og utgiftsarter, samt budsjettavvik på de ulike tjenesteområ-


dene, er kommentert i årsrapporten. Tjenesteområdene totalt sett hadde et mindreforbruk på 10,4 


                                                           
1 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlån og 


ubrukte lånemidler. 
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mill. kr, noe som vitner om god økonomistyring. Stab, støtte og fellesutgifter hadde et mindre-


forbruk på 35,6 mill. kr, slik at en samlet hadde et mindreforbruk på 1,2 %. Bruk av og avset-


ninger til resultatenhetenes egne disposisjonsfond er innarbeidet i disse beløpene. Det vises også 


til vedtatt økonomiplan 2016-2019 hvor det er lagt opp til at kommunen samlet skulle spare 122 


mill. kr i 2016, økende til 171 mill. kr i 2017 og 185 mill. kr i 2018. 


 


Våre kontroller av budsjettoppfølgingen viste ingen avvik. Vi vil imidlertid bemerke at det er til 


dels store budsjettavvik på enkelte poster i investeringsregnskapet. 


Regnskapsrevisjon 


Regnskapsrevisjon omfatter en vurdering av interne kontrollrutiner, analyser av regnskapsinfor-


masjon samt tester av regnskapsopplysninger på transaksjonsnivå.  Vesentlige rutiner i kommu-


nen har blitt gjennomgått og interne kontroller er testet. Inntekter og utgifter er kontrollert på 


stikkprøvebasis, og alle vesentlige poster i balansen har blitt gjennomgått.  


 


Regnskapsrevisjonen er utført i samsvar med kommuneloven med forskrift og god kommunal 


regnskapsskikk, herunder internasjonal revisjonsstandarder – International Standards on Audi-


ting. 


Vurdering av intern kontroll 


Med intern kontroll menes i denne sammenhengen alle aktiviteter som er iverksatt for å sikre at 


de fastsatte målene blir nådd. En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal være 


tilfredsstillende, er at den er godt forankret på ledernivå. Det er vårt inntrykk at dette er tilfellet 


i Sandnes.  


 


Budsjettoppfølgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har, og det 


er derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende. I Sandnes kommune er det lagt til 


rette for at virksomhetene som styres etter budsjettrammer, lett skal kunne foreta endringer mel-


lom perioder og innen regnskapsposter. Kommunen bruker dessuten målstyringsverktøyet 


BaRM (Balansert MålStyring) aktivt, både ved at resultatene derfra drøftes i rådmannens leder-


samlinger og ved at de rapporteres til de folkevalgte gjennom tertialrapportene. Målekriteriene i 


BaRM revideres årlig.  


 


Andre viktige elementer i den interne kontrollen, er at økonomirutiner og fullmakter er kjent i 


organisasjonen, og at det skapes forståelse for viktigheten av kontroller i alle ledd. Oppdaterte 


rutineoversikter som er lett tilgjengelige, vil etter vårt skjønn bidra til å forebygge feil og mis-


ligheter, samtidig som det vil sikre kontinuitet i kontrollarbeidet i forbindelse med så vel fravær 


som utskiftning av personell. I en stor organisasjon som Sandnes kommune, hvor myndighet i 


stor grad er desentralisert gjennom selvstyrte virksomheter, er det særlig viktig å få klargjort 


rollene – både fullmakter og kontrollansvar. Arbeidet med å effektivisere og forbedre er en kon-


tinuerlig prosess, og kommunens satsning er godt beskrevet i årsrapporten, herunder for eksem-


pel beskrivelse av nye og forbedrede IT-løsninger. 


 


Vi gjennomgår de sentrale regnskapsrutinene årlig, der de interne kontrollene blir testet og det 


blir utført detaljkontroller av enkelttransaksjoner. Nedenfor er det en oppsummering av våre 


funn. 


 


 Lønnsrutinen er gjennomgått uten at det er avdekket feil av betydning. Både fastlønnsru-


tinen og rutinen for behandling av variabel lønn og reiseutgifter fungerer etter vårt skjønn 
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tilfredsstillende. Når det gjelder reiseutgifter som ikke går via lønnssystemet, for eksem-


pel fakturaer fra kredittkortselskap o.l., gjør vi imidlertid oppmerksom på at det er for-


melle mangler ved dokumentasjonen idet bokføringsforskriftens krav til angivelse av 


reisens formål ikke framgår av alle bilagene.  


 


Vår gjennomgang av ansettelsesrutinen avdekket enkelte tilfeller av at det ikke var inn-


hentet taushetserklæring og politiattest, samt at det ved én virksomhet ikke var vanlig 


praksis å inngå arbeidskontrakt med vikarer. 


 


 Innkjøpsrutinen revideres regelmessig i forbindelse med kontroll av de terminvise kra-


vene om merverdiavgiftskompensasjon, og det oppdages en del feil hver gang som rettes 


før kravet sendes inn. Regnskapsavdelingen avdekker selv mange feil i registreringen på 


dette feltet. Tapt merverdiavgiftskompensasjon som følge av foreldelse utgjorde for 2016 


ca. kr 230 000. 
 


I fjor konkluderte vi med at dokumentasjonen av utgifter til bevertning, representasjon 


og gaver var blitt vesentlig bedret, noe vi i stor grad tilskrev utvidete kontroller i regns-


kapsavdelingen. Årets kontroller avdekket imidlertid mangler ved dokumentasjonen i de 


aller fleste undersøkte tilfellene. Manglene består i at det ikke oppgis hvem bevert-


ningen/gaven gjelder eller i hvilken anledning bevertningen har funnet sted/gaven er gitt, 


jf. kravene i bokføringsforskriften § 5-10.  


 


Vi gjennomfører årlig en begrenset kontroll av etterlevelse av regelverket for offentlige 


anskaffelser som et ledd i den ordinære finansielle revisjonen. For 2016 avdekket vi tre 


tilfeller av manglende dokumentasjon av konkurranse (protokollføring). Dette er en for-


bedring i forhold til tidligere år, men kommunen er fortsatt ikke helt i mål med å sikre at 


innkjøp mellom kr 100 000 og kr 500 000 fullt ut gjennomføres i samsvar med regelver-


ket. KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser) hadde tre saker som vedrørte Sand-


nes til behandling i 2016. I to av sakene ble det konkludert med brudd på regelverket, 


mens den tredje ble avgjort i kommunens favør.  


 


Kommunen er i gang med et arbeid for ytterligere tilrettelegging for mottak og behand-


ling av elektroniske fakturaer. Ved utgangen av 2016 var andelen EHF-fakturaer (elek-


tronisk data-format) ca. 75 %. 


 


 Salgsrutinene er gjennomgått og vurdert i løpet av året. Dette er rutiner knyttet til bru-


kerbetalinger, kommunale avgifter og andre tekniske inntekter, samt husleie. Vi finner 


dem i hovedsak å være formålstjenlige og betryggende.   


 


Bruken av ulike former for elektronisk fakturering øker marginalt hvert år. Ved den siste 


utfaktureringen i 2016, var det denne fordelingen mellom de ulike faktureringsmetodene 


(tilsvarende tall fra 2015 i parentes): 


 
Tjeneste Husleie Barnehage og 


SFO 


Kommunale 


avgifter 


Egenbetaling 


pleie og om-


sorg 


Sum fakturaer 


E-faktura m/avta-


legiro 


 


90 (70) 


 


552 (475) 


 


2206 (1786) 


 


138 (105) 


 


2986 (2436) 


 


Avtalegiro 


 


352 (335) 


 


346 (351) 


 


2688 (2601) 


 


589 (592) 


 


3975 (3879) 
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Ordinære faktu-


raer 


 


387 (385) 


 


1089 (1403) 


 


12 754 (13 021) 


 


665 (660) 


 


14 895 (15 469) 


 


E-faktura 


 


65 (76) 


 


1287 (1257) 


 


7666 (7140) 


 


206 (179) 


 


9224 (8652) 


  


Interne fakturaer 


 


1 (0) 


 


1 (1) 


 


145 (229) 


  


147 (230) 


 


Sum fakturaer 


 


895 (866) 


 


3275 (3487) 


 


25 459 (24 777) 


 


1598 (1536) 


 


31 227 (30 666) 


 


 Kommunen bør kanskje her vurdere insentiver som kan øke andelen elektronisk fakture-


ring. 


 


 Når det gjelder utbetalinger i forbindelse med sosialhjelp og barnevernstjenester, synes 


saksbehandlingsrutinene i hovedsak å være velfungerende. Formålet med revisjonen er 


først og fremst å få bekreftet at det foreligger gyldige vedtak for utbetalingene, at an-


vendte satser er i overensstemmelse med gjeldende regelverk, og at dokumentasjonen for 


øvrig er tilfredsstillende.  


 


 Rutiner for tilskudd til ikke-kommunale barnehager og tilskudd til lag og organisasjoner 


er gjennomgått, og synes etter vår vurdering å være betryggende.  


 


 Finansrutinene er vurdert og synes tilfredsstillende iht. finansreglement. Vi har i løpet 


av året avgitt flere bekreftelser på refinansiering av lån. Likvidområdet er også gjennom-


gått og rutiner er funnet betryggende. Det vil likevel alltid være en viss mislighetsrisiko 


knyttet til likvider. 


 


 Vi har i 2016 besøkt fem skoler og fire barnehager i kommunen. Vi har dessuten utført 


rutinerevisjon av to bo- og aktivitetssentre. Hensikten er å få et bilde av hvordan rutinene 


for økonomistyring er og hvilke interne kontroller som er etablert. Vår revisjon har bestått 


av en kombinasjon av intervjuer, kartlegging av rutiner og detaljkontroller. Vi kunne slå 


fast at det i all hovedsak er tilfredsstillende rutiner i både skolene, barnehagene og bo- 


og aktivitetssentrene, selv om vi har kommet med enkelte anbefalinger om rutineforbed-


ringer ved bankkontoer og kontanthåndtering. Det er i tillegg utført kontroller av behand-


lingen av pasientmidler ved enkelte bofellesskap i kommunen. Ved et av bofellesskapene 


avdekket vi enkelte svakheter. Ettersom kontanter generelt er utsatt for mislighetsrisiko, 


anbefalte vi tiltak for å bedre rutinene. 


 


Vi har også kartlagt hvordan sensitive opplysninger – det vil si opplysninger i barne- og 


personalmapper – blir behandlet ved de ulike virksomhetene. Hovedinntrykket er at de 


fleste har gode rutiner for oppbevaring av slike opplysninger, og at de er bevisste med 


hensyn til ikke å formidle slike opplysninger per e-post.  


Årsregnskapet 


Driftsregnskapet 


Driftsregnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 111,6 mill. kr etter 


bruk av og avsetninger til fond på henholdsvis 213,4 og 228,8 mill. kr, samt overføring til inves-


teringsregnskapet på 91 mill. kr. I samsvar med økonomireglementet er mer-/mindreforbruket i 


resultatenhetene innen 3 % av netto budsjettramme overført til neste regnskapsår.  
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Inntekter og utgifter er kontrollert av oss dels gjennom detaljerte kontroller, dels gjennom ana-


lytiske handlinger. I forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen, er vi særlig opptatt av at transak-


sjoner blir bokført i riktig regnskapsår. Så langt vi har kunnet vurdere det, har kommunen nå 


svært tilfredsstillende rutiner for å sikre korrekt periodisering. 


 


Tilskudd for ressurskrevende tjenester for 2016 er inntektsført med 85,6 mill. kr. Dette represen-


terer en reduksjon i forhold til fjorårets tilskudd som var på 103 mill. kr. Inntektsføringen er gjort 


på grunnlag av et estimat. Det endelige kravet, som ble kontrollert og bekreftet av oss etter at 


årsregnskapet ble avsluttet, ble på 81,7 mill. kr. Vi anser estimatavviket på 3,9 mill. kr for å være 


akseptabelt. 


 


Sandnes har fakturert andre kommuner med 13,6 mill. kr for salg av barnehageplasser. Omvendt 


har Sandnes kommune kjøpt barnehageplasser i andre kommuner for 22,9 mill. kr. Dette er litt 


under nivået året før. Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er i regnskapet for 2016 bokført 


med 343 mill. kr, 10 mill. kr høyre enn året før.  


 


Utgifter til utskrivningsklare pasienter var i 2016 på 6,8 mill. kr, som tilsvarer omtrent 2015-


nivået. 


 


Investeringsregnskapet 


Investeringsutgiftene lå i 2016 på 264 mill. kr, som er vesentlig lavere enn både regulert budsjett 


og fjoråret. Ses kommunen og de kommunale foretakene under ett, var årets investeringsutgifter 


på ca. 1 mrd. kr.  


 


Vår gjennomgang av investeringsregnskapet har ikke avdekket utgifter som etter vår vurdering 


burde vært ført i driftsregnskapet. Det er særlig grensedragningen mellom hva som er vedlike-


hold (som skal føres i driftsregnskapet), og hva som er oppgradering (som skal i investerings-


regnskapet), som kan være vanskelig. Det kritiske punktet i denne sammenheng er at det bare er 


investeringsutgifter som kan finansieres med lån. Alle andre utgifter må dekkes av driftsinntek-


tene.  


 


Når det gjelder startlån, er for 2016 tatt opp 175 mill. kr i nye lån, mens det det er gitt utlån i 


størrelsesorden 144 mill. kr. Lånene er pantesikret.  


 


Ubrukte lånemidler har økt fra 171 mill. kr ved årets inngang til 432 mill. kr per 31.12.2016. 


 


Balansen 


Alle vesentlige balanseposter er verifisert per 31.12.2016. Vi har i stor grad basert oss på doku-


mentasjon utarbeidet av regnskapsavdelingen. Det vises i den sammenheng til bokføringsloven 


§ 11 som krever at alle balanseposter skal være dokumentert, med mindre de er ubetydelige. 


 


Kundefordringer beløper seg til 89,4 mill. kr per 31.12.2015, og det er avsatt 10,8 mill. kr til 


dekning av påregnelige tap. Realiserte tap på kundefordringer i løpet av året utgjør kr 456 000. 


Vi vurderer tapsavsetningen som tilstrekkelig.  


 


Per 31.12.2016 er det utestående startlån på i alt 890 mill. kr. Av disse utgjør misligholdte lån 


15,2 mill. kr, som representerer en økning i forhold til året før da det tilsvarende beløpet var 10,4 


mill. kr. Kommunens potensielle tap utgjør imidlertid et lavere beløp da Husbanken vil dekke en 
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andel. Det er satt av et beløp på i alt 10 mill. kr til dekning av eventuelle tap på slike lån. Avset-


ningen har stått urørt siden 2010, og det kan etter hvert være grunnlag for å vurdere en økning, 


spesielt sett i lys av den økende arbeidsledigheten. 


 


Selvkostfond på VAR-området utgjør ved årets utgang rundt snaue 17 mill. kr mot 38 mill. kr 


året før. Disse fondene skal gå tilnærmet i balanse sett over en periode på tre til fem år. Både 


vann-, avløp og renovasjonsområdet hadde underskudd i 2016. Oppmåling gikk også med un-


derskudd, mens plan- og byggesaker endte med overskudd. 
 


Forvaltningsrevisjon og selskapskontroller 


Kontrollutvalget foretar bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i samsvar med 


plan for forvaltningsrevisjon. 


I løpet av året er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført: 


 Energi- og økonomieffektivisering. Sandnes kommunes energikostnader per innbygger 


har gått ned de senere år og er lave sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnittet. 


Det er innført energieffektive løsninger for deler av den eksisterende bygningsmassen, 


men det vil være et stort løft å heve alle kommunale bygninger til en god standard. Ved 


nybygg legges det imidlertid til grunn en lavere kvalitet energi- og klimamessig standard 


enn det som regnes som lavenergibygg.   


  


 Overgang fra grunnskole til videregående skole. Rapporten konkluderte med at kommu-


nens ungdomsskoler synes å være i en positiv utvikling, og at de i hovedsak har gode 


rutiner for å sikre overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Det er likevel 


noen områder som har forbedringspotensial, blant annet lengden på hospiteringsperio-


den, informasjon om utdanningsprogram i forkant av hospiteringen, perioder med mange 


vurderingssituasjoner og matematikkundervisningen. 


 


 Erfaringer med NAV. NAV Sandnes har både kommunalt og statlig ansatte, noe som 


innebærer to personalreglement, to lønnssystem, to tidsregistreringssystemer mv. Leder 


er kommunalt ansatt. Vi anbefalte bl.a. å vurdere hvordan en kan sikre at partene har 


felles prioriterte målsettinger og en lik forståelse av hvordan mål- og resultatstyringen 


skal utøves. Vi anbefalte dessuten at NAV Sandnes styrket samarbeidet med barnevernet 


og fylkeskommunens oppfølgingstjeneste, samt å vurdere behovet for å styrke bruker-


medvirkningen. 


 


 Samfunnsplanlegging. Rapportens formål var å se nærmere på i hvilken grad Forus Næ-


ringspark AS` planer, tiltak og aktiviteter er i samsvar med føringer i kommunale og 


regionale planer. Hovedfunnene var at selskapet på enkelte områder utfordret planverket, 


men at dette likevel er innenfor det en må kunne forvente av en aktør som arbeider for å 


skape et attraktivt næringsområde. Rapporten var en felles bestilling fra Sandnes, Sola 


og Stavanger. 


 


Vi har dessuten levert overordnet analyse som grunnlag for plan for både forvaltningsrevisjon 


og selskapskontroller. Ved årsskiftet var rapport om jordvern på høring, mens en forvaltningsre-


visjon av sosiale tjenester var under arbeid.  
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Attestasjoner 


Vi har i 2016 utført en rekke attestasjonsoppgaver for Sandnes kommune: terminvise bekreftelser 


av krav om merverdiavgiftskompensasjon, tilskudd til ressurskrevende tjenester, psykisk helse, 


psykisk utviklingshemmede, byggeregnskap, spillemidler, ENOVA-tiltak, rustiltak, boligsosialt 


arbeid mv. 


 


Restanseliste over tilskudd til idrettsanlegg og kulturbygg viser at kommunen ved utgangen av 


2016 hadde til gode tilskuddsmidler i størrelsesorden 15 mill. kr for årene 2013-2016. 


 


Kommunale foretak 


Den økonomiske situasjonen per 31.12.2016 i de kommunale foretakene kan oppsummeres slik: 


 
 Netto driftsresul-


tat 2016 
Netto driftsresul-


tat 2015 
Egenkapital 2016 Egenkapital 2015 


Sandnes eiendomsselskap KF 23 833 113 -3 986 159 465 944 296 150 387 817 


Sandnes havn KF 4 813 420 7 153 890 430 482 104 429 089 582 


Sandnes kunst- og kulturhus KF  1 046 571 3 183 249  3 682 389 3 025 165 


Sandnes parkering KF 2 619 131 3 177 764 51 197 427 50 104 642 


Sandnes tomteselskap KF  8 829 904 57 347 070 472 946 118 464 116 217 


 


Det er avgitt revisjonsberetninger til alle foretakene, samtlige med positive konklusjoner om 


årsregnskapet. Når det gjelder revisjonsberetningen til Sandnes kunst- og kulturhus har vi en 


merknad om den usikkerheten som er knyttet til krav på merverdiavgiftskompensasjon for utgif-


ter til kulturaktiviteter. 


Misligheter og varslingssaker 


Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften § 4 å rapportere misligheter til kontrollutvalget 


med kopi til administrasjonssjefen. Vi har for 2016 verken avdekket eller fått melding om mis-


ligheter i Sandnes kommune.  


 


Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen 


Administrasjonssjef og regnskapssjef har gjennom sine underskrifter på fullstendighetserklæring 


datert 04.04.2017, bekreftet at vi har fått tilgang til alle opplysninger som er relevante for års-


regnskapet.   


 


Bystyret vedtok i sak 6/15 å tiltre den kommunale oppreisningsordningen for tidligere barne-


vernsbarn som ble gjenåpnet i 2015. Slike erstatningsutbetalinger utgjorde 2,4 mill. kr for Sand-


nes kommune i 2016. Ved årets utgang var det flere ubehandlede saker, og det er ikke 


usannsynlig en eller flere av disse kan komme til å berøre Sandnes.  
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Det eksisterer en uavklart situasjon med hensyn til et potensielt tilbakebetalingskrav for kom-


pensasjon gitt i forbindelse med sosiale boliger, jf. note 6 til regnskapet. De potensielle kravene 


er tilstrekkelig tatt hensyn til i regnskapet.  


 


Konklusjon – revisjonsberetningen 


Vår vurdering er at vi gjennom vår revisjon har oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet 


ikke inneholder vesentlige feil. Gjennomgang av årsrapport og bokføringsrutiner har heller ikke 


avdekket vesentlige avvik. Vi avgir derfor en normal revisjonsberetning med positive konklu-


sjoner på alle disse områdene.  


 


Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 8 ansvaret for å påse at de merk-


nader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende 


forbedring og effektivisering av normal drift. For 2016 er det etter vår vurdering ikke avdekket 


forhold som kontrollutvalget plikter til å følge opp. 


 


 


 


Med hilsen 


Rogaland Revisjon IKS 


 


 
Cicel T. Aarrestad 


Revisjonsdirektør/ 


statsautorisert revisor        


          
Tove-Gunn Moen 


Oppdragsleder/ 


         statsautorisert revisor 
 


 
Kopi: Administrasjonssjef i Sandnes kommune 


    Kontrollutvalget i Sandnes kommune  








 


 
 
 
Arkivsak-dok. 16/07371 
Arkivkode  
Saksbehandler Marita C. Svindland 
 


Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 


1 Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 06.02.2017 14/17 


 
 


SAKSPROTOKOLL 


 
Forvaltningsrevisjon: Jordvern i Sandnes 
 


 
Bystyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 06.02.2017 sak 14/17 
 
Møtebehandling 
Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 


Det bes om at meldingen om hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak 
også sendes til formannskapet, kommuneplankomiteen og andre aktuelle utvalg. 


 


Votering 
Innstillingen fra møtet i kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Selvikvågs forslag 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. 
 
Det bes om at meldingen om hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak også 
sendes til formannskapet, kommuneplankomiteen og andre aktuelle utvalg. 
 
 
 


 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Olsen, Wencke Sissel


Fra: FKT- Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>
Sendt: 3. april 2017 09:57
Til: foreningenffb@gmail.com
Emne: SV: Barnevern


Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget


Til Foreningen Familie i barnevern 
 
Kopi: Til alle landets ordførere og FKTs medlemmer 
 
 
Vi viser til foreningens epost «Barnevern» sendt til alle landets ordførere i begynnelsen av mars 2017.  
 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en møte‐ og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og 
tilsynsfunksjon i kommuner, fylkeskommuner og Sametinget. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg (etter kommuneloven) og deres sekretariater. FKT har i dag 165 kommuner og 8 fylkeskommuner som 
medlemmer, samt 22 kontrollutvalgssekretariater, som betjener mer enn 200 av landets kommuner og 
fylkeskommuner. For nærmere informasjon viser vi til våre nettsider: www.fkt.no.  
 
I foreningens henvendelse til landets ordførere rettes det søkelys på et viktig tema, og kommunenes kontrollutvalg 
omtales en del i denne forbindelse. FKT ønsker å knytte noen kommentarer til denne omtalen, da vi oppfatter en 
viss begrepsforvirring knyttet til hva som er oppgaver for kontrollutvalget. Kommunens kontrollutvalg er opprettet 
med hjemmel i kommuneloven og ikke med hjemmel i Lov om barneverntjenester. Det folkevalgte organet 
kommunen kan (ikke må) opprette med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 2 bli gjerne kalt et klientutvalg. 
Dette kan tillegges oppgaver etter barnevernloven og behandle enkeltsaker innenfor denne lovens virkeområde, slik 
det er beskrevet i barnevernloven § 2. 
 
Kontrollutvalg etter kommuneloven har et annet ansvarsområde enn dette klientutvalget. Det er kommunestyret 
som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget er kort fortalt 
kommunestyrets redskap for demokratisk tilsyn og kontroll for å sikre at den kommunale virksomheten, herunder 
barnevern, skjer i tråd med gjeldende lover og regler, kommunens egne planer og vedtak, samtidig som fokus settes 
på kvalitet og effektivitet i produksjonen av velferd for kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets kjerneoppgave er 
å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Utvalget inngår som 
en uavhengig, folkevalgt del av kommunens egenkontroll. I tillegg kommer administrasjonssjefens interne kontroll, 
jf. bl.a. hvordan dette er nedfelt i barnevernloven § 2‐1 med tilhørende forskrift. 
 
For å sikre kontrollutvalgets uavhengige og objektive stilling har kommuneloven strenge valgbarhetsregler for hvem 
som kan sitte i utvalget. Disse er konkretisert i kommuneloven § 77 punkt 2. FKT er ikke kjent med at ikke alle 
kommuner oppfyller disse kravene, men vi oppfatter at denne påstanden i foreningens epost kan knytte seg til det 
folkevalgte organet som kommunen kan opprette etter barnevernloven § 2.  
 
Barnevern inngår som ett av mange virksomhetsområder i kommunens forvaltning som kontrollutvalget skal føre 
tilsyn med. Som hovedregel utfører kontrollutvalget sine oppgaver med utgangspunkt i planer for 
forvaltningsrevisjon fastsatt av kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalget. Disse planene blir til etter en 
overordnet analyse av kommunens totale forvaltning basert på risiko‐ og vesentlighetsvurderinger. Gjennom 
planarbeidet velges de mest aktuelle områdene for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter i inneværende 
kommunestyreperiode ut. Ressursene som blir stilt til rådighet for kontrollutvalget avgjør hvor mange slike 
prosjekter som kan gjennomføres det enkelte året og i den enkelte kommunestyreperioden. Med et slikt 
utgangspunkt er det ikke gitt at barnevern blir valgt ut blant de prioriterte områdene kontrollutvalget i den enkelte 
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kommunen får i oppdrag av kommunestyret å se nærmere på gjennom forvaltningsrevisjon i hver 
kommunestyreperiode. 
 
Hovedregelen er altså at kontrollutvalget arbeider planmessig. Dette er imidlertid ikke til hinder for at utvalget kan 
omprioritere, etter nærmere avtale med kommunestyret, hvis omstendighetene i den enkelte kommunen skulle tilsi 
det. Kontrollutvalgets tilsyn er systembasert, dvs. at utvalget svært sjelden vil engasjere seg i enkeltsaker, verken 
innenfor barnevern eller andre fagområder. Kontrollutvalget er heller ikke et klageorgan. Det er forøvrig riktig at 
kontrollutvalget har full innsynsrett i de saker, dokumenter mm. som de finner nødvendig for å utføre sitt arbeid. 
 
Det er etablert et nasjonalt register over utførte forvaltningsrevisjoner i landets kommuner. Et raskt søk i dette 
registeret viser at det er utført ca. 200 forvaltningsrevisjonsprosjekter med barnevern som tema de siste 10 – 12 
årene. Uten å ha gått nærmere inn på det, antar vi at flere av de «gjengangere» foreningen lister opp i 
henvendelsen til alle landets ordførere, inngår blant vurderingstemaene i mange av disse rapportene. FKT har for 
øvrig ingen forutsetninger for å vurdere hvorvidt dette antallet rapporter er mye eller lite i denne perioden. Som 
sagt baserer dette seg på konkrete risiko‐ og vesentlighetsvurderinger i hver enkelt kommune, hvor kommunestyret 
bestemmer. 
 
Hvis det er ønskelig med mer informasjon om den kommunale egenkontrollen og systemet for kontroll og tilsyn i 
norske kommuner må foreningen gjerne ta kontakt. For øvrig viser vi til veilederen  fra Kommunal‐ og 
moderniseringsdepartementet: Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (2. utg., desember 
2015). 
 
 
Med vennlig hilsen 
  


Benedikte Muruvik Vonen 


Styreleder 
M: 90 58 90 43 | benedikte.vonen@temark.no 


______________________________ 


Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 


Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo  |  E-post: fkt@fkt.no  |  Tlf.: 403 90 775  | 


www.fkt.no  |  www.twitter.com/FKT_no  | 


FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat  
 


 


Til alle landets ordførere 


  


Foreningen Familie i barnevern er en organisasjon som bistår familier som er under barnevernet. 


Vi er i kontakt med flere hundre familier over hele landet, og har fått innsyn i like mange saker. 


Vårt mål er å arbeide for at barnevernet kan bli en etat til det beste for barna ved å følge gjeldende lover, 
forskrifter og retningslinjer. 
Vi samarbeider også tett med bl.a. Stortingsrepresentanter, advokater og psykologer.  


Dagens nyhetsbilde er preget av saker som omhandler overgrep og lovbrudd innen barneverntjenesten, noe 
vi i foreningen mener bør være totalt unødvendig. Det er for øvrig vi i foreningen som fikk vår kjære 
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ordfører til å ta tak i utfordringen i egen kommune. Resultatet er dagens medieoppslag vedr. Land 
barneverntjeneste.  


Alle landets kommuner har myndighet til å sette seg inn i barnevernets arbeid gjennom sine kontrollutvalg. 
Vi i foreningen har funnet ut at de færreste kommuner faktisk benytter sine kontrollutvalg i forhold til 
barnevernssaker.  
Departementets retningslinjer i hht. kontrollutvalgets mandat kommer klart frem i Lov om 
barneverntjenester § 2 hvor det står: «Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører 
oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for 
hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om 
internkontroll. 
Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette 
organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer.»  


Det er strenge krav til hvem som kan sitte i kontrollutvalgene, og det er oss kjent at ikke alle kommuner 
oppfyller disse kravene. Vi ønsker derfor at samtlige kommuner oppfyller de plikter som er underlagt denne 
lov, ved å enten regulere kontrollutvalgets medlemmer, subsidiert at kommunene oppretter eget 
kontrollorgan vedrørende barneverntjenesten.  
Det er ordførerens ansvar å sørge for at kommunen har lovpålagt kontrollutvalg med de mandater dette 
medfører.  


Foreningen Familie i barnevern har registrert at barneverntjenesten gjemmer seg bak taushetsplikten, også 
ovenfor kommunestyret, ordfører og rådmann. Departementets retningslinjer vedr. kontrollutvalg 
sier: «Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Denne retten er ikke 
begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte, og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller 
dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten 
omfatter også informasjon i selskaper organisert som interkommunale selskaper (IKS), styrer etter 
kommuneloven § 27, aksjeselskaper som er heleid av kommunen (selv eller sammen med andre kommuner) 
og heleide datterselskaper av IKS eller heleide aksjeselskaper. Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke 
opplysninger og hvilket materiale utvalget har behov for å få tilgang til. Kontrollutvalget har en selvstendig 
innsynsrett som gjelder alle forhold utvalget finner nødvendig å undersøke. Kontrollutvalgets innsynsrett er 
uavhengig av revisors innsynsrett. Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kontrollutvalget 
kan for eksempel overlate til leder eller sekretariat å benytte innsynsretten på utvalgets vegne.»  


Foreningen Familie i barnevern forventer at du som ordfører tar nødvendige grep ved å aktivt benytte 
kontrollutvalget i hht. barnevernsaker. På den måten kan man forebygge lovbrudd og overgrep innen 
barneverntjenesten, og sørge for at både barns og foreldres rettigheter blir ivaretatt.  


Det bes om at det settes spesielt fokus på de funn vi har erfart er «gjengangere» i de fleste kommuner: 
-       Tidsfrister 


-          Manglende oppfølging med hht. tilbakeføring 


-          Manglende mulighet for barna å ha sin lovpålagte tillitsperson, og/eller manglende dokumentasjon på 
at dette er fremlagt. 


-          Formålstjenelige tiltak og tiltaksplan 


-          Manglende oppfølging i hht. samvær og samværsplan 


-          Manglende sikkerhet og lovlighet vedr. innhenting av opplysninger 


-          Overdreven og udokumentert assistanse fra politiet 
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-          Den svært hyppige bruken av «henlagt med bekymring» slik at saken kan startes på nytt igjen etter 6 
måneder. 


-          Manglende oppfølging av fosterforeldre 


-          Manipulasjon og endringer i tekst og datoer, dokumentfalsk. 


-          Manglende tilrettelegging i forhold til partsrettigheter. 


-          Barnevernets overdrevne aktivitet på skolene (samsvarer ikke med Opplæringsloven) 


-          Overdreven og ulovlig bruk av akuttiltak 


-          Ignorering av foreldres rett til å bytte saksbehandler 


-          Dokumentinnsyn 


-          Manglende oppfølging av det biologiske prinsipp – barn skal plasseres innad i familien/lokalmiljøet 


-          Manglende dokumentasjon, tiltak og reelle evalueringer før evt. omsorgsovertakelse. 


-          Manglende mulighet for tilkalling av vitne ved hjemmebesøk. 


-          Saksbehandleres bruk av telefon/SMS-tjenester til klienter utenom arbeidstid. 


-          Manglende skriftlige møteinnkallinger med relevant dagsorden 


-          Henlagte saker skal makuleres  - ikke brukes som «ekstra påfyll» ved senere kontakt med bv. 


  


Mvh 
Foreningen Familie i barnevern 


v/ Helene Sørbu og Eli H. Iversen 
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. februar 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 


 
Forventes 


ferdig juni/evt. 
september 


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 


 


 


  







  Side 2 av 2 


 


         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 


Erfaringer med NAV-


organiseringen 


12.12.14 27.05.16  Til oppfølging  


 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 


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 


 Innkjøp/offentlige anskaffelser (bestilt) 


 Omorganisering/omstilling 


 Offentlighetsloven 


 Oppfølging av frafall i ungdomsskolen 


 Sandnes Eiendomsselskap KF 


 Sandnes Parkering KF 


 Sosiale tjenester/unge sosialhjelpsmottakere (bestilt) 


 Virkning av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 







