
Spørsmål:  
Har ingen ansatte i Sandnes kommune reist med fly i løpet av de siste tre årene? 
 
SVAR: Grunnlaget for oversikten over reiseutgifter per transportmiddel er innleverte reiseregninger der ansatte får dekket sine utlegg i forbindelse med 
reiser. Dette utgjør en forholdsvis liten del av kommunens totale transportutgifter. Kommunen har i tillegg til dette egne biler som ansatte benytter, for 
eksempel i hjemmesykepleien. Flyreiser bestilles i hovedsak gjennom kommunens reisebyrå og faktureres avdelingene direkte. I 2018 ble det fakturert om 
lag kr 3,8 millioner for flyreiser og per september 2019 er det fakturert om lag kr 3,1 millioner.  
 
Spørsmål:  
Det ønskes et estimat og en total oversikt over reiser, inkl flyreiser, diett, kurs og seminarkostnader og andre reiserelaterte kostnader. Regner med at det er 
vesentlig høyere enn kr 2,2 million, som det fremkommer i tabellen for 2019 i svarnotat 2.  
 
SVAR: I tabellen under så vises det en total oversikt på artsnivå i Sandnes kommune sitt regnskapssystem. Her vil det være noen kryssføringer, 
samlefakturaer etc, men svaret gir et estimat på reiser, inklusiv flyreiser, diett, kurs og seminarkostnader og andre reiserelaterte kostnader. Tabellen viser 
kun brutto utgifter og tilskudd er ikke medtatt. Tabellen kan ikke sammenlignes med den opprinnelige tabellen i svarnotat 2.  
I tabellen vises regnskap og budsjett for 2018, samt regnskap til og med oktober 2019 og budsjett for hele 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Kommentar

1150 Kurs, konferanser og opplæring 14 342 996 17 897 500 19 609 088 16 439 500

I hovedsak utgifter til kurs,opplæring, kompetanseheving og 

videreutdanning. Både kursavgift, hotell og reise kan være ført her

1152 LEDEROPPLÆRING - PERSONAL 81 908 0 101 405 0

1160 KOSTGODTGJØRELSE, OPPGAVEPLIKTIG 253 439 473 000 407 484 563 000 Diettgodtgjørelse under reiser

1161 BILGODTGJØRELSE, OPPGAVEPLIKTIG 2 237 602 2 384 000 2 776 935 2 518 000 KM-godtgjørelse bruk av bil, elbil, moped samt passasjertillegg. 

1170 SKYSS, REISE OG DIETT ETTER REGNING 7 146 088 4 744 000 9 787 531 4 013 000 Flyreiser, ferje, parkering, hotell, taxi. Både faktura og reiseregning

1171 SKYSS,REISE,DIETT KNYTTET TIL KURS 2 453 375 1 652 500 2 098 079 1 171 000 Flyreiser, ferje, parkering, hotell, taxi. Kun faktura

Totalsum 26 515 408 27 151 000 34 780 522 24 704 500



Det opprinnelige spørsmålet og svaret vårt: 
 
Er det mulig å få en detaljert budsjettoppstilling for kommunalt ansattes bruk av ulike transportmidler? Det er mulig dette ligger i økonomiplanen, men jeg 
har ikke greid å finne det.  
 
SVAR: Vi kan ikke skille på bruker- og ansattreiser. Reiseutgifter føres på samme art i regnskapet uavhengig av om det er ansatte eller brukere som reiser. 
Erfaringsmessig er at de fleste brukerreiser foretatt med kommunens egne transportmidler, taxi eller buss, dermed ikke vil vise i denne oversikten. Ansatte 
får dekket utgifter til arbeidsreiser ved å levere inn reiseregning, her er det mulig å hente ut regnskapstall fordelt på ulike transportmidler. 
 
Av de virksomhetene som har høyest utgifter i 2018, så er det Mestringsenheten og BFE som har innblanding av brukerreiser. Det er i hovedsak virksomheter 
som ikke har fast arbeidssted som har høyest utgifter, for eksempel Byggdrift, Altona, FBU, Styrket barnehage, PPT og Fysio. Grafen under viser en detaljert 
budsjettoppstilling for kommunalt ansattes bruk av ulike transportmidler i prosent av utgiftene, som er til og med september 2019. Som grafen viser, utgjør 
bruk av bil 60,4 prosent av alle førte reiseregninger i Sandnes kommune. Bruk av bil viser en årlig reduksjon fra 2016, med en nedgang på rundt 10 prosent i 
perioden 2016 til 2018. For de andre brukte transportmidlene over 1 prosent, som tog, drosje, buss, ferje og el-bil, så har bruken økt årlig, på samtlige i 
perioden 2016 til 2018. 
 



 
 
Tabellen under er grunnlaget for grafen over.  

  2017 2018 2019 

Bil 1 898 653 1 790 738 1 325 444 

El- bil 75 004 139 329 140 826 

Moped og motorsykkel 1 814 3 166 3 023 

Sykkelgodtgjørelse 7 678 11 856 12 366 

Tog 280 392 332 168 279 787 

Buss 188 029 190 081 164 128 

Ferje 64 135 93 651 70 216 

Drosje 168 471 232 981 199 240 

Totalsum 2 684 175 2 793 968 2 195 032 



 


