
Spørsmål tirsdag 6/11: 
Er det mulig å få tilsendt Handlings- og økonomiplanen i PDF-format? 

SVAR: Ja, PDF-format er laget og vil bli vedlagt svarnotat 1 
 

Spørsmål torsdag 7/11:  
Hvilket bygg skal jordmortjenesten lokaliseres i? 

SVAR: Jordmortjenesten skal inn i Langgata 72 med forventet ferdigstillelse sommeren 2020 
 

Spørsmål torsdag 7/11:  
Langgata 72 – har prosjektet startet opp og er det mulig å stoppe prosessen? 

SVAR: Først til status i prosjektet: 
 

- Bygget er revet innvendig 
- K0 ble vedtatt i styret i SEKF 23.09.19 (sak 107 – 19) 
- Ekstern prosjektleder og øvrige konsulenter er engasjert. De er i full gang med arbeidet for å 

utarbeide grunnlag for anbudskonkurranse som er planlagt utsendt 08.01.2020. 
- Påløpte kostnader i prosjektet er pr i dag om lag kr 3,5 million iht regnskap. I tillegg kommer 

påløpte ikke fakturerte timer fra PL og prosjekterende. 
 
En eventuell følge av avlysing av videre prosess, dvs avbestilling av konsulenter betyr følgende 
(NS8401): «Den prosjekterende har krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført, og for 
sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen» 
 
Øvrige følger: 

- Det foreligger ingen plan B for løsning av jordmortjenesten som er planlagt inn i bygget. Det 
vil si at dette eventuelt må løses på annen måte (for eksempel innleie). Ny leie må i tilfelle 
innarbeides i driftsbudsjettet. 

- Rehabilitering av Langgata 72 er en viktig del i å ivareta kulturmiljøet/helheten rundt 
Langgata 72, 74 og 76. 

- Infrastruktur er lagt inn felles fra alle tre byggene fra Langgata 
Reguleringsplan er tilpasset prosjektet. Ny bruk krever sannsynligvis omregulering. 
 
Spørsmål torsdag 7/11: 
Kan vi få en oversikt over alle disposisjonsfond i Sandnes kommune? 

SVAR: Ja, oversikten er laget og vil bli vedlagt svarnotat 1 
 

Spørsmål torsdag 7/11: 

Hvor mye midler brukes til forebygging (folkehelse for eldre) for å utsette 
sykehjemsopphold lengst mulig? 

SVAR: Det er vanskelig å svare med et beløp på hvor mye midler kommunen bruker på 
forebygging for å utsette sykehjemsopphold. For hele hjemmetjenesten i Sandnes arbeider 
med hverdagsmestring som arbeidsmetodikk, der fokus er på hjelp til selvhjelp, istedenfor 
passiviserende hjelp. Av spesifikke og konkrete eksempler på forebyggende tiltak som skal 
utsette behov for sykehjemsopphold, i tillegg til hverdagsrehabilitering har kommunen 
dagtilbud på kommunale dag- og aktivitetssenter, tilskudd til eldresenter, 
demenskoordinator og hukommelsesteam, ernæringsfysiolog, prosjekt om rehabilitering i 
hjemmet, ulike typer velferdsteknologi som medisindispensere og trygghetsalarmer og 
boligplanlegging med etablering og tilpasning av bolig. 

 
 



Spørsmål torsdag 7/11: 

Hvor skal tomtene til de kommunale barnehagene ligge – det er satt av kr 17 million i økonomiplanen 
for 2022? 

SVAR: Jf. godkjent barnehagebehovsplan er det behov for nye tomter til barnehageformål 
fremover i både Ganddal og Austrått områdene. Planen avklarer forholdet mellom hhv. 
kommunale og private barnehager i den samlede kapasiteten som trengs for å løse behovet. 
Prioritet nå er flere kommunale barnehager. Arealer som kan være aktuelle er i privat eie. 
Med vedtatt bevilgning i økonomiplan gis grunnlaget for at det tas initiativ til forhandlinger 
overfor grunneier om kjøp av areal. Fordi kommunen skal inn i forhandlinger om kjøpsavtale 
er det vesentlig at økonomiplanen ivaretar forhandlingsposisjonen. Å skulle legge inn konkret 
beløp fordelt pr tomt i økonomiplandokumentet vil direkte bety at kommunen mister 
forhandlingsmuligheten i forbindelse med kjøpet. Økonomiplandokumentet er åpent og 
erfaringer har vist at dokumentet blir lest av mange, også aktører som kommunen skal i 
forhandlinger med. Rådmannen fraråder på denne bakgrunnen å endre praksis tilbake med å 
åpent budsjettere pr tomt. 

 
Spørsmål søndag 10/11: 
I post T21 i handlings- og økonomiplan 2020-2023 finner vi denne teksten: Jf Aktive Sandnes kapittel 
11 punkt 11 hvor det heter at Sandnes kommune aktivt skal arbeide for å sikre nøkkeleiendommer i 
Sandnesmarka til frilufts formål som kan være en egenandel til den statlige sikringsordningen. Dette 
vil støtte opp om kommunens reiselivsstrategi. For øyeblikket er grunneiere på flere aktuelle 
områder interessert i å selge til kommunen. Det henvises til Bsak 76/19 Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Sandnes og bsak181/17 Hovedrevisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv «Aktive Sandnes». Bevilgningen gjelder egenandel/forskuttering og det søkes 
statlige midler til sikring hvor en kan få 50-100% dekket. Vi har ikke behandlet bsak 76 eller Bsak 181 
i verken kommunestyret eller bystyret. Saker er blitt utsatt to ganger. I denne saken står det 
ingenting om hva dette er tenkt brukt til annet enn at det støtter opp om kommunens 
reiselivsstrategi. Vi forventer at dette blir behandlet politisk før det brukes penger på oppkjøp i 
Sandnesmarka. Kan rådmannen redegjøre for hva kr 8,5 millioner er tenkt brukt til, og hvilke 
aktiviteter det her er tenkt på? 

SVAR: Sakene det henvises til er saker lagt frem i det gamle bystyret i Sandnes. Det stemmer 
at sak nr. 76/19 ble utsatt, men kartleggingen er foretatt og dette er et kunnskapsgrunnlag 
som nå finnes. Mht sak 181/17 «aktive Sandnes» så er denne vedtatt av kommunestyret og 
er den strategiske planen som gjelder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Revisjon av 
handlingsprogrammene i aktive Sandnes sak er på vei til behandling i det nye 
kommunestyret. Denne er ikke offentlig ennå og legges fram for formannskap og 
kommunestyret samtidig med at økonomiplanen fremmes.  

Når det gjelder tenkt bruk av midlene, så er det slik det står tenkt oppkjøp av strategiske 

arealer for å støtte opp om friluftslivet. Det kan være viktige forbindelser eller areal til 

støtteanlegg som for eksempel parkering mv. Hver enkelt sak vil bli fremmet for 

kommunestyret. En kan ikke pr i dag gå inn å si hvor dette er, da det pågår sonderinger med 

noen grunneiere. 

 
 
 
 
 
 



Spørsmål mandag 4/11:  
Vi ønsker å tilby ungdom i Sandnes mellom 12 og 18 år et klippekort som kan brukes til 
kulturopplevelser i kulturinstitusjoner i Sandnes som mottar kommunal støtte. Man kunne tenke seg 
at kortet kun ville være gyldig der det fantes usolgte billetter igjen på arrangementsdagen eller noe 
liknende, og hadde en verdi på inntil kr. 1000,- per år.  
 
Et grovt anslag tilsier at det vil være ca. 10 000 potensielle brukere av et slikt kort per år, så 
spørsmålet er hvor mye kommunen eventuelt må/bør sette av i budsjettet til å kompensere 
kulturinstitusjonene for dette. Jeg antar man kunne nøyd seg med en (symbolsk) prosentvis andel av 
full billettpris.  
 
SVAR: Rådmannen skriver at her kan vi ikke sette noe beløp. Dette må enten være skissert tydeligere 

fra forslagsstiller, eller så må det fattes et vedtak for eksempel gjennom et verbalforslag i 

kommunestyret om at administrasjonen skal utrede saken. Det rekker vi ikke før 

økonomiplanbehandlingen. 

 
Spørsmål mandag 4/11:  
Er det mulig å få en detaljert budsjettoppstilling for kommunalt ansattes bruk av ulike 
transportmidler?  

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 

Spørsmål torsdag 7/11:  
Det er ønskelig med mer utfyllende informasjon om det nye havnebassenget.  

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 
Spørsmål torsdag 7/11: 
Hva er planen for anskaffelse og bruk av digitale læremidler? 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 
Spørsmål torsdag 7/11: 
Vedrørende dannelsesreise skoler, så er det satt av kr 15 million i statsbudsjettet. Kan kommunen 
søke på disse midlene, og kan vi sikre at vi får mest mulig av midlene til Sandnesskolene? 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 
Spørsmål torsdag 7/11: 
Er det mulig å starte opp utbyggingen av Sandved tidligere og i tilfelle når kan prosjektet starte opp? 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 
Spørsmål fredag 8/11: 
Kan vi få en begrunnelse for prisøkningen på renovasjonsgebyrene til innbyggerne i Sandnes 
kommune? 
 
Vedlagt info: IVAR IKS har bygget et av verdens mest avanserte sorteringsanlegg for restavfall, papir 
og plast. Sorteringsanlegget til kr 615 millioner skulle blant annet gi kommunene en bedre og mer 
effektiv innsamlingsordning. Og ikke minst skulle alle kommunene få totalt lavere leveringspris hos 
IVAR. Likevel ser vi nå at kommunene i regionen må øke renovasjonsgebyrene 
 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 
 



Spørsmål søndag 10/11:  
Når det gjelder tilbud om etter- og videreutdanning vil vi vite hvor stor andel av kostnadene den 
enkelte må dekke selv. I tillegg vil vi gjerne vite hvor stort beløp som er satt av i budsjettet til etter- 
og videreutdanning i Sandnes, og om denne andelen er brukt opp hvert år. Har dere tall på hvor 
mange som har tatt etter- og videreutdanning de siste årene?  

 

Spørsmål søndag 10/11: 
Skatt på verk og bruk, paragraf 3 bokstav d. Hvis vi ønsker å innføre skatt på verk og bruk, §3 bokstav 
d, kan vi da legge inn maks sats på 7 promille ved innføring, eller må vi trappe opp fra et 
utgangspunkt på 2 promille slik rådmannen gjør med skatt på §3 bokstav c i budsjettforslaget? Vi vet 
at det må takseres før innføring, men rådmannen la fram forslag om skatt på verk og bruk i 
budsjettframlegget i 2017, og oppga da tallene til å være 105 millioner i inntekt. Er dette tall som 
fortsatt er reelle for §3 bokstav d for nye Sandnes kommune? 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 

Spørsmål søndag 10/11:  
Hvor mye ville kommunen spart hvert år på å redusere ordførers lønn til stortingsrepresentantnivå? 
Det vil si reduksjon i kostnad samlet for alle folkevalgte i alle utvalg og styrer i tillegg til folkevalgtes 
frikjøp med beregnet utgangspunkt i stortingsrepresentant, ikke statsråd. 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 
Spørsmål søndag 10/11: 
I valgkampen var det en diskusjon om spillemidler, og at kommunen sin andel kom for seint til 
idrettslagene. Stemmer det at disse midlene ligger til grunn for rådmannens budsjettforslag? Jfr 
perioderapport med 6,51 millioner og denne teksten: Tilleggsbevilgning for å dekke etterslep i 
utbetaling til idrettslag som har søkt om midler til nybygg/ombygging/rehabilitering. 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 
 
 
 

 Svar kommer i svarnotat ved en senere anledning 


