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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn 

 

Kontrollutvalget vedtok i møte den 11. februar 2015, sak 8/15, at Buskerud Kommunerevisjon IKS 

(BKR) skulle utarbeide en overordnet analyse av kommunen. Analysen inkluderer også en vurdering 

av behovet for å utføre selskapskontroll overfor selskaper hvor kommunen har vesentlige 

eierinteresser. Analysen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt kommunestyrets 

videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan for forvaltningsrevisjon 

for en nærmere angitt periode. 

 

1.2. Sentrale bestemmelser innen forvaltningsrevisjon  
 

Av kommuneloven1 fremgår det at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres forvaltningsrevisjon i 

kommunen.  

 
Kontrollutvalget skal ...... påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger 
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

 

Nærmere om innholdet i forvaltningsrevisjon fremgår av revisjonsforskriften2:  

 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets [eller 
fylkestingets] vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området, 

c) regelverket etterleves, 
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
e) beslutningsgrunnlag fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav, 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften3 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden utarbeide plan 

for forvaltningsrevisjon, senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er 

konstituert. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen ulike 

sektorer og virksomheter.  

 

Planen skal vedtas av kommunestyret. Dette innebærer at kommunestyret får en aktiv og sentral rolle 

innen forvaltningsrevisjon og knytter forvaltningsrevisjonsarbeidet nærmere dette organet. Det 

fremgår av lovforarbeidene at bakgrunnen for ovenstående bestemmelser er å styrke 

forvaltningsrevisjonen innen kommunene og fylkeskommunene. 

 

  

                                                
1 LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 77 nr. 4 
2 FOR 2004-06-15 nr 904: Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv., § 7 første ledd 
3 FOR 2004-06-15 nr 905: Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 10 
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Forholdet mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon 

Ved gjennomføringen av regnskapsrevisjon skal revisor vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar 

med lov og forskrifter; herunder om det gir uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret 

og stillingen ved årsskiftet er i overensstemmelse med god kommunal regnskapskikk4. Videre skal 

revisor blant annet se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det 

fremstår etter gyldig vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå, og at vesentlige avvik er 

redegjort for i årsberetningen. 

 

Ifølge departementets merknader til denne bestemmelsen, så ligger det i dette at revisor skal se etter 

at det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet viser. Dette dreier seg 

om kontroll med bruken av midlene i forhold til talldelen av budsjettet. Videre fremgår følgende av 

departementets merknader: 

 
En kontroll som går videre enn dette; for eksempel kontroll av de disposisjoner som ligger til grunn 
for regnskapet er i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak for øvrig, forutsetninger og 
gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for god 
kommunal økonomiforvaltning, vil høre enten under forvaltningsrevisjon, jf § 7 eller ligge til det 
generelle kontrollansvar som påhviler kontrollutvalget, jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4. Dette kan bl.a. dreie seg om vurderinger av om den måte kommunen forvalter 
sin økonomi på, bidrar til kommunelovens intensjon om formuesbevaring ivaretas. 

 

Med andre ord vil det være opp til kontrollutvalget å eventuelt stille spørsmål om kommunens 

økonomiforvaltning utover det som gjelder årsregnskapets budsjett-tall og større budsjettavvik. 

 

1.3. Sentrale bestemmelser innen selskapskontroll 
 

Kommuneloven5 gir kontrollutvalget og revisor tilgang på de opplysningene som det er behov for til 

å gjennomføre en kontroll i selskaper som er 100 % eid av en eller flere kommuner: 

 
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller 
fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i 
heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og 
revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets 
daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes 
nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

 

Videre kan kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som 

skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor. Både kontrollutvalget og revisor skal varsles og 

har rett til å være til stede på selskapets generalforsamling samt på møter i representantskap og 

tilsvarende organer. 

 

1.4. Om systematikken ved den overordnede analysen 

Formålet med den overordnede analysen er å gi kontrollutvalget og eventuelt kommunestyret et 

overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være 

hensiktsmessig å sette spesielt fokus på, ved å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en 

selskapskontroll. 

 

                                                
4 FOR 2004-06-15 nr 904: Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv., § 3 
5 LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 80 
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Denne analysen tar for seg risiko på et overordnet og generelt grunnlag. Det vil si at den ikke er 

uttømmende i forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre forvaltningsrevisjon 

eller selskapskontroll innenfor.  

 

Kommuner kan sies å være en organisasjon som i utgangspunktet skal forvalte og tilby innbyggerne 

det samme tjenestetilbudet uansett hvor i landet kommunen ligger. På denne bakgrunn kan man si at 

kommuner har en stor grad av felles trekk, og dermed også er utsatt for en del risikofaktorer som er 

like. Dette kan vi omtale med begrepet generell risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan 

utsettes for fordi kommunen leverer en type tjeneste. Risikofaktorer som er generelle for kommunene 

kan vi finne i Fylkesmannens tilstandsrapport for kommunene.  Vi kan også finne generelle 

risikofaktorer i blant annet Helsetilsynets årlige tilsynsrapport.  

 

Det er forskjeller mellom kommunene som kommer til syne for eksempel der lokaldemokratiet har 

valgt å tilby tjenester som ikke er lovbestemt, der kommuner velger å sette bort tjenesteproduksjonen 

til andre, eller samarbeider med andre om å utføre tjenestene. Andre forskjeller på kommuner er 

demografiske og geografiske forhold. Dette kan gi forskjellige utfordringer i forhold til omfang av og 

valg av løsninger for å tilby befolkningen tjenestene de har krav på. I tillegg er det forskjeller i 

kommunens økonomiske forutsetninger og kompetanse på de enkelte områdene. Dette kan vi omtale 

med begrepet kommunespesifikk risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan utsettes for på 

bakgrunn av kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere en type tjeneste på. 

 

Analysen er basert på en vurdering av kommunen med utgangspunkt i plandokument, KOSTRA-

rapportering6, økonomisk informasjon, bruker-/spørreundersøkelser, informasjon fra nøkkelpersoner, 

kontrollutvalgets vurderinger og revisjonens generelle kunnskap om risikoområder innenfor de 

enkelte deler av kommunen. Analysen gjelder også selskaper som kommunen har betydelige 

eierinteresser i.  

 

Det er viktig å påpeke at de områder som anbefales i denne analysen ikke er et resultat av revisjon. 

De konklusjonene som fremkommer er basert på en vurdering av iboende risiko for et område, samt 

innsamlet informasjon om hva kommunen har av tiltak for å redusere slik risiko. Med risiko menes 

her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen (alvorlighetsgraden) dersom 

angjeldende forhold (trussel) inntreffer. Endelige og kvalitetssikrede konklusjoner vil kreve at det 

utføres revisjon på området. 

 

Analysen deler kommunens tjenesteproduksjon inn i følgende tre perspektiver: 

 

 Brukerperspektivet, det vil si risikoen for at brukerne ikke får de tjenestene de har krav på 

gjennom lov og forskrifter og vedtatte mål i kommunen. 

 Organisasjonsperspektivet, det vil si risikoen for at tjenesteproduksjon ikke blir produsert 

på økonomisk effektiv måte. 

 Samfunnsperspektivet, det vil si om kommunen som organisasjon i samhandling med andre 

offentlige og private organisasjoner klarer å ivareta innbyggernes behov og andre generelle 

samfunnsinteresser. 

 

Under angjeldende perspektiv er det på et overordnet nivå vurdert sannsynligheten for at uønskede 

forhold inntreffer og alvorlighetsgraden dersom forholdet skulle inntreffe. Disse to forholdene kan 

igjen deles opp i følgende: 

 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer: 

 Kompleksitet på området (iboende risiko)  

                                                
6 KOSTRA-tall som presenteres i denne rapporten er ureviderte tall, publisert 9. april 2016 
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 Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes ut fra 

hvor stort fokus det er på området / tjenesten. 

 

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer: 

 Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for 

innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene. 

 Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for 

kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, omdømme eller 

eksterne rammebetingelser. 

 

Videre har vi valgt å vekte ovenstående punkter på en skala fra 1 til 3, hvor 1 vurderes som lav 

sannsynlighet (for at et forhold kan inntreffe) og liten konsekvens (dersom et forhold inntreffer) og 3 

vurderes som høy sannsynlighet og høy konsekvens. Ut fra tallfestingen får vi en gjennomsnittlig 

sannsynlighet og konsekvens for hvert område/hver tjeneste som er omtalt i kapittel 3. Disse tallene 

viser et samlet gjennomsnitt for hvordan sentrale personer i kommunen og revisjonen har vurdert 

området. Nedenstående tabell illustrerer hvordan tallfestingen er lagt opp. 

 

Tabell for vurdering av sannsynlighet og konsekvens på området/for tjenesten:  

 
Sannsynlighet vurdert ut fra: (1 = lav, 3 = høy) 

 kompleksitet på området (iboende risiko)  
 risikoreduserende tiltak på området   

Sannsynlighet – gjennomsnitt  

 
Konsekvensen hvis et forhold inntreffer:  (1 = liten, 3 = stor) 

 for den enkelte innbygger  
 for kommunen som organisasjon  

Konsekvens – gjennomsnitt   

 

I kapitlene 3.1 til 3.3 er utvalgte områder beskrevet ut fra det enkelte perspektiv som er tatt med i 

analysen og risiko innenfor disse områdene vurdert ut fra ovennevnte modell. I kapittel 4 er de 

vurderte risikoene fra hvert enkelt område samlet og illustrert i et diagram som vist til høyre. Den 

detaljerte fremstillingen av hvordan risiko er vurdert, 

kan ses i vedlegg 1.  

 

Dersom det på et område (eller for en tjeneste) er høy 

sannsynlighet og stor konsekvens, bør det vurderes å 

iverksette nærmere undersøkelse. Hvis det er høy 

sannsynlighet, men mindre konsekvens, eller lav 

sannsynlighet men en stor konsekvens, vil det også 

være aktuelt å vurdere behovet for nærmere 

undersøkelse.  

 

I tillegg utføres det en vesentlighetsvurdering av de 

områdene som peker seg ut som mest aktuelle, slik at 

helhetsvurderingen av risiko og vesentlighet er avgjørende for de områdene vi til sist anbefaler å se 

nærmere på. 

 

For å supplere vår vurdering gjennomførte revisjonen i mai 2015 en spørreundersøkelse blant 

medlemmer av kontrollutvalg og kommunestyrer / fylkesting. Spørreundersøkelsen ble gjennomført 

ved hjelp av det internettbaserte verktøyet Questback.  

 

I undersøkelsen ble politikerne bedt sine vurderinger av de ulike områdene denne overordnede 

analysen er delt inn i. De skulle vurdere hvor viktig de anså de ulike områdene på en skala fra 1 til 5, 
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hvor 1 var "ikke så viktig" og 5 var "veldig viktig". De skulle også prioritere inntil 5 områder hvor de 

ville prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Resultatet av dette kan ses i vedlegg 3. I tillegg 

ble politikerne bedt om å oppgi årsakene til at de ønsket å prioritere disse områdene. 

Kontrollutvalgsmedlemmene ble også spurt om hvilke erfaringer – kommentarer de hadde til den 

overordnede analyse for perioden 2011 – 2015. 

 

Svarprosenten for undersøkelsen var: 

 Antall svar Antall respondenter Svarprosent 

Sande kommune 5 25 20 % 

Alle kommuner7  195 392 44,9 % 

Buskerud fylkeskommune 18 42 42,9 % 

 

Vi har i noen grad utarbeidet denne analysen med bakgrunn i forslag til veileder for gjennomføring 

av overordnet analyse fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).  

 

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens ressursbruk 

vurdert opp mot sammenlignbare kommuner. Av sammenlignbare grupper har vi valgt å ta med 

gjennomsnittstallene fra KOSTRAs valgte kommunegruppe8 for den aktuelle kommune, fylket 

kommunen tilhører og landsgjennomsnittet. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke er i 

samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre at 

innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også innebære at 

ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et sikrere svar på hva 

lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang av angjeldende områder. 

 

I tillegg til KOSTRA-tallene har revisjonen i år også tatt med resultatene fra Kommunal rapports 

"Kommunebarometer9". Dette er en sammenlikning av landets kommuner basert på til sammen 123 

nøkkeltall som er gruppert innenfor 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig 

lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i 

hovedsak hentet fra de foreløpige tallene fra KOSTRA, med tillegg av offentlig statistikk fra SSB, 

Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra 

Telemarksforsking.  

 

Karakterer settes ved at de 5 % beste innen hvert nøkkeltall får beste karakter; 6,0. De 5 % dårligste 

får laveste karakter; 1,0. Resten av kommunene får karakter ut fra om deres nøkkeltall ligger nærmest 

de beste (bedre enn 3,5 i karakter) eller nærmest de dårligste (under 3,5 i karakter). Sektorene er 

vektet. Grunnskole og pleie og omsorg utgjør samlet 40 prosent av barometeret. De minst viktige 

sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. Vektingen er skjønnsmessig, og det gjøres for å skille 

mellom de viktige nøkkeltallene og de som er interessante, men relativt sett lite viktige.  

 

De 12 sektorene har følgende vekting: 

 
Grunnskole (20 %) 
Eldreomsorg (20 %) 
Barnevern (10 %) 
Barnehage (10 %) 

Helse (7,5 %) 
Sosialtjenesten (7,5 %) 
Kultur (2,5 %) 
Økonomi (10 %) 

Kostnadsnivå (5 %) 
Miljø og ressurser (2,5 %)  
Saksbehandling (2,5 %) 
Vann, avløp og renovasjon (2,5 %) 

  

                                                
7 Alle kommuner = kommunene Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og 

Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker. 
8 Se vedlegg 2 for en oversikt over hvilke kommuner som inngår i KOSTRAs kommunegruppe. 
9 http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret 
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2. OM KOMMUNEN 
 

Kommunebarometeret viser at Sande kommune er 

rangert som den 144 beste kommunen i Norge totalt. 

 

Justert for inntektsnivået i kommunen rangeres den 

som den 52 beste kommunen i Norge. 

 

Nøkkeltall for Sande kommune per 1. januar 2016: 

 per 1. januar 2016 

Areal 178 km2 

Jordbruksareal 34 724 dekar 

Folketall – antall innbyggere 9 297 

 Antall innbyggere 0 – 5 år 650 

 Antall innbyggere 6 – 15 år 1 246 

 Antall innbyggere 16 – 24 år 1 033 

 Antall innbyggere 25 – 79 år 5 992 

 Antall innbyggere 80 og over 376 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som andel av befolkningen 12,6 % 

Forventet leveralder – kvinner  82,2 år 

Forventet leveralder – kvinner 78,3 år 

Kommunalt husholdningsavfall – antall kilo per innbygger 531 kg 

Uføretrygdede, som andel av befolkningen (16 - 66 år) 10,6 % 

Sosialhjelp – andel mottagere 2,3 % 

Antall helt arbeidsledige – årsgjennomsnitt  117 

Skatteinngang – totalt 2015 216,3 mill kr 

Skatteinngang – endring fra 2014 til 2015 7,7 % 

 

Sande kommune er historisk sett en landbrukskommune. Landbruket er i dag stadig tilbakegang og 

det vil være vanskelig for lokale aktører og snu denne utviklingen. For at næringen skal kunne 

omstille seg er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og næringen og et større innslag 

av produktutvikling og spesialisering.  

 

I Sande kommune er det et variert næringsliv med både små og store bedrifter sett i norsk målestokk. 

Sandesamfunnet har også et stort arbeidsmarked ved at en ligger så nær opp til (er en del av) Oslo-

regionen.  

 

Når det gjelder befolkningen i Sande kommune har denne de siste årene vist en økning på ca 2 % -  

140-150 personer hvert år. Pr. 1.1.2016 har Sande 9 297 innbyggere mot 9 149 innbyggere pr. 

1.1.2015 (hentet SSB). I økonomiplanperioden 2016 - 2019 er det forutsatt en fortsatt 

stor befolkningsvekst, og for perioden samlet er det lagt til grunn en vekst på ca. 9 %, dvs. en 

gjennomsnittlig årlig vekst på 2 %.  

 

Sande kommune har et ønske om og behov for flere arbeidsplasser. En sterk økning i 

befolkningsveksten vil være et grunnlag for en målrettet næringspolitikk for å tiltrekke seg 

nyetableringer og øke antall arbeidsplasser.   
 
  

Kommunebarometeret 2015 
144 

Sande kommunes totale rangering 

… justert for inntektsnivå 52 
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2.1. Økonomi 

Sande kommunes handlingsprogram og regnskap viser følgende hovedtall for utvikling i økonomien 

når det gjelder driftsregnskapet:  

 

Tall i hele tusen  Regnskap  Budsjett 

 2013 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 565 932 591 802 637 906 616 982 

Driftsutgifter  566 207 589 449 621 904 628 292 

Brutto driftsresultat 275 -2 354 -16 002 11 310 

Netto finansposter  24 857 25 505 29 234 30 211 

Netto driftsresultat -3 804 -8 695 -21 926 2 462  

Interne finanstransaksjoner 98 7 279 10 122 -2461* 

Regnskapsmessig resultat -3 705 -1 316 -11 804 0 

*skyldes øreavrundinger.  

 

Kommunen har hatt regnskapsmessig mindreforbruk de tre siste årene. Kommunen har ikke 

uinndekket regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år. 

 

Ifølge økonomiplan har kommunen budsjettert med ca 

462 mill kroner i frie driftsinntekter i 2016. De frie 

inntektene forventes å øke litt i planperioden. 

 

Sande kommune har planlagt investeringer for ca 680 

mill kroner i planperioden 2016– 2019, som er fordelt 

med følgende beløp per år:  

 

 

Tall i hele tusen 2016 2017 2018 2019 

Planlagte investeringer 152 341 81 122 174 280 271 170 

Finansiering:     

 Lån 108 193 61 470 140 306 220 742 

 Merverdiavgiftskompensasjon 20 817 14 532 29 624 47 478 

 Tilskudd 10 675 2 020 1 250 1 250 

 Salg av eiendom 5 200 1 400 1 400 0 

 Bruk av fond 7 456 1 700 1 700 1 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunebarometeret 2015 
192 Sande kommunes rangering 

innenfor området ØKONOMI 

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ 6 
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2.2. Organisasjonskart 

Sande kommune har per 1. januar 2016 følgende organisering: 

 

 

 
 

Politisk organisering: 

Kommunestyret i Sande har 25 medlemmer, mens formannskapet og de tre sektorutvalgene 

Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK), Hovedutvalg for kultur og oppvekst 

(KOP) og Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) hver består av 7 medlemmer. Øvrige utvalg har 

varierende antall medlemmer.  

 

Administrativ organisering: 

Ifølge kommunens organisasjonskart er kommunen delt inn tre administrative ledernivåer, dette er 

rådmannsnivå, kommunalsjefer og virksomhetsnivå. Kommunen er ledet av rådmann med tillegg av 

tre kommunalsjefer. Kommunen er videre delt inn i tre sektorer, Helse og velferd, Kultur og oppvekst 

og Tekniske tjenester og består av totalt 16 virksomheter. I tillegg har kommunen felles 

støttefunksjonene som personal, budsjett og regnskap.  

 

2.3. Sentrale dokumenter 

I den overordnede analysen har vi benyttet følgende dokumenter fra Sande kommune:  

 Kommuneplan, arealdel  

 Kommuneplan, samfunnsdel  

 Handlingsprogram (økonomiplan) 2016 – 2019, Årsbudsjett 2016 

 Planstrategi 2016-2019 
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 Årsregnskap 2015 

 Årsberetning 2015 

 Kommunalplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv (2013-2016) 

 Kommunal plan for kultur 2015-2018 

 Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021 

 Klima- og energiplan 2010-2015 

 Etiske retningslinjer + verdiplakat 

 Overordnede retningslinjer for HMS-arbeidet i Sande kommune 

 Strategi for bruk av sosiale medier 

 eKommunestrategi 2012 

 Strategisk kompetanseutviklingsplan 

 Plan for velferdsteknologi i Sande 2016-2018 

 ROS-analyse 2014 

 Hovedplan samferdsel 2015 

 Hovedregel for boligbebyggelse i Sande kommune 

 Gebyrforskrift + gebyrsatser 2015 

 Rapport fra Fylkesmannens tilsyn om økonomisk sosialhjelp til unge 

 Boligsosial handlingsplan 

 Leseplan for grunnskolen 2014 

 Plan for bosetting og integrering av flyktninger 2016-2020 

 Trafikksikkerhetsplan 2014-2018 

 Handlingsplan for SFO 2013-2017 

 Plan for IP koordinator og koordinerende enhet i Sande kommune 2014-2017 

 Virksomhetsplan for barneverntjenesten 2015 

 

Sande kommunes kommuneplan for 2014 til 2026 er delt i to hoveddeler, samfunnsdelen og 

arealdelen. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 7. mai 2015 og arealdel ble 

vedtatt i møte den 29. oktober 2014. Kommuneplanens samfunnsdel har lagt noen politiske føringer 

for hvordan man ønsker at Sande-samfunnet skal utvikle seg. Kommuneplanens arealdel tar sikte på å 

realisere disse målene. Denne planen er et strukturert og oversiktlig dokument med visjoner og mål 

for kommunen. Ifølge Planstrategi 2016-2019 foreligger det en plan for revidering av enkelte deler av 

kommuneplanens arealdel med sikte på å ha denne vedtatt innen 2016/2017. Samfunnsdelen og store 

deler av arealdelen revideres ikke i planperioden.  I kommunens handlingsprogram (økonomiplan) 

for 2016 til 2019 er visjoner og mål overført fra kommuneplanen og belyst på en god måte, og 

inneholder nærmere beskrivelse av selve tjenesteproduksjonen.   

 

Den overordnede analysen vil i hovedsak basere seg på kommuneplan og handlingsprogram, 

årsmelding, men også andre kilder er benyttet, slik som årsrapport, regnskap, kommunes nettsider, 

KOSTRA-tall og annen offentlig statistikk etc. Ut fra de overordnede planene til kommunen ser det 

ut til at det arbeides aktivt for å oppfylle kommunelovens generelle krav.  

 

3. RISIKOVURDERING 
Som anbefalt i NKRFs forslag til veileder for gjennomføring av overordnet analyse, har vi valgt å ta 

utgangspunkt i kommunens virksomhet på et overordnet nivå. Etter kommuneloven10 kan 

kommunens virksomhet ut fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende: 

 

 Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre 

                                                
10 LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 1 
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 Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor 
rammen av det nasjonale fellesskapet 

 Bidra til en bærekraftig utvikling 

 Legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard 

 

Ved å ta utgangspunkt i kommunens overordnede planer (kommuneplan og økonomiplan) har vi 

vurdert om kommunen har fokus på de krav som kommuneloven stiller til en kommune. 

 

 

3.1. Brukerperspektivet 

 

Nedenfor følger de, etter vår vurdering, mest volumiøse og viktige tjenestene en kommune etter lover 

og forskrifter eller gjennom lokale prioriteringer skal tilby sine innbyggere. 

 

I denne analysen er kommunens tjenesteproduksjon delt inn etter rapporteringsstrukturen i KOSTRA. 

Inndelingen kan derfor avvike noe fra hvordan den enkelte kommune har organisert sin 

tjenesteproduksjon.  

 

3.1.1. Barnehager 

 

Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på barnehageområdet, herunder 

sørge for plass til alle barn med rett til barnehageplass, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private 

barnehager, samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn. Å ha ansvar for såpass mange 

oppgaver som til dels er motstridene, gir risiko for at ikke alle oppgavene blir tilstrekkelig godt 

ivaretatt.  

 

Foreldrebetalingen endres i løpet av 2015. Den generelle maksprisen øker, og samtidig innføres 

enkelte moderasjoner. Alle familier får søskenmoderasjon. For familier/hushold med lav inntekt, 

innføres det (1) lavere makspris for alle barn, og (2) gratis kjernetid for 4- og 5-åringer og for dem 

med utsatt skolestart. Både regelendringene og økt kompleksitet i reglene gir risiko for feil i 

innbetalingsordningene.   

Tilskuddsordningene til private barnehager er forenklet fra 2015, slik at tilskuddene skal baseres på 

kommunens regnskap, og ikke på kommunens budsjett. Det arbeides med å endre 

finansieringsordningen for private barnehager fra 2016.  

Nasjonale myndigheter øker innsatsen for kompetanseheving i barnehagene. Det skal dekke alle 

ansatte og ledere i barnehagene. Staten bidrar med egne midler, samtidig legges det vekt på 

barnehageeiers særskilte ansvar for å heve kvaliteten, oppfylle pedagognormen og øke antall ansatte 

med aktuell og nødvendig kompetanse. Fylkesmennene i Buskerud og Telemark varsler at det er 

vanskelig å få kommunene til å delta eller øke deltakelsen i de nasjonalt initierte satsningene. 

Dermed er det en risiko for at den økte satsingen på kompetanseheving ikke blir gjennomført i det 

omfang nasjonale myndigheter ser som ønskelig. 

 

Ifølge Handlingsplan for barnehager 2013-2017 er kommunens visjon for området «Alle skal ha 

minst en opplevelse av mestring hver dag». Fokusområdene i planperioden er  

- God oppvekst – tidlig innsats  

- Språk  

- Sosial kompetanse  

- Ledelse – av organisasjon og ledelse av barn 
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Det fremgår av kommunens årsberetning for 2015 at det legges stor vekt på oppfølging av tiltak fra 

handlingsplanene for barnehager som er referanse for lokale årsplaner og utviklingsarbeid, samt 

førende for kompetanseutvikling og ressursbruk. Skoler, SFO og barnehager vil ha årsmeldinger som 

følger driftsår, og årsmeldingene til den enkelte virksomhet vil bli lagt frem politisk. Kommunen har 

hatt omfattende kompetansetiltak på tvers av sektoren.  

 

Av økonomiplanen for 2016-2019 fremgår det at Sande kommune har full barnehagedekning etter 

departementets definisjon, i en blanding av kommunale og private aktører (ca 50/50). Videre går det 

frem at handlingsplanen for «Sandebarnehagen» er implementert og danner grunnlag for 

kompetanseutvikling og den daglige driften i både de kommunale og private barnehagene.  En av de 

store utfordringene som skisseres her er at selv om kommunen har full barnehagedekning, betaler 

kommunen andre nabokommuner, spesielt Drammen kommune for barnehageplasser som følge av at 

kommunen ikke har kapasitet til å ta imot barn etter søknadsfristen eller at mange velger barnehager i 

disse kommuner av praktiske årsaker. Dette medfører økte kostnader for Sande kommune som må 

betale en de aktuelle kommunene for plass etter en nasjonal sats. Betalingen etter nasjonal sats er 

høyere enn den satsen de private barnehagene i Sande kommune mottar.   

 

En annen utfordring er høy befolkningsvekst i Sande kommune som fører til økt behov for 

barnehageplasser. 

 

Det er noen endringer i kommunens barnehagesammensetning, da Kjeldås barnehage åpnet nybygg i 

august 2015, ny barnehage på Lersbrygga i drift fra høsten 2016, leiekontrakten med Vammen 

barnehage er sagt opp med utflytting sommer 2016 og Skafjellåsen barnehage er solgt og vil legges 

ned fra sommeren 2016. Kommunen er i gang med et prosjekt med ny kommunal barnehage 

Skafjellåsen barnehage med planlagt drift fra høsten 2017. Det rapporteres derfor om stor usikkerhet 

om kapasitet høsten 2016.   

 

Barnehageområde er et område hvor kommunen har en tilsynsfunksjon for egne og private 

barnehager. 

 

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell C Barnehager og  

1. Gebyrsatser/brukerbetaling: 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Foreldrebetaling Barnehage:        

Antall betalingsterminer i året 100% 

fulltidsopphold  11 11 11 11 .. .. .. 

Månedssats med årsinntekt 150 000-

199 999 kroner eksklusive kostpenger 
fulltidsopphold (100%)  1900 1975 1975 950 .. .. .. 

Månedssats med årsinntekt 250 000-
299 999 kroner eksklusive kostpenger 

fulltidsopphold (100%)  1900 1975 1975 1500 .. .. .. 

Månedssats med årsinntekt 350 000-

399 999 kroner eksklusive kostpenger 
fulltidsopphold (100%)  2330 2405 2405 2045 .. .. .. 

Månedssats med årsinntekt 500 000-
549 999 kroner eksklusive kostpenger 

fulltidsopphold (100%) 2330 2405 2405 2655 .. .. .. 

Kostpenger per måned 100% 

fulltidsopphold  250 250 250 250 .. .. .. 

Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i % 30 30 30 30 .. .. .. 
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Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i % 50 50 50 50 .. .. .. 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i 

prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter, konsern 15,8 14,4 15,8 15,7 13,6 14,6 14,8 

Netto driftsutgifter til barnehager per 
innbygger, konsern 7282 6946 7616 7811 7171 6954 7855 

Brutto investeringsutgifter til 
barnehagesektoren per innbygger, 

konsern 120 210 3084 226 691 341 497 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år 
i kroner, barnehager, konsern 112082 111487 124200 132275 126409 127135 131808 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,1 87,2 91,3 90,9 88,7 89,8 90,4 

Andel styrere og pedagogiske ledere 

med godkjent barnehagelærerutdanning 96,2 98,1 96,2 100,0 92,9 97,7 91,8 

Leke- og oppholdsareal per barn i 

barnehage (m2) 5,9 6,0 5,4 5,6 5,8 5,8 5,6 

 
EKG 10 = Kommunegruppe 10, som består av kommuner som anses å være sammenlignbare. Se vedlegg 2 for 

en oversikt over hvilke kommuner som inngår i den aktuelle kommunegruppen. 

 

 

Av KOSTRA-tall ser vi at kommunen har høyere netto driftsutgifter i barnehagesektoren av 

kommunens totale netto driftsutgifter sammenliknet med kommuner i egen kommunegruppe, 

gjennomsnittet for landet og Vestfold fylke. Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger ligger 

også høyere, men marginalt under landsgjennomsnittet. Dette viser at kommunen bruker mye 

ressurser på denne sektoren, men kan også bety at barnehagene driver ineffektivt. Et forhold som 

peker i retning av førstnevnte er at kommunen har høyere andel barn med barnehageplass enn 

sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet.  

 

Andelen styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning har økt til 100 % i 

2015 og ligger høyere enn sammenliknbare kommuner, Vestfold og landsgjennomsnittet. Dette kan 

være en indikasjon på at kommunen satser på kvalitet i barnehagene.  

Maksimalpris for foreldrebetaling ligger på samme 

nivå som 2015 på kr 2 655 fra 1.2.2016. 

 

  

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene. I 

forvaltningsrevisjonsrapporten med tittelen «Tilsyn og kvalitet i barnehager» i 2013 har vi kartlagt 

om det er en tilfredsstillende kvalitet på barnehagene i Sande kommune. Vi har sett på dette ut fra 

hvordan kommunen utfører sin tilsynsoppgave med barnehagene i tråd med kravene i regelverket. Vi 

har sett nærmere på følgende områder:   

- Kommunens godkjenning av nye barnehager 

- Kommunens tilsyn etter barnehageloven   

- Kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern   

- Kompetansekrav til styrer og pedagogisk leder, og dispensasjoner fra disse   

- Fremvisning av politiattest   

- Kontroll av lekeareal og lekeplassutstyr   

- Rapportering av avvik, skader og uønskede hendelser   

- Opplysningsplikt – meldinger til barnevernet   

 

Kommunebarometeret 2015 
300 Sande kommunes rangering 

innenfor området BARNEHAGE 
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I vår gjennomgang av kommunens utøvelse av sin tilsynsrolle som barnehagemyndighet, har vi fått 

ett meget godt bilde av kommunen. De forskjellige tilsynene har fokus mot til dels de samme 

områder, men innfallsvinkelen og den praktiske gjennomføringen gjør at barnehagene opplever dette 

som ryddig og greit å forholde seg til.   

 

Det har i de forskjellige tilsynene blitt konstatert avvik av varierende omfang. Avvikene er tydelig 

presentert. og barnehagene har gitt dekkende tilbakemeldinger. Avvik avdekket i tilsyn virker å være 

meget godt fulgt opp av alle aktører.   

 

En annen indikasjon på at kommunens tilsynsoppgave er med på å sikre at kommunens barnehager 

opprettholder en tilfredsstillende kvalitet, er at det som resultat av disse kontrollene de senere årene 

har vært nedleggelser av barnehager i kommunen. Hvis barnehagene ikke var enig i kommunens 

konklusjon på tilsynet, ville de hatt anledning til å klage dette inn for Fylkesmannen. Kommunen kan 

i så måte ikke bruke sin tilsynsoppgave til å tilpasse antall plasser mellom private og kommunale 

barnehager, påvirke til å legge ned barnehager osv.   

 

I punktet som handler om rapportering av avvik, skader og uønskede hendelser er vi forelagt en rekke 

rutiner og spesielt skjemaer. Vi tror kommunen vil ha nytte av å gjennomgå disse med tanke på å få 

færre skjemaer å forholde seg til, for å få en mer oversiktlig rapportering, og for å gjøre det lettere for 

de ansatte å forholde seg til, og bruke skjemaene.   

 

På grunnlag av vår gjennomgang, mener vi at kommunen utfører sine tilsyn i tråd med kravene i 

gjeldende regelverk.  

 

Med bakgrunn i vår gjennomgang, har vi anbefalt rådmannen å gjennomgå kommunens rutiner og 

skjemaer for registreringer av mangler, avvik, hendelser, uønskede hendelser, skader, osv. Det er  

en rekke forskjellige skjemaer og rutiner, og disse bør gjennomgås med tanke på om det kan være 

hensiktsmessig å få færre skjemaer å forholde seg til.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.2. Grunnskole 

 

Erfaringsmessig strever kommunene med ivaretakelse av enkelte bestemmelser i opplæringsloven. 

Kommunen skal blant annet ha et system som gjør det mulig å vurdere om de ivaretar sine 

forpliktelser etter dette lovverket, jf. § 13-10. Det er utfordrende å utvikle og bruke et system som 

skal dekke en såpass omfattende og sammensatt virksomhet, og det kan være risiko for at kommunen 

lar være å utvikle et slikt system, eller i begrenset grad tar det i bruk. 

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. § 9a. Ulike 

antimobbekampanjer har pågått i flere tiår. Samtidig ser vi at antall barn og unge som rapporterer om 

krenkelser og mobbing i de årlige elevundersøkelsene i liten grad endres. De senere årene har digital 

vold blitt mer vanlig. Det kan være risiko for at kommunen ikke har tilstrekkelig fokus på dette 

arbeidet.  

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels 
 Prioritering/rangering  0 
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Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf. 

§ 1-3. Det handler om å differensiere undervisningen innenfor klassefellesskapets rammer. 

Differensieringen kan ivaretas ved lokale læreplaner, ulike undervisningsmåter og individuell 

vurdering, men i begrenset grad ved differensiering i grupper etter ferdighetsnivå. Dette stiller store 

krav til planlegging og organisering. Det er risiko for undervisningen ikke blir tilstrekkelig 

differensiert, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  

 

Dersom en elev ikke har utbytte av den ordinære undervisningen, har vedkommende rett til 

spesialundervisning, jf. § 5-1. Det handler om å tilpasse opplæringen til den enkelte – enten innenfor 

eller utenfor klassefellesskapet. De senere årene er det avdekket store forskjeller mellom kommuner 

og mellom skoler når det gjelder antall elever med vedtak om spesialundervisning.  Det gir risiko for 

at de riktige målgruppene for spesialundervisning ikke nås. Flere steder er antall vedtak om 

spesialundervisning gått ned på kort tid. Det kan være et uttrykk for at den tilpassede opplæringen er 

styrket, og at behovet for spesialundervisning er tilsvarende redusert. Samtidig kan det gi risiko for at 

elever som skulle hatt tilbud om spesialundervisning, ikke får det.  

 

Fra nasjonalt hold er kompetanseheving i barne- og ungdomsskolen et satsingsområde i årene 

framover. Det legges særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på lederutdanning for 

rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre etter- og videreutdanning 

for lærere. Fylkesmennene i Buskerud og Telemark varsler at det er vanskelig å få kommunene til å 

delta eller øke deltakelsen i de nasjonalt initierte satsningene. Dermed er det en risiko for at den økte 

satsingen på kompetanseheving ikke blir gjennomført i det omfang nasjonale myndigheter ser som 

ønskelig. 

 

Det er vedtatt enkelte endringer i opplæringsloven. De viktigste er at elever som mobber kan flyttes 

til en annen skole, og reglene for vurdering er noe endret. Det førstnevnte er en potensielt 

inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode saksbehandlingsrutiner for å minimere 

risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

Sande kommune har vedtatt en prosjektplan for God oppvekst frem til og med 2018. Planen gir klare 

føringer for hvilke forventninger kommunen har til hva og hvordan ulike aktører og virksomheter/ 

institusjoner kan bidra. Prosjektplanen konkretiseres i årlige handlingsplaner.  I tillegg til 

handlingsplanen har kommunen en leseplan for grunnskolen for perioden 2013-2016.   

 

I årsberetningen for 2015 kommer det frem at «Tilstandsrapport for grunnskolen i Sande i 2015» 

viser gode resultater samlet for 10 år i Sandeskolen, men også at kommunen har fortsatt rom for 

forbedringer. I følge handlingsplanen for 2015-2019 er leseplan, trivselsplan og Handlingsplan for 

Sandeskolen under implementering.  

 

Videre står det i årsberetningen at kommunen har elevundersøkelser som følges blant annet opp med 

mye fokus på mobbeutfordringer, og at det er oppmerksomhet rundt felles praksis når det gjelder 

enkeltvedtak etter §9a i opplæringsloven.  

 

Det rapporteres om utfordringer med bakgrunn i at Sande er blant de 100 kommunene med lavest 

lærertetthet på 1.-4. trinn de siste 3 år, og at skolene drives innenfor stramme rammer.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell D Grunnskole: 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223),  i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 27,1 25,0 25,9 25,4 24,9 23,8 23,3 
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Andel elever i grunnskolen som får 
særskilt norskopplæring 4,3 4,2 4,7 4,4 5,5 4,5 7,0 

Andel elever i grunnskolen som får 
morsmålsopplæring 0,0 0,0 2,5 0,0 1,3 2,5 2,3 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 9,7 8,1 8,2 8,1 8,3 8,3 7,9 

Andel timer spesialundervisning av 
antall lærertimer totalt 21,3 18,5 16,2 15,8 18,3 17,9 17,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), 

per elev, konsern 101269 98309 100692 102418 118994 109190 115480 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler 

og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, 
konsern 77530 76333 76006 78015 92141 84387 85762 

Elever per kommunal skole 233 241 244 248 165 267 229 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-
10.årstrinn 13,5 14,1 13,9 14,4 12,8 13,9 13,7 

Andel elever med direkte overgang fra 
grunnskole til videregående opplæring 100,0 100,0 99,1 98,3 98,3 98,5 98,0 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng  39,3 41,9 43,2 40,2 .. 40,5 40,8 

Andel lærere med universitets-

/høgskoleutdanning og pedagogisk 
utdanning 84,1 85,2 89,1 .. .. .. .. 

 

 

Sande kommune har ifølge KOSTRA- tall for 2015 en 

del lavere brutto driftsutgifter per elev til 

grunnskolesektoren og lønnsutgiftene til grunnskole, 

skolelokaler og skoleskyss per elev enn gjennomsnittet 

for sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet for 

Vestfold og landet for øvrig. Når man ser på netto 

driftsutgifter til grunnskolesektoren i prosent av 

samlede netto utgifter kan vi se at kostnadene til grunnskole utgjøre en større andel av samlede 

kostnader enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, fylkesnivå og på landsbasis. 

KOSTRA-tall viser at kommunens nivå på andel av elever med spesialundervisning har hatt en 

nedgang fra 2012 til 2013, men har vært noen lunde stabil de tre siste årene. Andelen er noe lavere 

enn gjennomsnitt både for sammenlignbare kommuner og fylket, men ligger noe høyere enn 

landsgjennomsnittet.   

 

Ut fra KOSTRA-tall bruker Sande kommune mindre ressurser per elev på grunnskole enn 

sammenlignbare kommuner. Beskrivelser i plandokumentene og KOSTRA-tall kan være en indikator 

på at kommunen er kostnadseffektiv i driften av skolene, men det kan også være en indikator på at 

man har et redusert tilbud og utsatt vedlikehold av skolelokalene. 

 

Sande kommune har ifølge kommuneplanen 2014-2026 en press på kapasiteten på kommunens 4 

barneskolene og en ungdomsskole som følge av høy befolkningsvekst. Det gjennomføres derfor 

arbeid med utvidelse av kapasitet både på barnehager, skoler, kulturskole, samt arenaer for 

kulturformidling. Kommunen har varslet om i handlingsprogrammet 2016-2018 et redusert 

tjenestenivå i takt med endrede budsjettrammer. Utbyggingen på Selvik skole er planlagt å være 

ferdig i løpet av 1. halvdel av 2016.  Det er foretatt en tilstandsanalyse av ungdomskolen, Haga 

barneskole og Haga barnehage etter kommunestyrets vedtak i handlingsprogrammet 2016-2018. Det 

går frem av årsberetningen at tilstandsrapportene anbefaler at det bygges nye skoler og ny barnehage 

framfor å rehabilitere og utvide eksisterende bygg.  

 

Kommunebarometeret 2015 
104 Sande kommunes rangering 

innenfor området GRUNNSKOLE 
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Det ble gjennomført et nasjonalt dokumenttilsyn innenfor emnet «forvaltningspraksis» ved Haga 

skole i 2014. Det rapporteres om et resultat med ingen avvik, slik at kommunen er i gang med 

prosesser for å sikre at samme forvaltningspraksis også er gjeldende på de andre skolene i Sande.   

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene. 

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.3. Skolefritidsordningen (SFO) 

Kommunen skal tilby SFO og utarbeide vedtekter for ordningen, herunder om eierforhold, 

opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf. § 13-7. Videre skal elever i SFO 

sikres et godt fysisk og psykososialt miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete 

forpliktelser. En risiko innen SFO er at tilbudet ikke er tilstrekkelig i omfang og kvalitet.  

SFO kan finansieres med foreldrebetaling, jf. § 13-7. Generelt er det en risiko for at kommunen 

mangler et systematisk beregningsgrunnlag som dokumenterer hvordan den utregner 

foreldrebetalingen, herunder påviser hvorvidt den overstiger eller ikke overstiger kommunens utgifter 

til ordningen. 

 

På lik linje med grunnskolen er SFO også omfattet av prosjektet «God oppvekst» som gir føringer i 

form av tiltak og danner grunnlaget for handlingsplaner som igjen er referanse for lokale årsplaner og 

utviklingsarbeid i kommunen.  

 

Kommunen har utarbeidet handlingsplan for SFO for perioden 2013-2017, og SFO har også egne 

vedtekter. I Sande er det tilbud om SFO ved de fire barneskolene i kommunen, og det fremgår av 

planen at det er et tilbud til alle barn i 1 – 4. trinn og barn med spesielle behov på 5.-7 trinn.   Fra 

kommunens nettsider går det frem at en full plass i SFO inklusiv matpenger/sosiale tiltak i 2015 og 

2016 koster 2 890 kroner pr måned. SFO er underlagt selvkostprinsippet, det vil si at kommunen ikke 

har adgang til å ta mer betalt enn det kommunen har i kostnader til produksjon av tjenesten.    

Det betales for opphold i 11 måneder og det ytes en søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 

% for barn nr 3 og 4.  For familier/husholdning med samlet inntekt under kr 405 000 er satsen for full 

plass redusert til 2.500,- pr. måned fra 1.august 2015. Det er ikke inntektsavhengig betaling for 

deltidsplasser.   

Hovedmålet for SFO (ihht Opplæringslovens § 13-7):   

- skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter  

- utgangspunktet skal være alder, funksjonsnivå og interesser hos barna   

- skal gi barna omsorg og tilsyn 

- funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår    

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Høy 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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- §13-7a gir rett til leksehjelp, Forskrift til opplæringslova, § 1A-1. Leksehjelp i grunnskolen, gir 

ytterligere info om innholdet og organisering. Leksehjelp er i Sande organisert inn i SFO, i tråd med 

lov og forskrift 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell D Grunnskole og  

1. Gebyrsatser/brukerbetaling: 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Foreldrebetaling SFO:        

Ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned 2108 2340 2619 2752 .. .. .. 

Ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned 1505 1596 1773 2033 .. .. .. 

Ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned .. .. .. .. .. .. .. 

Ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner 

per måned .. .. .. .. .. .. .. 

Ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per 

måned .. .. .. .. .. .. .. 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i 

prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat 

SFO 70,9 70,1 68,2 65,1 55,0 65,4 61,5 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 70,9 70,1 68,2 65,1 53,3 63,2 59,4 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud 

(215), per komm. bruker, konsern 28578 27890 28873 30733 26490 26997 27557 

 

 

 

Ifølge KOSTRA-tall bruker Sande kommune noe mer ressurser på SFO enn sammenliknbare 

kommuner, gjennomsnittet for Vestfold og landet for øvrig. Dette kan ha en sammenheng med at 

kommunen har en større andel av barn i SFO enn snittet for kommunegruppen.     

 

Det at tjenestene er underlagt selvkostprinsippet, innebærer en risiko for at kommunen kan komme til 

å ta for høy betaling for sin tjenesteyting.  Ut fra størrelsen på betalingen for SFO og kostnadsnivået 

er det er lav risiko for at kommunen tar mer betalt enn det selvkostprinsippet forutsetter.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.4. Voksenopplæring 

 

Sande kommune har et voksenopplæringssenter. Det fremgår av kommunens nettsider at senteret har 

ulike tilbud innenfor opplæring for voksne. Voksenopplæringen har seks ansatte inkludert rektor. 

Voksenopplæringen ønsker å gi elevene økt livskvalitet gjennom aktiviteter som omfatter hele 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Lav 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels 
 Prioritering/rangering  0 
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mennesket både faglig, sosialt og emosjonelt. Ut over dette, beskrives voksenopplæring i mindre grad 

i plandokumentet.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell D Grunnskole: 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i 

prosent av samlede netto driftsutgifter 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per 

innbygger 203 205 220 169 256 221 232 

 

 

KOSTRA-tallene viser at enhetskostnaden pr bruker til voksenopplæringen er del lavere enn 

sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet.  

Innvandring fra Europa /flyktninger fra Syria kan bli en utfordring i forhold til området.  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.   

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.5. Kultur og idrett 

 

Kommunen har en rekke oppgaver som er lagt på dette tjenesteområdet, som blant annet 

kulturtjenester pålagt.  

 

Offentlig forvaltning har et særskilt ansvar for å sikre at de nasjonale målene for kulturminnevernet 

oppfylles. Myndighet og forvaltningsansvar for kulturminner er fordelt mellom stat, fylkeskommune 

og kommuner. Kommunene har ansvar for å forvalte kulturminner og kulturmiljøer i sitt planarbeid 

gjennom Plan- og bygningsloven. Kulturminner og kulturmiljøer kan gjennom denne loven i første 

rekke sikres gjennom kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. 

 

Kommunen kan søke om ulike tilskudd f. eksempel tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av 

idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), samt 

midler fra «Den kulturelle skolesekken», en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i 

Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Kommunene kan også søke tilskudd fra 

«Den kulturelle spaserstokken» til profesjonell kunst- og kulturformidling til eldre. 
 

Det fremgår av kommunens plandokumenter at Sande kommune har stort fokus på kulturtilbudet i 

kommunen og jobber aktivt for å utvikle kulturtilbudet for innbyggerne. Videre står det at kommunen 

er i en sterk vekst, og befolkningsøkningen vil medføre behov for økt kapasitet i kulturtilbudet. 

Kommunens innbyggere har mange muligheter til kulturopplevelser med relativt kort avstand - også 

utenfor kommunegrenser som Drammen, Oslo og byer sørover i Vestfold.  

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Lav  
 Konsekvens  Liten  
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels 
 Prioritering/rangering  0 
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Kulturtjenesten består av Frivilligsentralen, Fritidsklubben, Sandetun aktivitetssenter, Kulturskolen 

og Biblioteket. Virksomheten har i tillegg ansvar for idrett, friluftsliv, kulturminnevern, 

næringsutvikling, informasjonstiltak, utleie, kulturelle tilskuddsordninger og Den Kulturelle 

Skolesekken.   

 

Sande kommune har vedtatt kommunal plan for kultur for perioden 2015- 2018. Hovedmålet i denne 

er at Sande kommune skal legge til rette for et godt kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper.   

Kommunen skal: 

- videreutvikle inkluderende fritids- og kulturarenaer hvor barn og unge opplever mestring, trygghet 

og tilhørighet.  

- sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i lokaliteter til kulturskole og andre kulturformidlingsarenaer.    

 

Videre ble det i 2012 vedtatt fireårig plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  

 

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell K Kultur og J Fysisk planlegging, 

kulturminner, natur og nærmiljø: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per 

innbygger i kroner, konsern 1674 1617 1696 1633 1515 1514 2024 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, 

konsern 325 290 319 324 254 273 266 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 8,0 7,0 7,0 6,8 4,1 6,1 4,4 

Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 

innbygger 371 309 418 321 229 187 216 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 5,0 4,6 4,4 4,5 4,0 4,5 4,6 

Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern 147 161 155 127 175 176 180 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge 

per innbygger, konsern 225 211 207 178 78 85 193 

Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og 

musikkskoler per innbygger, konsern 234 240 268 258 299 179 263 

Netto driftsutgifter til muséer per innbygger, 

konsern 22 30 56 35 40 52 75 

Netto driftsutgifter til kunstformidling per 

innbygger, konsern 80 70 90 90 18 81 96 

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per 

innbygger, konsern 281 245 237 241 258 206 261 

Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller 

støttet, kulturminner eller kulturmiljø .. .. .. .. 0 0 0 

 

 

Driftsutgiftene til kultursektoren per innbygger har 

vært noen lunde stabilt de senere årene og ligger nå 

noe over gjennomsnittet for sammenlignbare 

kommuner, men under landsgjennomsnittet.  

 

Kommunen har tilbud i forhold til lovfestede 

oppgaver som bibliotek og kulturskole. Besøk i folkebiblioteket per innbygger har gått noe ned de 

siste årene og er på nivå med gjennomsnittet for Vestfold og noe over snittet for sammenlignbare 

kommuner. Utlån per innbygger er derimot betraktelig over snittet for både sammenlignbare 

kommuner og landsgjennomsnittet, og noe over gjennomsnittet for Vestfold. Driftsutgiftene til 

Kommunebarometeret 2015 
208 Sande kommunes rangering 

innenfor området KULTUR 
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biblioteket per innbygger er over gjennomsnittet for både sammenlignbare kommuner, fylket og 

landet for øvrig.   Netto driftsutgifter til kunstformidling er atskillig høyere enn snittet for 

sammenliknbare kommuner og fylket, men noe lavere enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder også 

netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger.  Netto driftsutgifter til idrett per 

innbygger gått ned en del fra tidligere år, og ligger nå under snittet for sammenliknbare kommuner, 

fylket og landet for øvrig.  

 

Ifølge Kommuneplan 2014-2016 er behovet for økt kapasitet på kulturskole og arenaer for 

kulturformidling stor som følge av den høye befolkningsveksten. I Sande er det en høy kulturaktivitet 

og aktivt lag- og foreningsliv. Gode møteplasser blir til ved samlokalisering av fagmiljøer, frivillige 

kulturaktører og kulturnæring. Stedets beliggenhet, utforming og utrustning har konsekvenser for 

kostnadene knyttet til bygging, drift og infrastruktur rundt bygningen. Frivillighet i fremtiden er en 

utfordring. Oppgaven må kanskje i større grad ivaretas av det offentlige i fremtiden.    

 

Kultur kan være viktig for generell trivsel og utvikling i samfunnet. Mangel på tilbud innen enkelte 

kulturområder kan føre til at kommunen ikke når sine satsninger i kommuneplanen. Kommunens 

innbyggere har relativt kort avstand til kulturtilbudet både i Drammen og i Oslo. 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

3.1.6. Økonomisk sosialhjelp 

 

På landsbasis har det vært øktende sosialhjelpsutbetalinger og SSB melder om at det i 2014 var det 

høyeste antallet sosialhjelpsmottakere på 10 år. Høye sosialhjelpsutbetalinger kan være en indikasjon 

på at kommunens forebyggende arbeid ikke er godt nok. Gjennom NAV-reformen er bl.a. ansvar for 

økonomisk sosialhjelp lagt til NAV-kontoret. Reformen skal bidra til flere i arbeid og færre på 

passive ytelser. På landsbasis har en foreløpig ikke hatt god nok måloppnåelse som følge av 

reformen, og regjeringen nedsatte en ekspertgruppe som blant annet skulle se på hvordan NAV bedre 

kunne nå målet om å få flere over i arbeid. Ekspertgruppens anbefalinger er primært rettet mot den 

statlige delen av NAV kontoret, men det er også satt fokus kommunenes håndheving av 

aktivitetsplikten og viktigheten av å styrke NAV-leders rolle lokalt - sikre samarbeid med andre 

virksomheter i kommunen og at NAV-leder er del av kommunens strategiske ledelse.  

Tall fra fylkesmannen på klagesaker vil gi en indikasjon på om det er risiko knyttet til 

saksbehandling på området. Det samme gjelder saksbehandlingstid. For personer med behov for 

økonomisk sosialhjelp vil det være viktig å få en rask avgjørelse. 11 

 

Mottakere av sosialhjelp er en sammensatt gruppe, og formålet med økonomisk sosialhjelp er å gjøre 

den enkelte økonomisk selvstendig. Det er derfor viktig at denne tjenesten fungerer godt og at 

brukerne ut fra en individuell vurdering får de tjenestene de har krav på. Den enkelte bruker har rett 

til en individuell plan for tiltak.  

 

Området er for øvrig komplekst og bør ses på tverrfaglig og i relasjon til andre tjenester.  

                                                
11 SSB.no, regjeringen.no 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels 
 Prioritering/rangering  00 
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NAV Sande har «Rett ytelse til rett tid.» som hovedprioritet, og organiserer sosialtjenesten, herunder 

flyktningetjenesten, startlån bostøtte, bostøtte, rus og tiltaksteam (lavterskel tilbud for personer 

mellom 18-30 år).  

 

Det fremgår av Handlingsplan 2016-2019 at NAV har fokus på en systematisk behovsavklaring og 

vurdering av arbeidsevne som skal gi bedre grunnlag for individuelt tilpasset oppfølging og bistand.  

Arbeidsplikt er besluttet som et sentralt virkemiddel, men ikke formelt innført. Mangel på eget 

botilbud har medført at kommunen har kjøpt omsorgsplasser utenfor kommunen for de som er 

atskillig ressurskrevende brukere. Kommunen melder om at det er særlig utfordrende å tilrettelegge 

for gode tiltak rettet mot ungdom, rus og psykisk helse. Med et stramt bolig- og arbeidsmarked ser 

man også for seg at bosetning og integrering av flyktninger fortsatt vil være ressurskrevende.  Dette 

blir ansett som en særskilt utfordring for kommunen i 2016, med tanke på situasjonen i Syria.  

 

Som utfordringer kommunen står ovenfor i 2016 nevnes blant annet kostnadsvekst på økonomisk 

sosialhjelp, høy arbeidsledighet, særlig i forhold til unge voksne, og det er vanskelig å få 

praksisplasser. Det går også frem av årsberetningen at kommunen følger opp økningen i antallet 

personer på sosialhjelp, og at ungdom er en prioritert gruppe. 

 

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell G Sosialtjenesten: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 

innbygger, konsern 1133 1230 1550 1733 1567 2108 2216 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 

innbygger 20-66 år, konsern 1872 2046 2576 2882 2630 3489 3600 

Netto driftsutg. til råd, veiledning og 

sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, 
konsern 740 696 873 634 1018 1041 1303 

Andel netto driftsutg. til råd, veiledning 
og sosialt forebyggende arbeid, konsern 39,5 34,0 33,9 22,0 38,7 29,8 36,2 

Netto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, 

konsern 792 1043 1462 1599 1358 2010 1735 

Andel netto driftsutgifter til økonomisk 

sosialhjelp, konsern 42,3 51,0 56,7 55,5 51,6 57,6 48,2 

Sosialhjelpsmottakere 209 210 222 215 225 511 314 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 

20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,7 3,7 3,8 3,6 3,8 4,6 4,0 

Gjennomsnittlig stønadslengde 

mottakere 18-24 år 4,6 3,5 4,2 4,9 .. .. .. 

Gjennomsnittlig stønadslengde 

mottakere 25-66 år 4,6 5,0 5,5 5,5 .. .. .. 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 

måneder eller mer 62 68 88 82 72 173 112 

Andel mottakere med sosialhjelp som 

hovedinntektskilde 51,2 48,6 45,5 43,3 44,7 48,1 48,1 
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Ressursbruken pr innbygger til økonomisk sosialhjelp 

har ifølge KOSTRA-tall økt en del de siste årene, og 

ligger betraktelig over snittet for sammenlignbare 

kommuner. Derimot ligger den under snittet for fylket 

og landet for øvrig. Det har vært en økning i antall 

personer som mottar sosialhjelp frem til 2015, hvor antallet har gått ned med 7 personer. Selv om 

Sande kommune ifølge KOSTRA-tallene benytter mer ressurser per bruker enn sammenliknbare 

kommuner, viser oversikten at andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp er lavere for 

sammenlignbare kommuner. Oversikten viser at den negative utviklingen har snudd i 2915 ved at 

andelen har blitt noe lavere.     

 

Fylkesmannen i Vestfold har gjennomført tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 

og 23 år i perioden 2. februar – 7. juli 2016. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen gjennom 

sine styringssystemer (internkontroll) sørger for at tjenestene opplysning, råd og veiledning om 

økonomisk stønad ved NAV-kontoret er tilgjengelige, at tildelingen er forsvarlig og at oppfølgingen 

blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Rapport fra tilsynet datert 7. juli 2016 omtaler at tilsynet har 

avdekket ett avvik: «Ledelsen har ikke, gjennom tilstrekkelig styring og ledelse, sørget for at 

informasjon om tjenesten økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år alltid er korrekt.» 

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon om økonomisk sosialhjelp i 2011.  

På bakgrunn av vår gjennomgang mener vi Sande kommune gjennom NAV Sande har en god 

saksbehandling av økonomisk sosialhjelp, og at utbetalingene er i tråd med de veiledende satser som 

gjelder og det skjønn som kan utvises. Vedtakene vi har sett på var utformet i tråd med de krav som 

stilles i forvaltningsloven og offentleglova, der spesielt opplysninger om klagerett og innsynsrett er 

viktige for en mottaker. Gjennomgangen påviste en variabel praksis for journalføring i mappene, og 

en del stønadsbeløp som ble sent registrert i Socio og dermed kostnadsført på et annet regnskapsår 

enn de egentlig tilhørte. Det er opplyst at dette også skal være innskjerpet fra januar 2010. 

 

Sande kommune har ikke gjennomført noen brukerundersøkelser hvor brukernes opplevelse av møtet 

med kommunens representanter innenfor området økonomisk sosialhjelp har vært tema. Vi kan heller 

ikke finne noe oppfordring eller pålegg om å gjennomføre en slik brukerundersøkelse.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.1.7. Boligsosiale tjenester 

 

Flere kommuner vil ha utfordringer i arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Det er en risiko for at den offentlige innsatsen for å hindre bostedsløse ikke er 

helhetlig og målrettet. I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020 er det fastlagt felles 

nasjonale mål og prioriterte innsatsområder, der kommunene vil ha en nøkkelrolle for at målene skal 

realiseres. Hvorvidt kommunene får til å ta i bruk de statlige virkemidlene på området kan også ha 

betydning for hvor godt arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet blir. 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 

 

Kommunebarometeret 2015 
351 Sande kommunes rangering 

innenfor området SOSIAL 
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Boligsosiale tjenester tilligger NAV Sande. Kommunen har en boligsosial handlingsplan fra 2008. 

Den boligsosiale handlingsplanen omhandler boliger og botiltak for de grupper av befolkningen som 

har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egenhånd.  Kommunen 

melder om i årsberetningen for 2015 at evaluering av boligsosial handlingsplan er under arbeid og er 

planlagt ferdig i 2016. Dette er nærmere omtalt i rådmannens forslag til planstrategi av 15. april 

2016. I følge denne har Sande kommune godkjente arealplaner som dekker beregnet boligbehov i lang tid 

fremover.   

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell N Bolig: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013  2012 2013  2012 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 

innbyggere 18 17 17 17 21 22 21 

Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall 

kommunalt disp. boliger 99 99 99 97 81 59 77 

Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for 

rullestolbrukere 57 59 60 58 62 57 48 

Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert 

bolig, konsern 33148 31608 46227 39123 40866 37484 59045 

Antall søknader per 1000 innbyggere 12 11 9 12 8 10 7 

Andel søkere som har fått avslag på kommunal 

bolig 17 49 44 39 21 22 31 

 

 

Som det fremkommer av KOSTRA-tallene hadde antall søknader per 1000 innbyggere en stor 

nedgang fra 2013 til 2014. I 2015 var antallet økt tilbake til nivået i 2012, og er langt høyere enn 

gjennomsnittet. Kommunen eier en svært høy andel av kommunalt disponerte boliger selv.    

 

Ifølge kommuneplanen for 2014-2026 er det skissert et boligbehov på ca. 1 600 nye boenheter fram 

mot 2026.  

 

Kommunen melder om i Handlingsprogrammet 2016-2019 at på grunn av mangel på eget tilbud har 

kommunen kjøpt omsorgsplasser utenfor kommunen for meget ressurskrevende brukere, samt en 

særlig utfordring å tilrettelegge for gode tiltak rettet mot ungdom, rus og psykisk helse.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.8. Flyktninger 

 

Mange kommuner har for dårlige resultater etter endt introduksjonsprogram. Det er dermed en risiko 

for at kommunene ikke får etablert tiltak i programmet som bidrar til at deltakerne når målet om 

kvalifisering for arbeid eller videre utdanning. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015) Endringer i 

introduksjonsloven omhandler forslag som legger til rette for økt gjennomføring av plikt til hhv. 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og deltakere i 

introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det foreslås at det innføres rett til permisjon fra 

introduksjonsprogrammet ved tilbud om arbeid, at den enkelte må dokumentere kunnskaper om 

samfunnet for å få fritak fra plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap og at kommunene skal 

ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  

Fra 2011 fikk fylkesmannen et tilsynsansvar for introduksjonsloven. Det ble da også stilt krav om 

internkontroll for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Det gjennomføres landsomfattende tilsyn med 

kravet om at programmet skal være helårlig og på full tid i perioden 2013 – 2016. 

 

I Sande kommune er tjenestetilbudet som skal ivareta og tilrettelegge for nye flyktninger i 

kommunen organisert innenfor NAV under tjenesteområdet Helse og sosial.    

 

Kommunen har tilbud om et kvalifiseringsprogram som en del av introduksjonsprogrammet. 

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet 

og deres økonomiske selvstendighet. For integreringen i samfunnet er det viktig at denne tjenesten 

fungerer, og at brukerne blir kjent med det generelle tjenestetilbudet i kommunen.  I årsberetningen 

for 2015 fremgår at det har vært krevende å få deltakere inn i ordningen. I Sande kommune var det 

bosatt 26 flyktninger i 2015. Kommunestyret har vedtatt bosetting av 35 flyktninger, hvorav 10 

enslige mindreårige i 2016.  

 

I Handlingsprogrammet 2016-2019 er det angitt at regjeringen anslår at det vil komme 33 000 

asylsøkere til Norge i 2016. For Sande blir det en utfordring å finne egnede boliger og å tilrettelegge 

et hensiktsmessig tjenestetilbud ved et økt mottak. Selv om bosettingsmålet for 2015 er innfridd, er 

bosetting av flyktninger blitt en særskilt utfordring i 2016. Kommunestyret har vedtatt plan for 

integrering og bosetting av flyktninger i juni 2016, sak 0032/16. I følge denne har kommunen kjøpt 7 

boliger, hvorav en skal rives for bygging av 4 nye leiligheter i 2016/2017. I tillegg har kommunen 

inngått 5 leiekontrakter for fremleie med private utleiere for å sikre boliger for bosetting. Det er 

videre inngått opsjon på fire mindre leiligheter som skal bygges i Skafjellgrenda. 

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell G2 Introduksjonsstønad: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter til 
introduksjonsordningen pr. innbygger .. .. .. 471 .. .. .. 

Mottakere av introduksjonsstønad i 

prosent av antall innbyggere 0,40 0,38 0,35 0,40 .. .. .. 

 

 

Sande kommune har en liten økning i mottakere av introduksjonsstøtte i perioden, men det er ikke 

rapportert sammenlikningstall for øvrige kommuner og landet som helhet.  For integrering i 

samfunnet er det viktig at denne tjenesten fungerer og at brukerne blir kjent med det generelle 

tjenestetilbudet til kommunen og andre deler av samfunnet. 

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.1.9. Barnevern 

 

De senere årene har det vært en økning i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, og en 

økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak utenfor hjemmet. Dermed kan det være 

en risiko for at sårbare barn og unge ikke får hjelp til riktig tid, i tilstrekkelig omfang, og at hjelpen 

ikke har tilstrekkelig kvalitet.  

Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid kan ivareta egne behov og 

ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til 

å fatte riktige vedtak og følge dem opp systematisk over tid. 

Det er ofte flere og sammensatte årsaker til at utsatte barn og unge kommer i kontakt med 

barnevernet. Barna og deres familier mottar ofte bistand fra flere etater. Å sikre et tverrfaglig 

samarbeid er derfor viktig. Det kan være en risiko for at slikt samarbeid ikke blir tilstrekkelig 

forankret på ledernivå og i den daglige virksomheten i tjenestene, og at sårbare barn og unge og deres 

familier ikke får et koordinert tjenestetilbud.   

 

Barneverntjenesten i Sande kommune er organisert under tjenesteområdet Kultur og oppvekst. I 

tillegg til barnevernleder, har virksomheten 6 stillinger som barnevernkonsulent (saksbehandlere) og 

1 stilling som tiltakskonsulent, samt en kontormedarbeider i 50 % stilling. Tjenesten ble slått sammen 

med Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT) til en virksomhet fra 1. mars 2015. Med dette er det tatt 

sikte på et tettere samarbeid med både skoler og barnehager og videreutvikling mot et helhetlig 

tiltaksapparat for «God oppvekst», noe som vil fremme tidlig innsats. Stram budsjettstyring på 

området kan gå utover lovpålagte oppgaver. Barnevernet skal sikre at barn har trygge oppvekstsvilkår 

og en ønsket utvikling. For å kunne fange opp barn som ikke har slike forhold, er det viktig at 

barnevernet har et nært samarbeid med interne og eksterne aktører som arbeider med barn og kan 

fange opp tilfeller av omsorgssvikt.  

 

Virksomhetsplan for barnevern 2015-2017 ble vedtatt i august 2015. Planen skal i tillegg til å være 

førende for kompetanseutvikling og ressursbruk, være en mal for årsmeldinger fra virksomheten. 

Årsmeldingen vil bli lagt frem for politisk.  

 

I følge Handlingsprogrammet 2016-2019 ble driftsbudsjettet økt i forbindelse med revidert budsjett 1. 

tertial 2015, og en av årsakene var økning i antall saker på barnevern i 2015.  

 

Det rapporteres om et merforbruk innen barnevern for 1. tertialrapport 2016, som relateres til økning 

i antall saker og fosterhjemsplasseringer.   

 

 

 

 

 

 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels  
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels 
 Prioritering/rangering  1 
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Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell H Barnevern: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 

år, barnevernstjenesten, konsern 99773 120370 110570 102667 : 95835 110769 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 

og 252) per barn i barnevernet, konsern 174602 186640 178265 172118 : 159997 175273 

Barn med undersøkelse ift. antall 

innbyggere 0-17 år .. 3,4 4,4 5,0 : 5,3 4,3 

Andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år .. 2,6 5,6 4,1 : 5,0 4,4 

Andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-22 år 4,6 3,6 4,8 5,2 : 5,7 4,5 

Andel undersøkelser med behandlingstid 

innen 3 måneder 18,1 25,1 18,6 20,1 : 18,4 16,1 

Andel barn med tiltak per 31.12. med 

utarbeidet plan .. .. 21,1 22,8 : 23,1 19,8 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 

barn 0-17 år .. 99 100 96 : 99 99 

System for brukerundersøkelser i 

barnevernstjenesten 0 0 0 0 .. .. .. 

Benyttet brukerundersøkelse siste år 0 0 0 0 .. .. .. 

Innført internkontroll i 

barnevernstjenesten 0 1 1 1 .. .. .. 

 

  

  

Ifølge KOSTRA-tall for 2015 har kommunen høyere 

kostnader til barnevern enn gjennomsnittet for 

Vestfold. Videre har barnevernet en høyere andel av 

saker med saksbehandlingstid innen tre måneder i 

2015 enn gjennomsnittet for Vestfold og landet for øvrig. Innrapporterte stillinger med fagutdanning 

for barn 0-17 år er noe under både Vestfold og landsgjennomsnittet.    

 

Ut ifra KOSTRA-tall for 2015 kan det synes om barneverntjenesten er presset med hensyn til 

ressurser. Statistikken viser at Sande har en lavere andel av barn med barneverntiltak både innenfor 

gruppen 0-17 år og 0-22 år, og også har en lavere andel av barn med tiltak per 31.12. som har 

utarbeidet plan. Dette kan være en medvirkende årsak til at andelen med behandlingstid innen tre 

måneder, er høyere for Sande kommune enn de det sammenlignes med i tabellen over.  

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon av saksbehandlingsrutiner og gjennomføring i praksis 

innenfor barnevern i Sande kommune i 2008. Vårt inntrykk da var at det manglet et samkjørt og 

helhetlig tilbud til barnevernsbarn i kommunen, og at det ble gitt for lite informasjon mellom de 

offentlige instansene i kommunen, noe som påvirket samarbeidet mellom disse og barnevernet i 

negativ retning. Dette vanskeliggjorde barneverntjenestens arbeid, ved at barnevernet ble lite synlig i 

samfunnet.  

 

Resultatene våre viste at det finnes et stort potensial for forbedring når det gjelder håndtering av 

hjelpetiltaksarbeidet ved barneverntjenesten i Sande. For å få til forbedringer mente vi noe måtte 

gjøres med organiseringen og ressurstilgangen ved barnevernet. Den merkantile funksjonen var 

sentralisert, noe som økte arbeidspresset internt i barneverntjenesten, og kan ha ført til at 

dokumentasjon av arbeidet som gjøres, ble mangelfull. Videre utgjorde barnevernlederfunksjonen 

Kommunebarometeret 2015 
 194 Sande kommunes rangering 

innenfor området BARNEVERN 
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kun 50 %, og barnevernleder, har i tillegg til lederoppgaver og lederansvar, 50 % stilling innen 

saksbehandling.  

 

Administrasjonen opplyste at det er gjennomført en rekke tiltak for å utbedre de svakheter som ble 

avdekket i rapporten fra 2008.    

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.1.10. Helsetjenester 

 

Gjennom desentralisering og utvikling av lokalt ansvar har kommunene fått en viktig rolle i fordeling 

av helse- og omsorgstjenester. I tråd med dette har lovgivningen pålagt kommunene ansvar for et vidt 

spekter av helse- og omsorgstjenester. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2012 til erstatning for 

kommunehelsetjenesteloven og deler av sosialtjenesteloven. Samtidig ble det foretatt endringer i 

svært mange andre sentrale lover, herunder spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og 

brukerrettighetsloven. Lovens kapittel 3 beskriver kommunenes ansvar for helse- og 

omsorgstjenester. 

 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk 

eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne. Kommunens ansvar innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov 

eller forskrift.  

 

For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby følgende: 

 Helsefremmende og forebyggende tjenester som helsetjeneste i skoler og helsestasjon 

 Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 

 Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt, heldøgns medisinske 

akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste 

 Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 

 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 

 Helsetjenester i hjemmet 

 Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

 Plass i institusjon, herunder sykehjem og avlastningstiltak 

 

Kommunen skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal 

blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i 

kommunens folkehelsearbeid, og arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for 

barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Høy 
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  1 
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Kommunens ansvar innebærer også plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike 

deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig. Kommunen har 

videre ansvar for øyeblikkelig hjelp, omsorgslønn, boliger til vanskeligstilte, og helse- og 

omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. 

 

Gjennom folkehelseloven (§ 6, annet ledd) er det en forventning om at kommuner fastsetter mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Mål og strategier skal utarbeides som del av arbeidet med planer 

etter plan- og bygningsloven. Utgangspunktet skal være kommunens identifisering av sine 

folkehelseutfordringer. Hensikten er å sikre politisk forankring av folkehelsearbeidet, samt 

tverrsektoriell forankring. 

 

I Meld. St. 19 (2014- 2015)» Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter» som ble fremmet i 

Statsråd 27. mars 2015 presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsen og 

folkehelsearbeidet. Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, arbeidet 

med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling og det skal utvikles en moderne 

eldrepolitikk med vekt på aktivitet og deltakelse. Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av 

sektorer for å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel.   

 

Målet med samhandlingsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2012, er å få et bedre og mer helhetlig 

helsetilbud, bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester. Strategiene for å nå dette målet er 

å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Gjennom samhandlingsreformen gis 

kommunene ansvaret for å sørge for innbyggernes behov for helsetjenester, uavhengig av om 

tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av statlige sykehus. 

 

Helsetjenesten i Sande kommune omfatter helsesøstre, helsestasjonsleger, jordmortjeneste, 

fysioterapitjeneste, kommunelege og PPT. Tjenesten er organisert under Helse og sosial, og på 

virksomhetene Folkehelse, Bolig og Fritid og Sandetun pleie og rehabilitering.  

Tjenestekontoret, folkehelsekoordinator, samt rådgiver HV er organisert i kommunalsjefens stab 

under Helse felles.  

 

Sande kommune har opprettet Tjenestekontoret i 2015, som skal ivareta fellesoppgaver fra Sandetun, 

Folkehelse, bolig og fritid. Det rapporteres om at kommunen fortsatt har en utfordring med å få dette 

til å fungere etter hensiktene, herunder ivaretakelse og helhetlige vurderinger, likebehandling og rett 

nivå på tjenester. Plan for individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 2014-2017 skal være 

retningsgivende for Tjenestekontoret.  

 

Kommunen melder om at 2015 har vært et krevende år for virksomhetene. En felles utfordring for 

kommunen har vært å gi tilfredsstillende tilbud til pasienter med sammensatte og langvarige behov 

for helsetjenester, samt møte økte krav relatert til samhandlingsreformen.  Befolkningsøkning 

medfører økt behov tjenester til alle aldersgrupper. En særlig utfordring både faglig og økonomisk er 

at kommunen stadig får pasienter med omfattende og sammensatte behov. Kommunen tar sikte på å 

på en formell oppstart av frisklivssentral sommeren 2016 for å bedre ivareta hensynet til folkehelse i 

kommunen.  

Sande kommune har i 2013 startet en utredning ’Et samfunn i utvikling' gjennomført av Skagerak 

Consulting. Utredningen gir en oversikt over kommunens økonomiske situasjon og 

tjenesteproduksjon, dette sett i forhold til andre kommuner, samt et bilde av kommunens fremtidige 

økonomiske situasjon frem mot år 2040. I følge handlingsprogrammet 2015-2018 utgjør 

omstillingsbehovet (etter endrede forutsetninger de siste årene) frem mot år 2018 ca 81 millioner 

kroner.    

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_kommuner
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I forbindelse med omstillingene i Sandetun har det vært en utfordring å opprettholde kompetansen g 

oversikten i forhold til økonomiske rammer.  Høyt sykefravær er blant forholdene som det jobbes 

videre med i 2016.  

 

Ifølge Handlingsplanen 2016-2019 har kommunen deltatt på et effektiviseringsnettverk i regi av KS. 

I en analyse foretatt i denne sammenheng, synes det at kommunen har et tjenestenivå som ligger 

jevnt over gjennomsnittet av sammenliknbare kommuner. Det er allerede lagt inn en reduksjon i 

2016, slik at dette blir en stor utfordring. Det går frem at kommunen har fortsatt utfordringer innen 

teknologi, utstyr og kompetanse for å imøtekomme kravene om elektronisk samhandling i innad i 

helsetjenesten, mellom kommune, spesialisthelsetjeneste, fastlege, apotek og laboratorier.   

 

Tjenesteområdet har ikke egen handlingsplan.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell E Kommunehelse: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten, 

konsern 1682 1803 2007 2070 2270 2000 2348 

Netto driftsutg til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 
0-5 år, konsern 6516 6421 7188 7769 8341 8307 7804 

Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 

0-20 år, konsern 1788 1712 1905 2033 2199 2156 2175 

Netto driftsutgifter til forebyggende 

arbeid, helse pr. innbygger, konsern 132 151 72 121 175 140 158 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 

kommunehelsetjenesten 7,3 7,2 7,1 7,0 10,3 10,0 10,4 

Fysioterapiårsverk per 10 000 

innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,1 8,4 8,3 8,2 8,7 8,6 9,0 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 

to uker etter hjemkomst 101 103 102 107 93 94 84 

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. 

Sum timer per uke. 2 2 2 2 .. .. .. 

Fastlegeregisteret        

Gjennomsnittlig listelengde 1512 1520 1526 1537 1040 1255 1128 

Antall åpne fastlegelister 3 3 2 2 80 85 1893 

 
 

KOSTRA-tallene viser at kommunen har hatt en 

økning i driftsutgifter til helsetjenester de senere år, 

men ligger fremdeles noe under gjennomsnittet for 

sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet. 

Kostnader/ressursinnsats knyttet til forebyggende 

arbeid er også lavere enn gjennomsnittet for 

sammenliknbare kommuner, fylket og landet for øvrig.  

 

Både legeårsverk og fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere er noe lavere enn gjennomsnittet for 

sammenliknbare kommuner, mens listelengden er en del høyere.  

 

Andelen nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst er høyere enn gjennomsnittet for 

sammenliknbare kommuner.  

Kommunebarometeret 2015 
387 Sande kommunes rangering 

innenfor området HELSE 
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Kommunen har priser som er tilnærmet lik selvkost. Prisen på trygghetsalarmer er kr 420 og prisen 

på servicepakke for beboere på servicebolig er kr 4 060 per måned. Servicepakken inneholder 

tjenester som renhold, vask av klær, tilknytning til sykesignalanlegg, og mat.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.11. Omsorgstjenester 

 

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Kommunene har ansvaret for utbygging, 

utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Omfanget av pleie- og omsorgstjenestene har økt de siste årene. Det økende behovet skyldes både at 

tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere eldre, særlig i aldersgruppen over 90 

år, og at det har vært en sterk økning i antall yngre mottakere (under 67 år). Målt i antall årsverk er 

den kommunale omsorgssektoren i dag større enn sykehussektoren. 

 

Omsorgstjenestene må organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha 

en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Tjenestene utformes i samråd med 

brukeren. 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som 

for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, herunder sykehjem, og 

tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Som en del av ordningen med praktisk 

bistand skal alle kommuner ha tilbud om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en 

alternativ organisering av praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester. Det er kommunen som 

bestemmer om brukerne skal få organisert tjenestene som BPA. Ordningen innebærer at 

tjenestemottakeren har egne faste assistenter som han eller hun har arbeidslederansvar for. 

 

Det fremgår av kommunens plandokumenter at det som omtales som omsorgstjenester ivaretas 

hovedsakelig av virksomheten Sandetun, virksomheten Bolig og fritid. Sandetun som omfatter 

sykehjemmet og hjemmetjenesten med tilhørende omsorgsboliger/serviceboliger, bokollektiv og 

dagsenter. Bolig og fritid omfatter faste beboere og barn og unge i avlastningsleiligheter. I tillegg 

organiserer virksomheten tjenester i hjemmet (blant annet BPA), rådgiver, tjenestekontoret, 

omsorgslønn, støttekontakttjenester og Sande arbeids- og aktivitetssenter.  

 

Ifølge årsberetningen 2015 hadde hjemmesykepleien stor pågang av stadig sykere og mer 

ressurskrevende pasienter, samt økt behov for å styrke merkantilt på Sandetun og ansatt dagsykepleie 

både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. Hoveddelen av disse forholdene er omtalt som 

utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og 

mer helhetlig helsetilbud, samt bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester. Strategiene for 

å nå dette målet er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Gjennom 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Høy 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  1 
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samhandlingsreformen gis kommunene ansvaret for å sørge for innbyggernes behov for 

helsetjenester, uavhengig av om tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av 

statlige sykehus. 

 

I 2015 var det stort sykefravær på Sandetun, hvor hjemmesykepleien har vært hardest rammet av 

dette. Kommunen meldte om en nedgang i fraværet ved slutten av 2015.  

 

Det understrekes i plandokumenter at personalet har BEONprinsippet (beste effektive omsorgsnivå) 

som mål for brukeren. Pleie- og omsorgstjenestene er et område hvor brukere har krav på en rekke 

tjenester, men hvor standarden på tjenestene fastsettes ut fra en individuell vurdering. Dette 

innebærer at personer med behov for omsorgstjenester ikke nødvendigvis får de tjenestene de trenger.  

 

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell F Pleie og omsorg og  

1. Gebyrsatser/brukerbetaling: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 

omsorgtjenesten, konsern 13394 12914 13140 14262 17924 15940 15903 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

80 år og over, konsern 332399 318822 320584 352652 366434 342409 376850 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

67 år og over, konsern 101749 95256 93848 99249 111241 100263 111343 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ 

fagutdanning 67 72 80 .. .. .. .. 

System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten 0 0 0 0 .. .. .. 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,32 0,32 0,29 0,28 0,44 0,61 0,53 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,45 0,28 0,25 0,24 0,27 0,57 0,42 

Andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 100,0 100,0 92,8 96,0 94,8 

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget 

bad/wc 100,0 100,0 100,0 100,0 77,0 83,7 81,3 

System for brukerundersøkelser i institusjon 0,0 0,0 0,0 0,0 .. .. .. 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

praktisk bistand 8,4 9,3 10,6 12,6 11,1 7,4 9,3 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

hjemmesykepleie 2,4 2,8 3,1 2,8 5,0 3,9 4,6 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. 

Brukere utenfor institusjon 8,0 8,6 9,8 9,1 11,6 9,1 10,4 

Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på 

tidsbegrenset opphold i institusjon 25,7 44,0 13,7 14,3 23,1 20,4 19,5 

Gjennomstrømning personer per plass 31.12. på 

tidsbegrenset opphold i institusjon 8,9 22,2 6,6 8,7 10,7 9,1 8,6 

Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. 

opphold i institusjon 12,8 12,6 19,7 22,7 16,5 16,9 18,7 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

Egenbetaling for praktisk bistand: 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

  Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 

2 G 170 175 180 186 .. .. .. 

  Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 – 3 

G 750 775 795 810 .. .. .. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_kommuner
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  Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 – 4 

G 1500 1550 1590 1620 .. .. .. 

  Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 – 5 

G 1500 1550 1590 1620 .. .. .. 

  Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 

5 G 1500 1550 1590 1620 .. .. .. 

  Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G 170 175 180 186 .. .. .. 

  Timepris, ved skattbar inntekt  
2 – 3 G 250 260 265 270 .. .. .. 

  Timepris, ved skattbar inntekt  
3 – 4 G 250 260 265 270 .. .. .. 

  Timepris, ved skattbar inntekt  
4 – 5 G 250 260 265 270 .. .. .. 

  Timepris, ved skattbar inntekt  
over 5 G 250 260 265 270 .. .. .. 

  Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar 

innt. under 2 G 170 175 180 186 .. .. .. 

  Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar 

innt. 2 – 3 G 750 775 795 810 .. .. .. 

  Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar 

innt. 3 – 4 G 1500 1550 1590 1620 .. .. .. 

  Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar 

innt. 4 – 5 G 1500 1550 1590 1620 .. .. .. 

  Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar 

innt. over 5 G 1500 1550 1590 1620 .. .. .. 

 

Nettodriftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester per 

innbygger har økt de to siste årene, men ligger 

fremdeles lavere enn gjennomsnittet for 

sammenliknbare kommuner, fylket og landet for øvrig.  

I forhold til innbyggere over 67 år viser KOSTRA-tall 

at det brukes noe mindre ressurser på denne gruppen 

enn i sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.   

 

Både legetimer og fysioterapitimer per bruker i uka er en del lavere enn sammenliknbare kommuner.  

Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon ligger også en del 

lavere enn sammenliknbare kommuner.  

 

Oversikten viser at abonnementsprisen med skattbar inntekt over 3 G har i 2015 økt med 1,9 % fra 

fjoråret.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.   

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Høy 
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  3 

 

Kommunebarometeret 2015 
134 Sande kommunes rangering 

innenfor området ELDREOMSORG 
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3.1.12. Psykiatri / psykisk helsevern 

 

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, 

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å 

identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen. 
 

Alle kommuner skal ha et boligtilbud til mennesker med psykiske lidelser som skrives ut fra 

psykiatrien, og som har behov for bolig. Kommunen skal også sørge for nødvendig bo-oppfølging for 

de som bor i ordinære boliger. 

 

Et av hovedmålene til Sande kommune er å gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk 

helse og rus. Psykisk helsetjeneste inngår i virksomheten Folkehelse.  

Ung Data undersøkelsen 2013 viste økende utfordringer innen området psykisk helse. Ifølge 

årsberetningen for 2015 bekrefter skolehelsetjenesten at dette også gjeldende for barn og unge i 

Sande. Det går frem av kommunens plandokumenter at psykisk helsetjeneste registrerer et økende 

antall yngre pasienter med mer sammensatte diagnoser. Kommunen har lavterskeltilbud som 

Aktiviteten og Kurs i mestring av depresjon (KID).  

 

Det er økende etterspørsel etter tilbudet fra psykisk helsetjeneste og samarbeidspartnere på området: 

fastleger, Distriktspsykiatrisk senter (DPS)/Helseforetakene(HF), hjemmesykepleien, helsestasjonen, 

barnevern, NAV, ruskonsulent og brukerorganisasjoner.  

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid som 

innebærer utstrakt tverrfaglig arbeid. Ifølge kommunens plandokumenter er et av hovedmålene å 

utvikle skolehelsetjenesten til et lavterskeltilbud som blant annet skal bidra til at barn og unge med 

problemer skal få hjelp på riktig nivå så tidlig som mulig.   

 

Tjenester ytes etter søknad og det fattes vedtak også om dagsentertilbud. Dagsentertilbudet er i 

Rivelsrudshuset og er ifølge kommunens nettsider åpent på tirsdager og torsdager.  

   

Psykiatri er en tjeneste hvor mer av ansvaret er i de siste årene lagt til kommunene (tjenesten bør 

også ses opp mot rusomsorgen). Risikoen for at enkelte kan falle utenfor behandlingstilbudet er 

relativt stor, fordi mange aktører er involvert og endringer i tilstanden til den enkelte bruker kan 

forandre seg fort. Brukerne kan dessuten ha en høy terskel for selv å oppsøke et tilbud. Kravet til 

kompetanse og personlig egnethet i tjenesten er stort. Vi er ikke kjent med at kommunen har bygd 

opp tiltak for denne brukergruppen med tilstrekkelig kompetanse innenfor området. 
 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell Psykisk helsearbeid og rusarbeid: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 
10 000 innbyggere (khelse+plo) 2,0 5,5 5,3 .. ... ... ... 

Årsverk av personer med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid 

per 10 000 innbyggere (helse og sosial) 4,5 7,9 6,4 .. 0,0 0,0 0,0 

 

 

KOSTRA-tall viser ingen tall for 2015, men tallene frem til 2015 viser at det har vært en økning i 

årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere fra 2012 til 2013, men holdt seg ganske 

stabil fra 2013 til 2014. Årsverk av personer med videreutdanning viser derimot en nedgang i samme 

periode.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.1.13. Rusomsorg 

 

Innenfor rusomsorgen vil det både være behov for forebyggende arbeid og tiltak knyttet til 

behandling. Dette er et område med behov for koordinering internt i kommunen og mellom 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fra statlig hold er det gitt tydelige føringer på 

behov for opptrapping av tjenestetilbudet og mer helhetlige og koordinerte tjenester 

(opptrappingsplan for 2007 – 2012, Stortingsmelding 30 (2011-2012) om en helhetlig 

rusmiddelpolitikk, og arbeidet med en ny opptrappingsplan på rusfeltet, som startet høsten 2014). Det 

er også tidligere påvist mangelfull oppfølging av rusmiddelmisbrukere i kommunene (Riksrevisjonen 

2005).  

 

Den årlige rapporteringen på kommunenes arbeid innen rusfeltet viser at antallet årsverk i 

kommunene ble redusert fra 2012 til 2013, og det rapporteres om utfordringer innen boligrelaterte 

tjenester og for lite ressurser på området. Knapphet på ressurser vil gi en risiko for at kommunene 

ikke får fulgt opp de statlige satsingene på området.  

 

Rusomsorg er organisert under virksomheten NAV i Sande kommune.  

I kommuneplanen 2014-2026 skisseres tilgang på egnede boliger for vanskeligstilte, herunder rus og 

psykiatri sett på som en av utfordringene i planperioden. I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det 

dratt frem at tilrettelegging for gode tiltak rettet mot ungdom, rus og psykisk helse er en særlig 

utfordring for kommunen. Sande kommune har inngått forpliktende samarbeid med Jarlsberg 

markedsteam (Horten, Holmestrand, RE, Sande og Svelvik) om markedsarbeidet. Det samme gjelder 

for Drammensregionen (Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken og Hurum).  

Som nevnt under punkt 3.1.7 Boligsosiale tjenester er evaluering av boligsosial handlingsplan under 

arbeid og er planlagt ferdig sommeren 2016.  For øvrig er fremkommer det lite informasjon om 

kommunens overordnede plandokumenter.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell G. Sosialtjenesten og tabell 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med 

rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern 340 307 241 649 254 438 562 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 

personer med rusproblemer, konsern 18,2 15,0 9,4 22,5 9,7 12,5 15,6 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med 

rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern 326 293 231 622 243 419 540 

Årsverk av personer med 

videreutdanning i rusarbeid per 10 000 

innbyggere (helse og sosial) .. .. .. .. .. .. .. 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Høy 
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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KOSTRA-tall viser at kommunens ressursbruk til personer med rusproblemer har økt betydelig det 

siste året, og ligger vesentlig over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, og noe over 

gjennomsnittet for Vestfold fylkeskommune og landet for øvrig.    

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene. 

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.14. Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 

 

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av 

mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter. Kommunen har 

ansvar hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, til blant annet personer med skade eller lidelse eller 

nedsatt funksjonsevne.  

 

Kommunens tjenester skal blant annet omfatte personlig assistanse, avlastningstiltak, plass i 

institusjon, omsorgslønn eller sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering. 

 

Tjenester til funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede inngår i virksomheten Bolig og 

fritid. Av kommunens plandokumenter fremgår det at virksomheten har ansvaret for 

funksjonshemmede i ulike aldre, herunder boligløsninger, BPA, praktisk bistand, hjemmeboende, 

støttekontakter, avlastning og omsorgslønn.  Dag- og aktivitetstilbudet, som ivaretas primært av 

Sande Produkter AS ligger også på tjenesteområdet. Her tilbys det meningsfulle oppgaver og 

utfordringer som er tilpasset den enkeltes ressurser.  

 

Kommunen har 89 omsorgsleiligheter. De fleste av disse er døgnbemannet og en del av brukerne er 

ressurskrevende med omfattende og sammensatte behov. I følge kommunens plandokumenter har 

virksomheten satt i gang tiltak i 2015 etter en evaluering av tjenester til beboere i Prestegårdsalleen 

17 og 19. Det er blant annet nevnt at virksomheten har opprettet ressursgruppe, sikre 

brukermedvirkning i utvikling av tjenester i livsløpsperspektiv, samt opprettet arbeidsgruppe med 

igangsatt arbeid i 2015 for inndeling av Prestegårdsalleen i mindre enheter.  

 

Det rapporteres om økende antall brukere og snevre budsjettrammer. Det sistnevnte er også som en 

følge av den omfattende omstillingen, spesielt på helsesektoren i 2014 og 2015, jf.  omtale i kapittel 

3.1.10.  

 

Det foreligger ikke KOSTRA-tall på dette området for Sande kommune.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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3.1.15. Byggesak 

Byggesak er organisert under Plan og byggesak. Det fremgår av handlingsprogram 2016 – 2019 at 

virksomheten har 10 årsverk med ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, dispensasjoner, 

delingssaker, miljøforvaltning, landbrukssaker og kart/geodata. Sande kommune samarbeider med 

Drammen kommune om kjøp av tjenester fra Kart- og geodata til oppgaver som matrikkelføring, 

grensepåvisning, grensejustering, oppretting av ny grunneiendom, tomteoppmåling m/kartforretning, 

og andre relaterte oppgaver. 

 

Sande er en vekstkommune og virksomheten opplever en økende pågang av plan- og byggesaker. 

Samtidig stiller lovgivning og omgivelser stadig høyere krav til kvalitet og kvalitetssikring i 

saksbehandlingen. Det rapporteres om et høyt aktivitetsnivå både på plan, byggesak og kart/geodata, 

som har medført betydelige økte gebyrinntekter i 2015 enn forventet. Kommunen har iverksatt et 

treårig prosjekt for oppfølging av ulovligheter i Sande i tillegg til å øke kvaliteten og kvalitetssikring 

av rutiner, standarder ol. Kommunen er ikke helt i mål med hjemmesiden og digitale tjenester innen 

plan/byggesak. Dette prosjektet skal videreføres i planperioden. Det opplyses at byggesaker et 

prioritert tema i D-IKT’s digitaliseringsprosjekt i 2015.  

 

Overordnede planer som kommuneplan 2014-2026 og områdeplan Sande sentrum vedtatt i 

kommunestyret i 2015, og planstrategi for 2016-2019 er vedtatt 4. mai 2016.  

 

Det vedtatt eget gebyrregulativ for plan-, bygge-, forurensnings-, matrikkel- og seksjoneringssaker, 

samt kartdata og infoland vedtatt i kommunestyret 9. desember 2015, sak 074/15.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell J Fysisk planlegging, 

kulturminner, natur og nærmiljø og 1. Gebyrsatser/brukerbetaling: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, 
boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 39000 44850 88940 62400 .. .. .. 

Saksbeh.gebyret for oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 17100 19670 23000 25300 .. .. .. 

Standardgebyr for oppmålingsforetning 

for areal tilsvarende en boligtomt 750 
m2. 20100 22110 24320 25050 .. .. .. 

Alder for kommunal planstrategi .. 1 2 3 3 3 3 

Alder for kommuneplanens arealdel 0 1 0 1 6 1 3 

Alder for kommuneplanens samfunnsdel 0 1 0 1 3 3 4 

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private 

forslag til detaljreg. Kalenderdager .. 487 64 444 .. .. .. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 

detaljreg. fra kommunen. 
Kalenderdager. .. .. 60 .. 0 0 0 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  1 
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Gjennomsnittlig saksbeh.tid for 
områdereg. vedtatt av kommunen. 

Kalenderdager .. .. .. .. 0 0 0 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 

byggesaker med 3 ukers frist. 
Kalenderdager 21 21 14 18 17 13 20 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist. 

Kalenderdager 90 60 50 43 .. .. .. 

Andel søkn. om tiltak der komm. har 

overskredet lovpålagt 
saksbehandlingstid 18 1 0 3 .. .. .. 

 

 

Av KOSTRA-tall fremgår det at 

saksbehandlingsgebyret for privat reguleringsplan til 

boligformål har gått ned betydelig fra 2014 til 2015. 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig har 

derimot økt gradvis i perioden.  

 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist er høyere enn gjennomsnittet 

for sammenliknbare kommuner og fylket, men ligger noe under landsgjennomsnittet.   

 

Byggesaksbehandlingen er underlagt selvkostprinsippet, og dette kan innebære at brukerbetalingen 

kan være for høy i forhold til dette prinsippet. Administrasjonen opplyser at de ved utgangen av 2015 

ligger langt under selvkost på brukerbetalinger vedrørende byggesak.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene. Kontrollutvalget 

har bestilt en forvaltningsrevisjon om byggesak i møtet 26. april 2016, sak 17/16.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.16. Vann og avløp  

 

Kommunene finansierer tjenester som for eksempel vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og 

byggesaksbehandling gjennom gebyrer fra innbyggerne. Innbyggerne stiller i økende grad spørsmål 

ved kvalitet og pris på kommunale tjenester og samtidig er kommuneøkonomien under press. Dette 

kan medføre politisk vilje til å utnytte inntektsmulighetene maksimalt og la brukene betale det 

tjenesten koster.  

 

Fra 1.1.2015 trer nye retningslinjer for hvordan selvkost, og dermed også den øvre rammen for 

gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes. Retningslinjene bygger på de samme 

hovedprinsipper som tidligere, men har endringer knyttet til hva som kan inkluderes i selvkost, 

dokumentasjon av selvkostberegning og behandling av selvkostfond.   

 

Det fremgår av kommunens nettside at Sande kommune har to kommunale vannkilder, Røysjø 

(Glitrevannverket IKS) og Blindevann (Blindevannverket IKS). Kommunen har ca. 100 kilometer 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels  
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 

 

Kommunebarometeret 2015 
147 Sande kommunes rangering 

innenfor området SAKSBEHANDLING 
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ledningsnett, 1 000 stk kummer og 3 pumpestasjoner. Ca. 70 % av boenhetene har kommunalt 

drikkevann. Hovedanlegget for rensing av kloakk er Lersbryggen renseanlegg som er et 

mekanisk/kjemisk renseanlegg. Anlegget har utslipp til Sandebukta, og avløpet fra Tuft-området 

ledes til Solumstrand renseanlegg i Drammen.  

 

Kommunen er også med i Godt Vann Drammensregionen – samarbeidet (GVD) med 8 andre 

kommuner og ett interkommunalt vannverk. Målet til samarbeidet er å øke partenes evne til å 

realisere felles mål inne vannforsyning og avløpshåndtering. Det er vedtatt en felles hovedplan for 

vannforsyning og avløp i Drammensregionen for perioden 2010-2021 i 2012.  Sandes hovedplaner 

for vann og avløp er fra hhv 2005 og 2007. I planstrategien for 2016-2019 står det at med felles 

hovedplan for GVD er det ikke behov for egne hovedplaner i Sande, og at revidering av 

tiltaksplanene for vann og avløp vil fremover skje i årlig behandling av handlingsprogrammet.  

 

Kommunestyret har vedtatt overføring av avløp fra Sande til Holmestrand som alternativ til bygging 

av nytt hovedrenseanlegg. Det jobbes aktivt med å øke antall tilknytninger til kommunalt nett, 

spesielt hytteområder.  

 

Kommunen har ansvar for nettet innen VA-området. Av kommunens plandokumenter fremgår det at 

kommunen har det nyeste ledningsnettet for vann og avløp i regionen med høy grad av 

leveringssikkerhet.  

 

Det rapporteres om utfordringer med økt fargetall i Blindevannverket IKS. Drikkevannskvaliteten er 

viktig for kommunens innbyggere. Det er viktig at kildene og nettet er sikret mot forurensning. Det er 

viktig med godt sikring av avløp for å hindre forurensning. Manglende vedlikehold kan påvirke 

trivselsfaktoren i kommunen.  

 

Kommuneplanens overordnede mål for perioden er å sikre en trygg og sikker drikkevannsforsyning 

til innbyggere og næringsliv, herunder nye bolig-, hytte og næringsområder og sikre trygg håndtering 

av avløp, uten skade for helse og miljø, med ledningsnett og tilhørende installasjoner som tåler flom 

og ekstrem nedbør.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell I Avløp, I Vann og  

1. Gebyrsatser/brukerbetaling: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

 Årsgebyr for vannforsyning 2635 2635 2765 1191 3033 2588 3320 

Tilknytningsgebyr vann – én sats 20000 20000 20000 20000 .. .. .. 

Tilknytningsgebyr vann – lav sats .. .. .. .. .. .. .. 

Tilknytningsgebyr vann – høy sats .. .. .. .. .. .. .. 

Målerleie .. .. .. .. 258 .. .. 

Selvkostgrad 100 100 100 100 100 96 98 

Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal 

vannforsyning (kr/tilkn.innb) 1259 1228 1287 .. .. .. .. 

Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste 

tre år 0,62 1,17 1,01 .. .. .. .. 

Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett 

med kjent alder 26 27 26 .. .. .. .. 

Andel ledningsnett med ukjent alder 2 2 2 .. .. .. .. 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt 

vannverk med tilfredsstillende prøveresultater 100 100 100 .. .. .. .. 
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Intestinale enterokokker: Andel innbyggere 

tilknyttet kommunalt vannverk med 

tilfredsstillende prøveresultater 100 100 100 .. .. .. .. 

Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt 

vannverk med tilfredsstillende prøveresultater .. 29,2 0,0 .. .. .. .. 

pH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt 

vannverk med tilfredsstillende prøveresultater 100 100 100 .. .. .. .. 

B7. Andel av total vannleveranse til lekkasje 33 10 34 .. .. .. .. 

Årsgebyr for avløpstjenesten 3755 3755 3806 2887 3677 3764 3740 

Tilknytningsgebyr avløp – én sats 20000 20000 20000 20000 .. .. .. 

Tilknytningsgebyr avløp – lav sats .. .. .. .. .. .. .. 

Tilknytningsgebyr avløp – høy sats .. .. .. .. .. .. .. 

Selvkostgrad 100 100 100 100 98 98 97 

Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal 

avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 2209 1827 1786 2131 .. .. .. 

Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med 

kjent alder 14 15 16 15 .. .. .. 

Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer 

per kilometer spillvannsnett  0,00 0,00 0,02 0,00 .. .. .. 

 

 

KOSTRA-tallene viser at årsgebyr for vannforsyning 

og avløpshåndtering har gått ned en del fra 2014, og 

ligger mye lavere enn gjennomsnittene i tabellen. 

Oversikten viser også at tilknytningsgebyrene for vann 

og avløp har vært uendret i analyseperioden.  

 

Vann og avløp er brukerfinansierte tjenester og 

underlagt selvkostprinsippet i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester (H-3/14). Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. I 

budsjettdokumentet fattes det årlig vedtak om 100 % kostnadsdekning innen vann og avløp. 

Vannforsyning og avløpshåndtering er regulert etter Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 

16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 2004.  

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon om selvkostberegninger på vann- og avløpsområdet i 

2015. Det er i rapporten konkludert med at kommunen følger retningslinjene for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) ved beregning av vann- og avløpsgebyrene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels  
 Konsekvens  Middels  
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy 
 Prioritering/rangering  0 

 

Kommunebarometeret 2015 

83 Sande kommunes rangering 

innenfor området VANN, AVLØP OG 

RENOVASJON 

 



Sande kommune   |   2016   |  Overordnet analyse 

Buskerud Kommunerevisjon 

IKS 09.09.2016 43
  

3.1.17. Renovasjon 

 

Avfallsforskriften er endret fra 01.01.15 og har som formål å hindre ulovlig kryssubsidiering mellom 

kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall og avfallstjenester som kommunen selger i 

markedet. Forskriften setter krav til at kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering 

av husholdningsavfall og pålegger kommunestyret, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt 

foretak, kontrollutvalget og kommunerevisjonen å kontrollere at kravene i forskriften overholdes.  

Det er fra 01.01.14 innført skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et 

marked, det vil si næringsavfall og husholdningsavfall fra andre kommuner. 

 

Det fremgår av kommunens hjemmeside at renovasjonstjenestene er organisert i et interkommunalt 

selskap, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD), hvor Sande er en av ni eiere. 

Gebyrene beregnes av RfD, men vedtas av kommunen.   

 

Det finnes egen gjenvinningsstasjon som ligger på Lersbryggen hvor man gratis kan levere 

husholdningsavfall. Det er viktig at kommunen har en god og effektiv renovasjonsordning. Det at 

tjenesten er underlagt selvkostprinsippet, innebærer en risiko for at kommunen kan komme til å ta for 

høy betaling for sin tjenesteyting.    

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell I Avfall og renovasjon og  

1. Gebyrsatser/brukerbetaling: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Årsgebyr for avfallstjenesten 2355 2355 2379 2379 2437 2041 2554 

Årsgebyr for septiktømming 2218 2291 .. 3373 1609 1216 1522 

Selvkostgrad 100 100 100 100 100 100 99 

Gebyrinntekter per innbygger (fylker og landet) : : : : 768 887 930 

Gebyrinntekter per årsinnbygger (kommune) 1116 963 969 1010 .. .. .. 

Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal 

avfallshåndtering (kommune) 927 870 1147 1157 .. .. .. 

Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 508 540 529 542 .. .. .. 

Antall hentinger av avfall som inneholder 

matavfall, pr år 32 33 33 33 35 49 36 

Antall avfallstyper som det er lagt til rette for 

sortering av, enten hos abonnenten eller på 

sentralsorteringsanlegg (for materialgjenvinning) .. 6 6 5 6 8 6 

Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av 

avfall 112 125 126 129 81 66 74 

 

 

Av KOSTRA-tall fremgår det at årsgebyret for 

avfallstjenesten har holdt seg noen lunde stabilt i 

analyseperioden. I 2015 ligger den under 

gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. 

Årsgebyr for septiktømming har økt en del de siste 

årene, og er det dobbelte av hva sammenliknbare 

kommuner har i gjennomsnitt.  

 

Antall henting av matavfall er imidlertid noe lavere enn gjennomsnittet for sammenliknbare 

kommuner, Vestfold og landet for øvrig. Antallet dager kommunen har utvidet åpningstid for mottak 

Kommunebarometeret 2015 

83 Sande kommunes rangering 

innenfor området VANN, AVLØP OG 

RENOVASJON 
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av avfall er fremtredende større enn gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner, fylket og 

landsgjennomsnittet.  

 

I henhold til retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14), er 

det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling innen 

renovasjon. Kommunene er altså pålagt til å full kostnadsdekning.  

 

Renovasjon er regulert etter Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. 

mars 1981, § 34). Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan 

kommunene kan differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjene supplerer retningslinjene fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost.  

 

Kommunen er ansvarlig for at selvkostreglene oppfylles selv om tjenesten er satt ut til andre aktører i 

markedet. Vi er imidlertid kjent med at kommunen mottar selvkostregnskap fra RfD AS, og at 

opplysningene tas inn i kommuneregnskapet som noteopplysning.  

 

Satser for boligrenovasjon vedtas i forbindelse med den politiske behandlingen av årsbudsjett og 

økonomiplan.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.1.18. Brann- og redningstjenester 

 

Brann- og feietjenesten blir ivaretatt av et interkommunalt selskap, Drammensregionens brannvesen 

IKS (DRBV). Sande kommune er en av åtte eiere. DRBV har 121 heltidsansatte og 113 

deltidsansatte, hvorav 12,5 årsverk jobber med forebyggende tiltak.    

I tillegg til de kasernerte mannskapene i Drammen, består beredskapen i Sande av 

deltidsmannskaper. Brannstasjonen er i tilknytning til teknisk sentral i sentrum, og utrykningsleder 

og sjåfør har hjemmevakt.  

 

Feiing er behovsprøvd i forhold til registrerte fyringsvaner og den enkelte huseieres bruk av ildsted. 

Feie- og tilsynsavgiften er årlig og er i henhold til kommunens gebyroversikt kr 587,- per pipeløp i 

2016.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell P Brann- og ulykkesvern og  

1. Gebyrsatser/brukerbetaling: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Årsgebyr for feiing og tilsyn  498 510 407 418 422 351 440 

Andel A-objekter som har fått tilsyn 83,3 96,7 96,8 100,0 72,2 59,7 70,7 

Andel piper feiet 48,8 47,3 43,7 43,4 40,6 33,8 36,6 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Lav 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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Andel personer med kompetanse som 
fører tilsyn med særskilte brannobjekter 81,8 81,8 81,8 .. .. .. .. 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, konsern 640 643 460 681 672 619 739 

Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere 0,57 0,44 0,55 0,54 0,38 0,28 0,31 

 

 

KOSTRA-tallene viser at kommunen for 2015 hadde et årsgebyr for feiing og tilsyn under 

gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner, mens netto driftsutgifter pr innbygger over 

gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner og fylket. Andelen husstander som har fått tilsyn er 

100 % og er en del høyere enn gjennomsnittene kommunen sammenliknes med. Det er viktig at 

denne tjenesten fungerer, slik at brannulykker kan begrenses og redning kan utføres effektivt ved 

ulykker. Det er også viktig at den forebyggende delen fungerer.  

 

I henhold til retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14), 

kan brukerne av tjenesten bære kostnadene forbundet med tjenestene. Det foreligger politisk vedtak i 

Sande kommune om 100 % kostnadsdekning for feiing.  

  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

3.1.19. Vei, park og idrettsanlegg 

 

Ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier tilligger virksomheten Tekniske tjenester.  

Det fremgår av kommunens plandokumenter at Sande kommune har 54 kilometer med kommunale 

veier, hvorav 41 km med asfalt og 13 med grusvei. I tillegg har kommunen drifts- og 

vedlikeholdsansvar for 10,5 km med gang- og sykkelveier. Hovedplan for samferdsel (vedtatt av 

kommunestyret den 29.4.2015 i sak 29/15) og Trafikksikkerhetsplan 2014-2018 regulerer 

virksomhetens prioritering av oppgaver på området. I økonomiplan 2016-2019 påpekes det at man 

har et vedlikeholdsetterslep på asfalterte veier, som følge av manglende fundamentering, drenering 

og reasfaltering, noe som igjen går utover trafikksikkerheten.   

Det fremgår av kommuneplanen 2014-2026 at Sande kommune blant annet skal revidere 

hovedplanene for vann, avløp og samferdsel og bruke planene som styringsverktøy for prioritering og 

iverksetting av tiltak. Et av hovedmålene i planperioden er å sikre trygge skoleveier, og redusere 

antall trafikkulykker og skadeomfang.  

   

Sande kommune eier og drifter tre anlegg, Sandehallen, Selvikhallen og Kunstgressbanen. I tillegg er 

det en rekke idrettsanlegg i kommunen som eies av de ulike lagene. Kommunal plan for idrett og 

friluftsliv 2013-2016 - Sektorplan idrett definerer strategier og tiltak.  

 

 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Lav  
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell J Fysisk planlegging, 

kulturminner, natur og nærmiljø, K Kultur og M Samferdsel: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Rekr-. og friluftslivsomr. med 
kommunalt ansvar tilrettelagt med 

universell utforming .. .. .. .. 5 2 6 

Samlet lengde av turveier, turstier og 

skiløyper  (km) .. .. 274 274 241 145 387 

Turstier og løyper tilrettelagt for 

sommerbruk per 10 000 innbygger .. .. 201 198 152 49 251 

Samlet lengde maskinpreparerte 

skiløyper. .. .. 90 90 100 59 81 

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. 

driftsansvar per 10 000 innb. : 29 28 31 44 38 46 

Netto driftsutgifter til kommunale 

idrettsbygg per innbygger, konsern 162 169 156 221 229 280 463 

Brutto investeringsutgifter til 

kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 
(f381) i prosent av brutto 

investeringsutgifter til kultursektoren, 

konsern 0,0 22,0 13,8 1,2 78,0 68,8 55,0 

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i 

alt, konsern 792 910 994 1106 866 569 730 

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier 

og gater, konsern 791 910 994 1106 864 731 804 

Andel kommunale veier og gater med 

fartsgrense 40 km/t eller lavere 42,9 42,9 43,6 .. 26,6 68,0 39,3 

Andel kommunale veier og gater uten 

fast dekke 19,6 19,6 18,2 18,2 37,4 13,8 32,6 

Antall parkeringsplasser skiltet for 

forflytningshemmede pr. 10 000 innb. 25 24 24 24 17 13 14 

Antall utstedte parkeringstillatelser for 

forflytningshemmede pr. 10 000 innb. 213 219 226 161 131 171 113 

 

 

KOSTRA-tallene viser at kommunen bruker lite penger på investeringer i idrettsbygg. Driftsutgiftene 

er tilnærmet på likt nivå med gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, men lavere enn fylkes- 

og landsgjennomsnittet.     

 

Sande kommune har derimot forholdsvis høye driftsutgifter pr. innbygger på kommunale veier og 

gater. Manglende vedlikehold kan påvirke trivselsfaktoren i kommunen.  

  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels  
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels  
 Prioritering/rangering  0 

 



Sande kommune   |   2016   |  Overordnet analyse 

Buskerud Kommunerevisjon 

IKS 09.09.2016 47
  

3.1.20. Landbruk 

 

Det fremgår av kommunens plandokumenter og informasjon på kommunens hjemmesider at 

kommunen er lokal landbruksmyndighet og har ansvar for å ivareta landbrukets interesser i et 

helhetsperspektiv. Sande og Svelvik kommuner har felles landbrukskontor som befinner seg i Sande 

Rådhus.   

 

Kommunen har gode naturgitte forhold når det gjelder landbruksproduksjon, og det drives en allsidig 

produksjon i kommunen. Gårdbrukere i Sande produserer bl.a. grønnsaker, frukt, bær, korn, kjøtt, 

melk, egg og tømmer. Sande er en foregangskommune når det gjelder økologisk produksjon.  

 

Kommunen administrerer gjennom landbruksavtalen ulike tilskuddsordninger, som i 2015 utgjorde 

ca. 23,1 millioner kroner.  

 

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell R. Landbruk: 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Landbrukseiendommer 362 358 359 359 .. .. .. 

Produktivt skogareal 117704 117273 117562 117562 .. .. .. 

Jordbruksbedrifter 118 118 111 107 .. .. .. 

Jordbruksbedrifter med husdyr 36 36 39 39 .. .. .. 

Jordbruksareal i drift 35585 35570 34720 34724 .. .. .. 

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og etter plan- og bygningsloven 

  Dyrka og dyrkbar jord godkjent 

omdisponert etter jordloven og 
etter plan- og bygningsloven 14 8 2 46 .. .. .. 

   Dyrka jord godkjent omdisponert 
etter jordloven og etter plan- og 

bygningsloven 14 0 2 10 .. .. .. 

   Dyrka jord godkjent omdisponert 

etter jordloven 2 0 0 2 .. .. .. 

   Dyrka jord godkjent omdisponert 

etter plan- og bygningsloven 12 0 2 7 .. .. .. 

   Dyrkbar jord godkjent omdisponert 

etter jordloven og etter plan- og 
bygningsloven 0 8 0 36 .. .. .. 

   Dyrkbar jord godkjent omdisponert 
etter jordloven 0 0 0 0 .. .. .. 

   Dyrkbar jord godkjent omdisponert 
etter plan- og bygningsloven 0 8 0 36 .. .. .. 

Søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven §9 og §12 

  Antall søknader om omdisponering 

av dyrka eller dyrkbar jord etter 
jordloven 1 0 0 3 .. .. .. 

   Antall søknader om omdisponering 
av dyrka eller dyrkbar jord etter 

jordloven innvilget helt eller delvis 1 0 0 3 .. .. .. 

   Innvilgede søknader om 

omdisponering av dyrka eller 
dyrkbar jord behandlet etter 

jordloven i % av søknader i alt 100 .. .. 100 .. .. .. 
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   Antall søknader om omdisponering 
av dyrka eller dyrkbar jord etter 

jordloven som er avslått 0 0 0 0 .. .. .. 

Antall søknader om nydyrking etter 

jordloven innvilget i prosent av 
søknader i alt 100 .. .. .. .. .. .. 

 Antall søknader om nydyrking etter 
jordloven innvilget med vilkår i prosent 

av søknader innvilget i alt 100 .. .. .. .. .. .. 

Antall søknader om deling av eiendom 

etter jordloven innvilget i prosent av 
søknader i alt 100 100 100 .. .. .. .. 

 

Ifølge KOSTRA-tall holder landbrukseiendommene seg stabile. Likeledes viser jordbruksbedrifter, 

produktivt skogsareal og jordbruksareal i drift få endringer i perioden 2012-2015.  

Kommunen har økte omdisponeringer av dyrket eller dyrkbar jord i 2015.  

  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.2. Organisasjonsperspektivet 

Ved dette perspektivet skal vi gjennomgå hvordan kommunen er organisert og hvilken styring og 

organisering den har for å nå de oppsatte mål for tjenesteproduksjonen, samt hvordan saksbehandling 

og interne tjenester blir ivaretatt. 

 

3.2.1. Organisering 

 

Sande kommune er organisert med en trenivåmodell. Øverste leder er rådmann med tre 

kommunalsjefer som hver har ansvar for sine deler av kommunens tjenesteproduksjon. Kommunen 

videre er delt inn i sektorer og virksomheter. Kommunen har støtteenheter i stab som har ansvaret for 

Sande kommune som administrativ organisasjon og de styringssystemene som skal sikre at tjenester 

leveres som er vedtatt.  

 

Rådmannens ledergruppe består av i tillegg til rådmannen, virksomhetsleder for 

administrasjonsavdelingen og tre kommunalsjefer.  

 

Det kan se ut som Sande kommune arbeider systematisk med å utvikle organisasjonen. Det fremgår 

av kommunens dokumenter at det i tidsrommet 2013-2015 ble gjennomført en omfattende 

omstillingsprosess med prosjektet «Et samfunn i utvikling». Hensikten med denne prosessen var å 

effektivisere kommunens organisering og tjenesteproduksjon, spesielt på Helsesektoren.  

Administrasjonen rapporterer i årsberetningen for 2015 om at omstillingsarbeidet gir positive 

resultater.  

 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels  
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels 
 Prioritering/rangering  0 
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Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell S. Sysselsetting i kommunene: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Antall avtalte årsverk eksklusive lange 

fravær i kommunen som konsern 581,1 558,0 490,5 .. .. .. .. 

Antall avtalte årsverk i kommunen som 

konsern 633,5 612,6 558,9 .. .. .. .. 

 

 

KOSTRA-tallene viser en nedgang i antall årsverk i analyseperioden. 

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.2.2. Økonomisk situasjon 

 

Sande kommune har de siste årene hatt regnskapsmessige mindreforbruk, og i 2015 var 

mindreforbruket på 11,8 millioner kroner. Av plandokumentene fremgår det at kommunen har 

gjennomført en rekke tiltak for å unngå regnskapsmessig merforbruk. Det ble blant annet innført 

eiendomsskatt i 2015.  

 

Det kan se ut som Sande kommune har klart å tilpasse sin drift etter sin økonomi, men store 

investeringer finansiert med låneopptak kan forverre situasjonen og gi økt renterisiko. Derfor er det 

fortsatt viktig å ha fokus på økonomi og effektivisering, slik at en unngår dramatiske kutt i 

tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. 

 

Det rapporteres imidlertid ved 1. tertial 2016 om at prognosen for 2016 viser betydelige utfordringer 

for økonomien i 2016, hvor kostnadsnivået ligger 11,2 millioner kroner over vedtatt budsjett.  

 

Kommunen er en relativt stor organisasjon, og deler av tjenesteproduksjonen foregår gjennom 

interkommunale samarbeid. Kommunen har stilt lånegarantier og har eierinteresser i en rekke 

selskaper. For å få oversikt over kommunens totale økonomiske situasjon, må også disse forholdene 

vurderes.  

 

Kommunen er ikke registrert i ROBEK12. 

                                                
12 Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner og fylkeskommuner som må 

ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller 

langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og 

fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å 

omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva 

økonomisk ubalanse innebærer. 

 
 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels  
 Konsekvens  Middels  
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  1 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-011.html#60
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Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell A. Finansielle nøkkeltall og adm. 

styring og fellesutgifter: 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Brutto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 1,2 -0,1 0,5 2,1 2,5 2,4 2,3 

Overskudd før lån og avsetninger i % av 
brutto driftsinntekter, konsern 1,6 -6,5 -7,7 -10,6 -2,9 -4,3 -3,4 

Netto avdrag i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 2,8 2,7 2,7 3,1 3,0 2,3 3,3 

Netto finans i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 1,6 1,6 1,4 1,4 0,4 1,1 0,6 

Årets mindreforbruk/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 

driftsinntekter, konsern 0,0 0,0 0,0 1,8 1,3 1,3 1,3 

Årets udisponert/udekket i 

investeringsregnskapet i prosent av 

brutto driftsinntekter, konsern 0,3 0,0 -0,2 -0,2 -0,7 0,0 -0,3 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 3,7 1,6 2,9 2,9 6,1 7,5 6,6 

Akkumulert regnskapsmessig 

merforbruk i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent 
av brutto driftsinntekter, konsern 14,0 13,4 18,0 17,1 21,7 26,6 16,6 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 57,0 58,5 66,0 75,9 67,2 71,8 77,1 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern 174,5 183,4 197,0 193,6 207,0 204,1 215,0 

Renteeksponert gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter, konsern_kommune 27,2 31,3 35,8 40,4 .. .. .. 

Netto renteeksponering i prosent av 
brutto driftsinntekter, 

konsern_kommune 8,8 13,5 18,1 21,6 .. .. .. 

Overføring fra driftsregnskapet, i % av 

brutto investeringsutgifter, konsern 14,4 14,0 0,2 0,1 1,1 5,5 2,9 

Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter 

m.v., i % av brutto investeringsutgifter, 
konsern 61,3 30,6 22,9 35,7 31,0 30,7 36,2 

Diverse intern finansiering, i % av 
brutto investeringsutgifter, konsern -14,5 7,8 -2,8 -1,8 4,1 6,0 -3,8 

Bruk av lån (netto), i % av brutto 
investeringsutgifter, konsern 38,8 47,6 79,7 66,0 63,9 57,7 63,6 

Brutto driftsutgifter i kroner per 
innbygger, konsern 61960 64433 66127 68994 73823 67501 74388 

Netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger, konsern 46139 48096 48102 49718 52721 47672 52951 

Brutto driftsinntekter i kroner per 
innbygger, konsern 62704 64353 66486 70470 75737 69139 76146 

Netto driftsresultat i kroner per 
innbygger, konsern 557 478 1111 2318 2186 2214 2256 

Frie inntekter i kroner per innbygger, 
konsern 44616 45515 47013 47695 49445 47467 50618 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, 
konsern 35710 37671 43896 53453 50878 49675 58738 
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Kommunen ligger på 192. plass innenfor økonomi-

området og 6. plass når det gjelder kostnadsnivå i 

Kommunebarometeret 2015.  

 

KOSTRA-tallene viser at både brutto driftsutgifter per 

innbygger og brutto driftsutgifter per innbygger er 

lavere enn gjennomsnittet for sammenliknbare 

kommuner. Netto driftsresultatet er likevel noe større 

sammenliknet med disse.  

 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter og netto lånegjeld per innbygger har økt de siste 

årene og ligger over gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner og fylket. 

  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene. 

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 
 

3.2.3. Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging 

 

I økonomireglement for Sande kommune sist godkjent KST-sak 59/09 pkt. 2 Delegering framgår det 

hvilken myndighet som er tillagt de ulike folkevalgte organer som kommunestyret, formannskapet, 

hovedutvalgene og rådmannen. Reglement for folkevalgte og delegasjon er vedtatt av 

Kommunestyret i møtet 19. september 2002 (sak KST-43/02) og er sist revidert den 21. oktober 2015 

(sak KST-66/15).    

 

Økonomiplan (handlingsprogram) og endringer i denne vedtas av kommunestyret etter innstilling fra 

formannskapet og legges fram til behandling i desember møtet sammen med årsbudsjettet. 

Økonomiplanen omfatter 4 år og rulleres hvert år. 

 

Hovedelementer i budsjettdokumentet framgår av økonomireglementet. Pkt. 3.4 i 

økonomireglementet omtaler budsjettendringer. Budsjettendringer som ikke er "delegert" iht. pkt. 3.4 

skal vurderes og legges frem for politisk behandling i forbindelse med tertialrapportering. 

Kommunestyret behandler disse etter innstilling fra formannskapet.   

 

Sande kommune har en stram økonomi, men realistiske budsjetter og budsjettdisiplin gjør at 

økonomien er under kontroll. Kommunen legger stor vekt på styring mot budsjett. Det er lagt opp til 

månedlig rapportering. Det rapporteres tertialvis til formannskapet på økonomisk status. 

Rapportering på måloppnåelse i tillegg til økonomisk status, HMS og sykefravær forekommer i 

tertialrapporteringene og i årsberetningen. Som en del av balansert målstyring følges tiltakslistene for 

alle virksomheter opp i forbindelse med tertialrapporteringene.  

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon om oppfølging av kommunestyrevedtak i 2014.   

Gjennomgangen viste at administrasjonen generelt har god kontroll på oppfølgingen av 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels  
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  3 
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192 Sande kommunes rangering 

innenfor området ØKONOMI 

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ 6 
 



Sande kommune   |   2016   |  Overordnet analyse 

Buskerud Kommunerevisjon 

IKS 09.09.2016 52
  

kommunestyrets vedtak, og påviste ingen omfattende eller systematiske avvik med henblikk på 

etterlevelsen av kommunestyrets vedtak. Vi har imidlertid funnet noen saker som ikke er 

gjennomført, gjennomført som bestemt, eller ikke gjennomført innen tidsfrist.  

 

For øvrig finnes det ikke reglementer eller rutinebeskrivelser som stiller krav til hvordan den 

konkrete oppfølgingen av kommunestyrevedtak skal skje. Denne mangelen på skriftlige rutiner gjør 

det mer krevende å vurdere om det enkelte kommunestyrevedtak er fulgt opp eller ikke. Det er 

dessuten uheldig at rutinene på et så sentralt område, er uskrevne. Dette medfører at regelverket blir 

vanskelig tilgjengelig for de som ønsker å sette seg inn i reglene for behandling og oppfølging av 

politiske saker i kommunen. Hensynet til åpenhet og demokratisk kontroll kan tilsi at det burde vært 

større tilgjengelighet rundt denne typen rutiner.  

 

Det system en har valgt for oppfølging av kommunestyrevedtak gjør at det kan være noe uoversiktlig 

å se hvem som er ansvarlig for oppfølging av saken.  

 

Videre er det vår vurdering at enkelte saksfremlegg og dermed vedtak blir noe uoversiktlige. Spesielt 

gjelder dette omfattende vedtak som handlingsplan hvor det fremkommer et betydelig antall 

ordforslag.  

 
Når det gjelder tilbakemelding til kommunestyret så er det få saker hvor det vedtas at kommunestyret 

ønsker en konkret tilbakemelding og også få saker hvor det settes tidsfrister. Det er derfor krevende å 

vurdere om kommunestyret har fått tilstrekkelig tilbakemelding på enkelte saker. Imidlertid er vi ikke 

kjent med at kommunestyret har gitt til kjenne at de ikke har fått den rapportering de ønsker og vi 

antar derfor at tilbakemeldingene administrasjonen har gitt til utvalg og kommunestyret er i samsvar 

med de forventninger og rutiner som er etablert i kommunen. 

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.2.4. Økonomisk internkontroll 

 

Kommuneloven § 23 nr. 2 oppstiller et generelt krav om at rådmannen skal ha betryggende kontroll 

med kommunens virksomhet. Bestemmelsen innebærer ifølge lovforarbeidene et generelt krav om at 

kommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om internkontroll på en rekke særlovsområder, 

både sektorovergripende og for de ulike tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, 

personopplysningsloven, opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 

sosialtjenesteloven.  

 

De fleste kommuner er oppmerksomme på internkontroll, men i mange kommuner utøves den 

utenfor en helhetlig struktur. Dermed blir internkontrollen fragmentert, og vil i mindre grad fungere 

som et verktøy for ledelse og styring. En systematisk tilnærming kan gjøre internkontrollen mer 

relevant og meningsfull, og bidra til forebygging og forbedring. 

 

Sande kommune har EQS elektronisk kvalitetsstyringssystem, som inneholder linker til lovsider og 

annet regelverk samt interne rutiner etc. Avviksmeldinger tvinger frem oppfølging fra den enkelte 
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virksomhetsleder. Virksomhetslederne må levere rapport månedlig i Agresso på budsjett og også 

prognose fremover som gjennomgås i rådmannens ledergruppe. Sande kommune har utarbeidet egen 

økonomihåndbok (ligger i EQS) med detaljerte rutiner og kontroller på økonomisiden. 

 

Det fremgår i mindre grad direkte i kommunens plandokumenter hvordan det jobbes med systemer 

for økonomisk internkontroll.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.2.5. Kommunens eiendeler 

 

Kommunen har oppgradert økonomisystemet Agresso til ny versjon våren 2016, og har planer om å 

ta i bruk anleggsmodulen fra og med høsten 2016. Per i dag er kommunens eiendeler registrert i en 

manuell oversikt/regneark. 

 

Totalt hadde Sande kommune eiendeler på ca. 1,8 milliarder kroner, hvorav faste eiendommer og 

anlegg på 969,3 millioner kroner og maskiner, utstyr og transportmidler på 15,7 millioner kroner 

oppført i 2015. Aksjer og andeler utgjorde 12,5 millioner kroner ved utgangen av 2015. Alt i alt, er 

det altså snakk om store verdier. Det er derfor viktig at kommunen har oversikt over eiendelene og 

hvordan man følger opp inn- og utgang av verdiene. Manglende kontrolltiltak kan medføre svinn, 

økonomisk tap og svak ressursbruk ved å foreta unødvendige kjøp.  

 

Sande kommune har et finansreglement vedtatt av kommunestyret 09.12.2009, sak KST-59/09. Ifølge 

dette skal administrasjonen rapportere om finansforvaltningen i tertialrapportene og i årsberetningen, 

samt i egen årlig rapport (Finansrapport) til kommunestyret. Rapporten skal inneholder en 

beskrivelse og vurdering av aktiva og passiva med tanke på blant annet sammensetning, verdi, 

vesentlige endringer, renter og avvik fra finansreglement. Rapporten revideres av Buskerud 

Kommunerevisjon IKS som avlegger en egen uttalelse til kommunestyret. Kommunen har ingen 

langsiktige finansielle plasseringer, kun bankinnskudd og plasseringer i pengemarkedsfond. I 

Finansrapport 2015 omtales risikoeksponeringen til å være kun renteendringer og den finansielle 

risikoen anses å være ubetydelig.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 
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3.2.6. Offentlige anskaffelser 

 

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. Regelverket om 

offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og at innkjøpene bidrar til et 

konkurransedyktig næringsliv. Reglene om offentlige anskaffelser har også som formål å bidra til en 

bærekraftig utvikling, og skal motvirke sosial dumping og korrupsjon. Sosial dumping skjer både ved 

brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og når lønn og andre ytelser er uakseptabelt lave, 

sammenliknet med det norske arbeidstakere normalt tjener. I anskaffelsessammenheng kan 

kommunen arbeide kommunen mot sosial dumping bl.a. ved å stille og følge opp krav om lønns- og 

arbeidsvilkår i kontrakter. Også innen miljø og andre former for sosialt ansvar kan offentlige 

innkjøpere spille en viktig rolle gjennom kvalifikasjonskrav og kontraktsklausuler ved anskaffelser, 

og den senere oppfølgingen av slike krav. 

 

Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser gjelder fra våren 2016. De nye reglene vil gi 

kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. gi oppdragsgiver incentiver og 

plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av barnearbeid og sosial dumping, og bedre 

konkurransevilkår for små og mellomstore bedrifter.  Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge 

gebyr for ulovlige direkteanskaffelser.  

 

Alle anskaffelser av varer og tjenester kommunen foretar til en verdi over kr 500.000,- eks mva skal 

kunngjøres på Doffin.  

 

Kommunen anskaffer årlig varer og tjenester for nesten 300 mill kroner.  

 

Effektive og riktige anskaffelser er viktig for er kommunen og kan føre til en betydelig økonomisk 

gevinst. I en stor organisasjon som kommunen, kan det være en utfordring å etterleve gjeldende 

innkjøpsbestemmelser samt å gjennomføre alle innkjøp på en optimal måte. 

 

Vi har registrert at kommunen de siste årene har hatt en sak innklaget for Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser (KOFA)13, sak 2014/88. Saken ble avvist på grunn av manglende begrunnelse.   

 

Ifølge Sande kommunes økonomireglement skal kommunens innkjøp skje i tråd med de til enhver tid 

gjeldende lov og forskrifter for offentlige anskaffelser. Videre er kommunen deltaker i Vestfold 

interkommunale innkjøpssamarbeid (VOIS). Dette er et samarbeid om inngåelse av felles 

rammeavtaler, utstyrsanskaffelser og generelle innkjøpsspørsmål. Det fremgår av 

økonomireglementet at kommunen er forpliktet til å benytte de avtaler som er inngått, og at oversikt 

over hvilke rammeavtaler som til enhver tid er gjeldende for kommunen skal finnes på 

Ansattportalen. 

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området i 2011 og 2015. I den siste 

forvaltningsrevisjonen har vi sett, sammenlignet med resultatene fra forrige forvaltningsrevisjon av 

anskaffelser i 2011, klare forbedringer når det gjelder utarbeidelse av anskaffelsesprotokoller og 

annen dokumentasjon av anskaffelser. Det ser også ut til at bruken av rammeavtaler er blitt mer 

bevisst. Dokumentasjonen vi har mottatt viste at 17 av de 22 utvalgte anskaffelsene i det vesentlige 

var i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ved enkelte av disse anskaffelsene har vi 

konstatert manglende fremleggelse av anbudsprotokoller eller mangler/svakheter ved de som var 

fremlagt. I tre tilfeller ble det avdekket at lovverket ikke er fulgt, samt to tilfeller hvor det ikke var 

grunnlag for å konkludere.  

 

 

 

                                                
13 www.kofa.no 
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

3.2.7. Internkontroll (IK) og kvalitetssikring 

 

Sande kommune har balansert målstyring som styringsprinsipp. Følgende forhold tas i betraktning 

når kommunen utarbeider sine virksomhetsplaner og handlingsprogram på sektornivå: 

 

 Lokalsamfunnet: Befolkningsutvikling, arealutnyttelse, næringsliv, samfunnsutvikling etc. 

 Økonomi: budsjettbalanse, likviditet, kostnadsutvikling, reserver etc. 

 Brukere: tjenestetilbud, serviceerklæringer, brukertilfredshet, brukermedvirkning etc. 

 Prosesser: interne rutiner, arbeidsprosesser, kvalitetssystem etc. 

 Læring og vekst: kompetanse, organisasjonskultur, ledelse, medarbeidertilfredshet etc. 

 

Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser for de ulike tjenesteområder. Målene i 

handlingsprogrammet følges opp ved statusrapportering hvert tertial, og inkluderes i tertialrapporter 

og årsberetning. 

 

Kommunen har også eget kvalitetsstyringssystem EQS. Systemet er inndelt i ulike nivå med mye 

tilhørende informasjon på de forskjellige områder. Følgende nivåer: 

· Politisk nivå 

· Beredskap 

· Arbeidsgiverpolitisk plattform 

§ Personalreglement 

§ Etiske retningslinjer 

§ Kompetanseutvikling 

· Planer og prosesser 

· Tjenesteyting 

 

Sande kommune har etablert egen økonomihåndbok med rutiner på de fleste områder og denne 

oppdateres kontinuerlig. Arbeidsdeling kan være vanskelig å få til i alle sammenhenger, da det er få 

ansatte i nøkkelstillinger.  
 

Områdene internkontroll og kvalitetssikring er svært omfattende ut fra den mangeartede 

virksomheten kommunen har. Lover og forskrifter regulerer en rekke systemkrav på dette området. 

Det er derfor viktig at kommunen har et overordnet fokus på dette området og gir kontinuerlig 

opplæring av ansatte i systemene og utvikler/tilpasser disse i forhold til endringer i krav og 

organisering av tjenestene. I de overordnede dokumentene går det i mindre grad frem hva slags tiltak 

kommunen gjør for å kvalitetssikre sine tjenester ettersom dette fremgår av detaljerte 

rutinebeskrivelser på det enkelte område i EQS. I disse rutinebeskrivelsene ligger grunnlaget for 

oppfølging og kvalitetssikring. 

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 
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3.2.8. Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling 

 

Det fremgår av kommunens plandokumenter den vedtatte Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune 

fokuserer på at Sande kommune skal være en attraktiv og utviklingsorientert arbeidsgiver med fokus 

på verdier og etikk.  

 

Lønnsutgiftene er den største driftsutgiften for en kommune og er ofte den viktigste innsatsfaktoren 

for produksjon av kommunale tjenester. Det er risiko for at de ansatte som ressurs ikke blir brukt 

optimalt. Sande kommune er en relativt stor kommune i norsk sammenheng. Den har derfor et volum 

på tjenesteproduksjonen som gjør at de kan opprettholde bred kompetanse i forhold til sårbare 

tjenester som barnevern, psykiatri, utviklingshemmede etc. Det er viktig at kommunen jobber 

systematisk for å beholde og utvikle kompetanse. Det kan være en risiko for at kommunen ikke 

lykkes i stor nok grad med dette arbeidet. 

 

Rekruttering er vanskelig og vil være en fremtidig utfordring. I følge kommuneplanen 2014-2016 har 

kommunen utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse. Kommunen har derfor inngått 

samarbeid med frivillige, nabokommuner og andre kommuner i Drammensregionen for å styrke 

fagmiljøene og for å kunne gi innbyggere riktige tjenester av god kvalitet.  

 

Seniorpolitikk er utfordrende. Tiltak for å beholde seniorer i arbeid lengst mulig anses å være viktig i 

og med at mange av kommunens ansatte nærmer seg pensjonsalderen.  

  

Strategisk kompetanseutviklingsplan vedtatt i 2010 skal bidra til at kommunen jobber systematisk 

med å utvikle organisasjonen i tråd med innbyggernes behov for tjenester. Planen har en målsetting 

om at det over tid skal avsettes ca. 2 % av lønnsmassen til strategisk kompetanseutvikling. 

Kommunen rapporterer om at dette målet ikke vil nås i økonomiplanperioden 2016-2019 på grunn av 

manglende rom for økning av de sentrale kompetanseutviklingsmidlene.  

 

Alle virksomheter i Sande kommune skal ha kompetanseplaner basert på kartlegging av personalets 

kompetanse sett i forhold til hvilke oppgaver kommunen skal løse. Virksomhetene har egen 

kompetanseutviklingsbudsjetter og det er dessuten avsatt et sentralt kompetanseutviklingsbudsjett for 

felles tverrsektorielle tiltak som lederutvikling, medarbeiderskapskurs og HMS-kurs. Hvordan 

kommunen utvikler, forvalter og tar i bruk de ansattes ressurser er viktig slik at organisasjonen blir i 

stand til å mestre daglige utfordringer og etablere ny praksis om nødvendig. Videreutvikling av 

organisasjonens endringsevne og -vilje må ha høy prioritet.  

 

På enkelte områder vil det være behov for spisskompetanse som kommunen selv ikke innehar. 

Videreutvikling av interkommunale samarbeidsordninger og nettverk vil fortsatt være viktig. 

 

Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert 2. år, og er blitt en naturlig og viktig del av 

virksomhetenes styringsverktøy. Resultatene skal gi et godt grunnlag for utvikling og forbedring av 

hele organisasjonen, arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, m.m. 
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I 2014 ble nytt lønns- og personalsystem innført. Det nye systemet skal dekke nåværende og 

fremtidige behov for standardiserte, automatiserte og effektive arbeidsprosesser innenfor HR-

området. Overgangen til nytt HR-system har vært krevende for administrasjonen, og har medført 

betydelig merarbeid for ansatte i lønnsavdelingen. Det er en viktig forutsetning at lønnssystemet 

fungerer som forutsatt, for å opprettholde tillitt og motivasjonen til de ansatte i kommunen.  

 

Det ble i 2009 gjennomført forvaltningsrevisjon på utvalgte områder av Sande kommunes 

personalpolitikk med følgende anbefalinger fra revisjonen:  

 

Med bakgrunn i vår gjennomgang har vi anbefalt rådmannen å fortsette det gode arbeidet som gjøres, 

og legge vekt på følgende: 

 

 Kartlegge gapet mellom de kompetansehevende tiltak som gjennomføres og det som burde 

vært gjennomført for å nå et tilfredsstillende kompetansenivå. Dermed kan man vurdere om 

de tilgjengelige ressursene er på et hensiktsmessig nivå, samt om de tiltakene som 

gjennomføres, er de det er størst behov for. 

 

 Kartlegge hvilke reelle muligheter Sande kommune har for å tilrettelegge flere 

heltidsstillinger eller større deltidsstillinger.  

 

 Vurdere hvorvidt metoden for kartlegginger er hensiktsmessig ut fra ressursbruk og 

resultatenes nytteverdi. 

 

Kommunen har i høsten 2015 gjennomført et prosjekt «Deltidsstillinger» i turnusvirksomhetene med 

som hovedmål å bedre tjenester og fjerne uønsket deltid. Prosjektet skal iverksette tiltak/utprøving 

2016.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.2.9. Helse miljø og sikkerhet (HMS) 

 

Det er utarbeidet overordnede retningslinjer for HMS-arbeidet i Sande kommune. Disse er vedtatt i 

AMU 27.9.2010. Vi er ikke kjent med at dokumentet er revidert etter dette. Det fremgår av disse at 

rutinebeskrivelser og sjekkliste for gjennomgang av internkontrollen knyttet til HMS-arbeidet finnes i 

EQS. I tillegg utarbeides det årlige mål for HMS/IA-arbeidet. 

 

Kommunen består av 19 verneområder med hvert sitt verneombud og med hovedverneombud i 20 % 

frikjøpt stilling. Det rapporteres om at hovedverneombudet driver et aktivt arbeid i forhold til 

verneombudene og at det gjennomføres sektorvise og felles møter.  

 

Sande kommune er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Det går frem av årsberetningen at 

kommunen jobber aktivt i forhold til HMS- og sykefravær, og har fått bistand fra Rubicon 

bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter i dette arbeidet. Det er ansatt IA-rådgiver i 20 % 

stilling i 2014 med målsetting om å redusere sykefraværet og øke nærværet. Kommunen har igangsatt 
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et 2- årig IA-prosjekt «Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv» i 2014 med evaluering i 

2016.  

 

Tall fra Sande kommune viser følgende utvikling i sykefravær: 

  2012 2013 2014 2015 

Kvinner                     11,0                  11,0  

Menn                       7,7                    5,2  

Hele kommunen                   7,9                    7,7                  10,4                    9,9  

          

Administrativ ledelse 0,2 0,6 4,5 4,2 

Administrasjonsavdelingen 16,8 19,3 7,5 7,3 

Haga skole 5,2 7,2 8,7 9,1 

Selvik skole 2,8 4,8 10,3 12,8 

Galleberg skole 7,4 3,7 5,9 9,2 

Kjeldås skole 7,0 11,8 8,5 7,9 

Sande ungdomsskole 3,7 4,1 3,9 5,9 

Haga barnehage 13,4 8,0 10,9 17,9 

Nordre Jarlsberg barnehage 6,2 8,9 11,7 7,8 

Skafjellåsen barnehage 18,4 13,0 15,5 7,2 

Barnevern-PPT     3,3 3,2 

Folkehelse 2,5 3,7 1,8 4,6 

Bolig og fritid 11,1 11,3 15,1 8,0 

Sandetun pleie og rehabilitering 12,2 11,1 18,4 16,2 

NAV 10,1 5,9 11,2 8,3 

Kulturtjenesten 7,5 2,4 3,1 3,9 

Plan og byggesak 6,9 4,5 4,2 9,5 

Vann og avløp 1,7 3,1 7,4 3,1 

Drift og eiendom 7,1 7,9 7,3 7,4 

 

Kommunen mangler gode nok datagrunnlag for beregning av fravær på virksomheter og kjønn i 2012 

og 2013. Årsaken til dette er bytte av lønns- og personalsystem i 2014. Det har i forbindelse med 

omstillingsprosessen blitt noen organisatoriske endringer i kommunen, og tallene er derfor ikke helt 

sammenliknbare for analyseperioden. Sykefraværet for ansvarsområdene Oppvekst felles, Barnehage 

felles og Helse felles er med i totalen, men registreres ikke på virksomhet.  

 

Som vi ser av tabellen har sykefraværet har gått opp de siste årene. Det har gått noe ned mot slutten 

av 2015, og ved utgangen av 1. halvår 2016 var det ifølge leder for administrasjonsavdelingen noe 

lavere enn på samme tidspunkt i fjor.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:  
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3.2.10. Etikk og varsling 

 

Etikk er en integrert del av all arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn 

for enhver beslutning eller handling.  

 

I 2007 fikk arbeidsmiljøloven nye regler om arbeidstakeres varsling om kritikkverdige forhold i 

virksomheten der de arbeider. Med disse endringene ble det: 

• lovfestet at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold (§ 2-4), 

• et styrket vern mot gjengjeldelser (§ 2-5), 

• pålagt at arbeidsgivere skulle legge forholdene til rette for varsling i virksomheten (§ 3-6).  

 

Disse reglene gjelder alle ansettelsesforhold i alle virksomheter i privat og offentlig sektor og bygger 

på at varsling også er et spørsmål om virksomhetens psykososiale arbeidsmiljø og et virkemiddel mot 

korrupsjon og andre misligheter.  En situasjon der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i 

virksomheten, kan sees i lys av arbeidspliktene ved å være arbeidstaker.  

 

En av de mest brukte definisjonen av varsling er når: […] tidligere eller nåværende 

organisasjonsmedlem som har vært vitne til forseelser [ulovlige, uetiske eller kritikkverdige 

handlinger] på arbeidsplassen varsler om dette til personer eller instanser som har mulighet til å endre 

på forholdet (Near & Miceli 1985). 

 

Arbeidstilsynet opplyser at de ikke de siste årene har vært høringsinstans vedrørende endringer i lov 

og regelverk knyttet til varsling.  I 27. 6 2014 meddelte Arbeids- og sosialdepartementet at 

varslingsbestemmelsene var blitt evaluert av Advokatfirmaet Arntzen de Besche og 

forskningsstiftelsen Fafo.  Av konkrete varslingssaker som har mye omtalt i media i 2015 har vært en 

varslingssak om kritikkverdige forhold ved etterforskningen av et drap på en 8 år gammel jente i 

Hordaland politidistrikt. Varslersaken ble gransket og det ble konkludert med at varsleren varslet 

forsvarlig slik arbeidsmiljøloven krever. Aktuell ressurs i arbeidet med etikk og varsling kan 

eksempelvis være Kommunenes Sentralforbund.  

 

Sande kommune har etablert retningslinjer for etikk, habilitet og varsling. Disse ligger i intranettet og 

kvalitetssystemet EQS.  Det opplyses om at etiske retningslinjer er en del av folkevalgtopplæringen, 

og etiske problemstillinger blir diskutert i lederforum med virksomhetsledere.  

 

Det fremgår av kommunens strategiske kompetanseutviklingsplan at ett av flere prioriterte 

opplæringstiltak for ansatte og ledere i planperioden skal være kurs i etikk. Videre går det frem av at 

alle ledere i kommunen skal årlig gjennomgå de etiske retningslinjene, og hva de i praksis betyr, med 

sine medarbeidere.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Lav  
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy 
 Prioritering/rangering  1 
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3.2.11. Eiendomsforvaltningen 

 

Eiendomsforvaltningen bør ta utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av eiendommen. 

Disse rollene har ulike funksjoner og ulikt ansvar i forhold til eiendommen, i forhold til hverandre  

og i forhold til omgivelsene. Kommunenes og fylkeskommunenes eiendommer – samt  

kirkebygningene – er anskaffet ut fra spesielle bruksformål. Eierrollen og det betydelige ansvaret  

som følger med det å være eier, har derfor lett for å komme i bakgrunnen. Eieransvaret omfatter  

økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de långivere og leverandører av varer  

og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige myndigheter, naboer og andre i henhold til  

inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane.  

 

God eiendomsforvaltning kan defineres som det å gi brukerne gode og effektive bygninger til 

lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår for brukernes virksomhet  

over tid.   

 

 Det bør foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen. 

 Det bør være etablert et rasjonelt system for planlegging og styring. 

 Det bør være etablert rapportering som bidrar til god kommunikasjon mellom bolig- og 

eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som beslutningsgrunnlag. 

 Kommunen bør ha nøkkeltall for bolig- og eiendomsforvaltning på et tilfredsstillende nivå. 

 Kommunen bør ha oversikt over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av 

eiendomsverdiene i forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. 

 

Forvaltningen av kommunens eiendommer er organisert i virksomheten Drift og Eiendom.  

 

Av Handlingsprogram 2016-2019 fremgår det at Sande kommune forvalter en bygningsmasse på 

65 000 m2. Det rapporteres om økende etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og eiendom. 

Videre står Sande kommune overfor store investeringsprosjekter som følge av befolkningsveksten.  

 

Normerte vedlikeholdskostnader bør ligger på ca. 150 kr/m2. Sande har et vedlikeholdsbudsjett som 

er betydelig lavere. Reelt vedlikehold de siste årene har vært under 50 kr pr. m2.  

 

Virksomheten følger opp energioppfølgingssystemet og foretar justeringer for ytterligere 

energiøkonomisering for kommunale bygninger.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell 4. Eiendomsforvaltning for 

utvalgte kommunal formålsbygg: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger, 

konsern 3686 3545 3549 3638 3879 3674 4596 

Netto driftsutgifter til kommunal 

forvaltning av eiendommer (F121) per 
innbygger , konsern 298 284 272 318 222 256 247 

Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning, i prosent av 

samlede netto driftsutgifter, konsern 8,0 7,4 7,4 7,3 7,4 7,7 8,7 

Samlet areal på formålsbyggene i 

kvadratmeter per innbygger, konsern 4,6 4,3 4,6 4,9 4,7 4,1 4,7 

Samlet areal på formålsbyggene 

kommunen eier i kvadratmeter per 

innbygger, konsern 4,6 4,3 4,6 4,8 4,6 3,9 4,5 
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Samlet areal på formålsbyggene 
kommunen leier i kvadratmeter per 

innbygger, konsern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter., konsern 820 850 802 778 878 924 1015 

Korrigert brutto driftsutgifter til 
kommunal forvaltning av eiendommer 

per kvadratmeter , konsern 65 69 59 65 46 62 53 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 

kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter, konsern 58 40 53 47 94 64 96 

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning per kvadratmeter, 

konsern 440 458 419 368 487 492 494 

Herav utgifter til renholdsaktiviteter i 

kommunal eiendomsforvaltning, per 
kvadratmeter, konsern .. 115 109 108 163 156 141 

Herav energikostnader for kommunal 
eiendomsforvaltning per kvadratmeter, 

konsern 74 99 88 82 104 102 99 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

administrasjonslokaler per 
kvadratmeter, konsern 544 682 549 703 690 902 869 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 
administrasjonslokaler per 

kvadratmeter, konsern 42 26 27 71 73 94 95 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

førskolelokaler per kvadratmeter, 
konsern 2395 1827 1557 1904 1430 1223 1372 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 
førskolelokaler per kvadratmeter, 

konsern 78 55 87 47 149 87 149 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

skolelokaler per kvadratmeter, konsern 808 788 829 714 819 826 956 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 

skolelokaler per kvadratmeter, konsern 77 40 61 40 79 49 89 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

institusjonslokaler per kvadratmeter, 

konsern 457 493 401 373 803 811 828 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 

institusjonslokaler per kvadratmeter, 
konsern 19 41 23 30 101 63 74 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale idrettsbygg per 

kvadratmeter, konsern 469 488 494 418 945 875 1147 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

kommunale kulturbygg per 
kvadratmeter, konsern 659 860 735 786 555 794 834 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 
kommunale kulturbygg per 

kvadratmeter, konsern 50 33 86 52 70 85 90 

 

KOSTRA-tall viser at kommunen har mindre ressurser til kommunal eiendomsforvaltningen per 

innbygger sammenliknet med gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner, fylket og 

landsgjennomsnittet.  Likevel er utgiftene i prosent av samlede netto driftsutgifter på omtrent samme 

nivå med gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. Både utgifter til vedlikeholds- og 

driftsaktiviteter av kommunale eiendommer per kvadratmeter er mye lavere enn de kommunen 

sammenliknes med i analysen.   
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Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.2.12. Saksbehandlingen i kommunen 

 

I Sande kommune er saksbehandling og tjenestetildeling i hovedsak ivaretatt ute i virksomhetene. 

Kommunen har egen informasjon og publikumstjeneste (Servicekontor) som blant annet hjelper 

brukerne med søknader og veileder hvor i kommunen de skal ta kontakt. Eksempler på dette er 

byggesaksbehandling, økonomisk sosialhjelp, barnehageplass omsorgstjenester, etc.  

 

Når det gjelder kommunale helsetjenester har kommunen opprettet Tjenestekontor i 2015 for å 

ivareta enhetlig tjenestetildeling til brukerne og fellesoppgaver fra Sandetun, Folkehelse, bolig og 

fritid. Det rapporteres om at kommunen fortsatt har en utfordring med å få dette til å fungere etter 

hensiktene, herunder ivaretakelse og helhetlige vurderinger, likebehandling og rett nivå på tjenester.  

 

Kommunen benytter saksbehandlings- og arkivssystemet ESA8. Kommunens saksbehandlingsrutiner 

er utfyllende beskrevet i dokumentet Rutiner for Saksbehandler som er å finne i EQS. Arkivplan ble 

utarbeidet i 2015 i forbindelse med implementering av ESA8. Det er opprettet en egen enhet med en 

arkivansvarlig. Postjournal fra det sentrale saksbehandlersystemet blir lagt ut på hjemmesiden, for å sikre 

innsyn.  

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området i 2012 med tittelen 

«Dokumenthåndtering, arkivering, journalføring og saksbehandling». Gjennomgangen viste at 

kommunenes rutiner for dokumenthåndtering etter vår vurdering hadde svakheter. Spesielt gjelder 

dette at kommunen ikke har utabeidet en arkivplan slik regelveret krever. Vi mener at dette kan bidra 

til at dokumenter ikke blir behandlet/oppbevart etter regelverket. Imidlertid har kommunen også 

utarbeidet rutiner som naturlig kan inngå i en helhetlig arkivplan.  

 

Inngående dokumenter i kommunen blir i hovedsak registrert i henhold til regelverket. Vår 

gjennomgang av enkeltsaker fra byggesak, skole og skoleadministrasjonen viser at kommunen har 

svakheter knyttet til dokumenthåndtering/saksbehandling. Gjennomgangen viste flere svakhter ved 

behandling av sakene i forhold til regelverket. I en sak var det direkte saksbehandlingsfeil. 

Gjennomgangen viser også at kommunen har manglende etterlevelse av egne rutiner om avslutning 

av saker.  

 

Vi har i rapporten anbefalt at det utarbeides en arkivplan i henhold til gjeldende regelverk og at det 

innføres systematisk kvalitetssikring av dokumenthåndteringen /saksbehandlingen som sikrer bedre 

etterlevelse av regelverket.  

 

Administrasjonen har i en statusrapport datert 3. februar 2015 til kontrollutvalget kommet med 

nærmere orientering om brukerveiledning for lærerne for bruk av det elektroniske systemet ESA, 

dokumentasjon over opplæring av brukerne, samt en oppdatering av arbeidet med ny arkivplan. I 

følge denne har komunen oppgradert sak- og arkivsystemet fra 1. januar 2015 (ESA8 – et 

fullelektronisk system). Det ble i denne forbindelsen utarbeidet nye rutiner, og kjørt 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels  
 Prioritering/rangering  0 
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opplæringsrunder. Når det gjelder arkivplanen var kommunen godt i gang med oppgradering av 

denne.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.2.13. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

 

Personopplysningsloven § 13” Informasjonssikkerhet” angir det lovpålagte kravet til 

informasjonssikkerhet. Paragrafens første og annet ledd lyder: 

 

«Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge 

for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet 

ved behandling av personopplysninger.   

 

For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den behandlingsansvarlige og 

databehandleren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal 

være tilgjengelig for medarbeideren hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. 

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.» 

 
Innholdet er nærmere utdypet i personopplysningsforskriftens kapittel 2. Bestemmelsene i forskriften 

angir krav til det styringssystemet den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet. Sentralt i styringssystemet er at kommunene må fastsette overordnede 

sikkerhets mål, fastsette akseptabelt risikonivå og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. 

Kommunene må fremskaffe en komplett oversikt over alle personopplysninger som behandles 

innenfor de ulike tjenesteområdene. Kommunene må foreta risikovurdering, dvs vurdere 

sannsynlighetene for og konsekvensene av sikkerhetsbrudd. Det må opprettes rutiner og et aktivt 

system for avvikshåndtering. 

 

Sande kommune deltar i D-IKT-samarbeidet (Drammen, Røyken, Nedre Eiker, Svelvik og Sande). 

D-IKT har utarbeidet Interkommunal eKommunestrategi 2012-2015. Hensikten med en felles 

eKommuneplan er å definere langsiktige målsettinger for kommunens eKommunesatsing. En 

ekommune kan defineres som en kommune som tilbyr digitale tjenester ut mot publikum og 

næringsliv og overfor sine ansatte.  

Som hovedmål har eKommunestrategien:  

- Effektivisere kommunene ved hjelp av selvbetjeningsløsninger, utnyttelse av eksisterende 

verktøy og teknologi, og automatiserte arbeidsprosesser.  

- Brukere av kommunens tjenester opplever at de digitale tjenestene har høy kvalitet i form av 

løsninger som er tilgjengelige, nyttige, åpne og forutsigbare.  

 

Videre har D-IKT utarbeidet en veileder og rutinebeskrivelser på internkontroll for 

informasjonssikkerhet og personvern. Denne har som målsetting at kommunen skal etablere den grad 

av informasjonssikkerhet som er påkrevd i henhold til personopplysningsloven. Det går fram av 

dokumentet at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern skal integreres med 

kvalitetsarbeidet for øvrig i kommunen.  

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy 
 Prioritering/rangering  3 
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Kommunen bruker sosiale medier som de fleste andre kommuner i landet, og har utarbeidet strategi 

og retningslinjer for bruk av sosiale medier, sist revidert 20.12.2014.  
Dokumentet angir målsettinger for satsingen på sosiale medier, retningslinjer for hvordan bruken skal 

skje til daglig og rammer/rutiner for eventuell utvidelse av bruken til nye bruksområder, eksempelvis til 

flere virksomheter, temaer og prosjekter. 

 

Sande kommune bruker Agresso økonomisystem og HR-system (fra 2014). I tillegg har kommunen 

arkiv- og saksbehandlersystem og fagsystemer. Som supplement til disse benytter kommunen 

standard kontorstøttesystemer. Kommunen bruker et økonomisystem som har stor utbredelse og et 

moderne funksjonsnivå.  

 

Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til økt 

tjenestekvalitet, en mer helhetlig offentlig sektor, frigjøring av ressurser til direkte tjenesteytende 

virksomhet, og en effektivisering av intern drift.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

 

3.3. Samfunnsperspektivet 

Samfunnsperspektivet tar for seg Sande kommunes målsettinger i forhold til utviklingen av 

Sandesamfunnet og hvordan det jobbes systematisk med denne utviklingen. 

 

3.3.1. Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen 

 

Av kommuneplanen til Sande kommune for 2 går det frem følgende visjon for samfunnsmessige 

forhold: «Sande – sammen skaper vi trygghet og trivsel».  

 

Satsingsområdene er femdelt: 

- Næring og stedsutvikling 

- Kultur og oppvekst 

- Helse og velferd 

- Trafikk og infrastruktur 

- Kommunens organisasjon 

Temaene folkehelse, miljø/klima og samfunnssikkerhet innarbeides som gjennomgående tema i hele 

samfunnsdelen.  

 

Sande kommune vil i kommuneplanperioden 2014-2026 kunne stå overfor store endringer i 

lokalsamfunnet. Det vil oppleve en økende grad av fortetting og urbanisering. Kommunen har i 2013 

startet et hovedprosjekt for konsept- og tettstedutvikling fra mot 2040. Sande sentrum skal styrkes 

som kommunens naturlige senter og som kollektivknutepunkt.  

 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels  
 Konsekvens  Middels  
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 

 



Sande kommune   |   2016   |  Overordnet analyse 

Buskerud Kommunerevisjon 

IKS 09.09.2016 65
  

Forventet stor befolkningsvekst gir både utfordringer og muligheter. Befolkningsprognose tilsier en 

fortsatt jevn vekst fram til 2026, hvor folketallet er beregnet å være nær 12 000.  En slik vekst vil 

stille store krav til lokalsamfunnet og kommunen. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er folkemengde 

1. januar 2016 i Sande kommune er 9 297 innbyggere en økning på 148 innbyggere fra 1.1.2015. 

Kommunen forventer en betydelig befolkningsvekst gjennom den videre utbyggingen av Nordre 

Jarlsberg Brygge. Befolkningsveksten gir stort press på infrastruktur og tjenesteproduksjon, og 

genererer et investeringsbehov i blant annet barnehager, skole og institusjonsplasser.  

 

I Sande kommune er det et variert næringsliv med stort sett små bedrifter sett i norsk målestokk. 

Sandesamfunnet har også et stort arbeidsmarked ved at en ligger så nær opp til (er en del av) Oslo-

regionen. Hanekleiva er et nytt næringsområde, og første fase er under utredning. Kommunen har 

etablert Sande Næringsråd og sentrumsforeningen Sande i Sentrum for å styrke samarbeidet med 

næringslivet.  

 

Sande kommune er et sammensatt samfunn. Om kommunen skal lykkes i å nå sine mål for 

utviklingen av samfunnet, er kommunen avhengig av god samhandling med andre offentlige og 

private organisasjoner.  

 

Med kommunereformen ønsker regjeringen å flytte makt og ansvar til større og mer robuste 

kommuner. Ifølge regjeringens hjemmeside er målet et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og 

sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det 

er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive 

lokalsamfunn. Som et ledd i kommunereformen, har Sande kommune gjennomført 2 

folkeavstemminger om kommunesammenslåing; en i forbindelse med folkeavstemmingen i 

september 2015 og den siste i juni 2016. Flertallet av innbyggerne svarte nei til sammenslåing i den 

første avstemmingen. Kommunestyret vedtok i 20.april 2016 å foreta en ny folkeavstemming med 

begrunnelsen om at forutsetningene som ble lagt til grunn for folkeavstemmingen var endret. 

Resultatet fra den andre avstemmingen viste at flertallet ønsket sammenslåing, og det var flest ønske 

om sammenslåing med Hof/Holmestrand og ikke med Drammen/Svelvik, som var det andre 

alternativet. Med bakgrunn i dette, vedtok kommunestyret sammenslåing med Hof og Holmestrand i 

møtet 22.juni 2016, sak 39/16.  

  

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell B. Behovsprofil: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

Befolkningsdata pr. 31.12.2015 
2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Folkemengden i alt 8835 9036 9149 9297 .. .. .. 

Andel kvinner 49,8 50,0 49,9 49,4 49,3 50,2 49,7 

Andel menn 50,2 50,0 50,1 50,6 50,7 49,8 50,3 

Andel 1-5 år 6,5 6,2 6,1 5,9 5,7 5,5 6,0 

Andel 6-15 år 13,2 13,4 13,4 13,4 12,3 12,0 12,0 

Andel 80 år og over 4,0 4,1 4,1 4,0 4,9 4,7 4,2 

Innflytting per 1000 innbyggere 69,9 72,8 68,8 69,1 52,7 63,5 60,0 

Utflytting per 1000 innbyggere 55,6 55,3 59,4 55,9 48,7 55,5 54,3 

Andel innvandrerbefolkning 10,1 10,6 11,6 12,6 11,5 13,6 16,3 

Andel arbeidsledige 15-29 år .. .. .. 1,7 2,0 1,9 2,0 

Andel arbeidsledige 30-74 år 2,0 2,4 2,5 .. 0,0 0,0 0,0 

Andel av befolkningen 20 - 66 år som 

pendler ut av bostedskommunen 1,3 2,0 1,6 .. .. .. .. 
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Ifølge KOSTRA-tall har kommunen høyere innflytting enn gjennomsnittet for sammenliknbare 

kommuner, fylket og landet for øvrig. Tilsvarende gjelder også for utflytting, men nettoen er likevel 

større i Sande kommune enn gjennomsnittet for gruppen. Andel unge mellom 6-15 år er noe større 

enn snittet for kommunegruppen og landet for øvrig. Kommunen har lavere andel unge arbeidsledige 

i forhold til gjennomsnittet for kommunegruppen, fylkets- og landsgjennomsnittet.  

  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.3.2. Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser 

 

Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner og fylker. Lov 

om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene beredskapsplanlegging basert på en helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse. Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene og 

har et særlig ansvar for oppfølging og veiledning av kommunene. Fylkesmannen fører også tilsyn 

med kommunenes kommunale beredskapsplikt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) fører tilsyn med fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. DSB er pådriver og 

veileder for samfunnssikkerhet på regionalt og kommunalt nivå.14 

 

DSB gjennomfører årlige kommuneundersøkelser og DSB konkluderer med at resultatene fra 

Kommuneundersøkelsen 2014 bekrefter at kommunene har et forbedringspotensial, men understreker 

også et inntrykk av at stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen samfunnssikkerhet og 

beredskap.  

 

I henhold til Beredskapsplan for Sande kommunen (sist endret 10.09.2009) skal beredskapsplanen 

sikre at de beste avgjørelser fattes, at viktige beslutninger ikke uteblir og at personell innkalles og 

ressurser tas i bruk i tide. Beredskapsplanen skal være et verktøy som brukes ved enhver krise eller 

hendelse, slik at tap og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres.  

Beredskapsplanen for Sande kommune er en samordnet plan for ledelsen, og vil være et nødvendig 

hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner.  

 

I tillegg til den overordnede beredskapsplanen er det også utarbeidet beredskapsplaner i hver enkelt 

virksomhet, basert på ROS (risiko- og sårbarhetsanalyser). Risiko- og sårbarhetsanalyse er i 

plandokumentene definert som: «en dokumentasjon på den risiko som foreligger, hvilke konsekvenser 

som en uønsket hendelse kan få, og hvilke tiltak som kan være kostnadseffektive og hensiktsmessig for 

å forebygge eller begrense virkningen av en uønsket hendelse». ROS-analysen er revidert i 2014, og 

skal etter planstrategien for 2016-2019 revideres på nytt i løpet av 2017.   

 

I 2013 har Sande kommune i regi av Fylkesmannen i Vestfold deltatt i en heldagsøvelse for 

beredskap/krisehåndtering sammen med 4 andre kommuner. Ifølge opplysninger på hjemmesida til 

Fylkesmannen i Vestfold var resultatet av øvelsene var at kommunene har innfridd kravene og nådd 

målene med øvelsen. Fylkesmannen har imidlertid registrert noen forbedringspunkter: 

                                                
14 http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/ 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Høy 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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 Bruk av kart og dataverktøy som del av det å kunne etablere en stab slik at kommunen kan gå 

over fra en forvaltningsrolle til drive en krisestab på døgnbasis. Stabstjeneste med andre ord. 

 Oversikt over og bruk av ressurser i egen kommune.  

 Usikkerhet over gjeldende fullmakter og andre virksomheters kapasiteter og kompetanse 

 Bruk av kommunale beredskapsråd, dvs. samspillet med andre etater, virksomheter og 

frivillige organisasjoner. 

 Alternativ kommunikasjon med andre virksomheter og innbyggerne 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

 

3.3.3. Miljø og klima 

 

Det fremgår av kommunens Klima- og energiplan for perioden 2010-2015 at formålet med planen er 

å legge premiss for den utvikling man ønsker på klima- og energiområdet i kommunen, der de 

nasjonal, regionale og lokale føringene ligger som grunnlag. Klima- og energiplanen skal rapporteres 

hvert år, og status for mål og tiltak skal komme frem i denne rapporten. Hovedmålet er at Sande skal 

bidra til at Norges samlede utslipp av klimagasser reduseres i samsvar med nasjonale mål og 

internasjonale forpliktelser. Den samlede energibruken pr m2 i kommunens bygningsmasse skal 

reduseres med 20 % innen 2020. Klima- og energiplanen skal ifølge Planstrategi 2016-2019 revideres 

i løpet av 2016. 

 

Som hovedtiltak skal Sande kommune sørge for at miljø- og klimahensyn ivaretas i all kommunal 

virksomhet og saksbehandling, samt føre en areal- og utbyggingspolitikk som reduserer 

transportbehov og energibehov. 

 

RfD sørger for innsamling og sluttbehandling av kildesortert avfall i Sande kommune (innført i alle 

husstander). Næringsdrivende er unntatt ordningen om tvungen kommunal renovasjon. Dette kan 

medføre opprettelse av private fyllinger. 

 

Kommunen skal fortsette å satse mer på blant annet ENØK-tiltak, både internt i kommunen og 

rådgivning utad. I handlingsprogrammet for 2016- 2019 er det oppført et årlig anslagsbeløp på 0,5 

millioner kroner til oppfølging av ENØK-tiltak mv. i kommunale bygg. Virksomheten Drift og 

Eiendom følger opp energioppfølgingssystemet og foretar justeringer for ytterligere 

energiøkonomisering for kommunale bygninger.  

 

Følgende kvalitetsindikatorer / tall er hentet fra KOSTRA – Tabell U. Klima og energi: 

 

Publiserte ureviderte tall per 09.04.2016 
Sande Gjennomsnitt (2015) 

 2012 2013 2014 2015 EKG 10 Vestfold Alle 

Kommunale energikostnader, per innbygger, 

konsern 584 604 595 591 782 669 759 

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Lav 
 Konsekvens  Stor 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Høy  
 Prioritering/rangering  0 
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Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. 

brukt på fornybare energikilder, konsern .. 94 92 97 .. .. .. 

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. 

brukt på strøm, konsern .. 91 89 95 90 88 88 

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. 

brukt på fjernvarme, konsern .. 0 0 0 6 8 8 

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. 

brukt på fyringsolje og -parafin, konsern .. 6 8 3 2 3 2 

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. 

brukt på fossile gasser, konsern .. 0 0 0 1 1 1 

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. 

brukt på bioenergi, konsern .. 3 2 3 2 2 2 

Antall innbyggere per personbil. 1,95 1,92 1,92 1,87 1,80 1,97 2,01 

Andel el-biler. 0,24 0,70 1,13 .. 0,00 0,00 0,00 

Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil. 1104 1130 1144 .. .. .. .. 

Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. 

eiendomsforv., egne bygg, konsern 88 95 95 97 81 82 80 

Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i 

komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern .. .. 0 .. 13 10 14 

Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. 

eiendomsforv., egne bygg, konsern 11 4 3 1 2 2 2 

Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i 

komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern 1 0 2 2 0 1 1 

Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i 

komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern .. .. 0 .. 4 5 3 

Andel fornybar energi av samlet energibruk i 

kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern 88 95 95 97 .. .. .. 

CO2-utslipp fra energibruk i komm. 

eiendomsforvaltn., egne bygg. 31 12 12 .. .. .. .. 

 

KOSTRA-tallene viser at energikostnadene per innbygger i 2015 er en del lavere enn gjennomsnittet 

for sammenliknbare kommuner, fylket og landet for 

øvrig. Andelen strømforbruk av samlet energibruk i 

kommunal eiendomsforvaltning ligger godt over disse 

gjennomsnittene. Andelen fornybar energi av samlet 

energibruk i kommunal forvaltning har økt de siste 

årene, og utgjør 97 % i 2015.    

 

Sande kommune rangerer forholdsvis høyt innenfor området Miljø og ressurser.  

 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.  

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 
 

  

Revisors risikovurdering: Sannsynlighet  Middels 
 Konsekvens  Middels 
    

Politikernes vurdering: Viktighet  Middels 
 Prioritering/rangering  0 

 

Kommunebarometeret 2015 
27 Sande kommunes rangering 

innenfor området MILJØ OG RESSURSER 
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3.4. Selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

Sande kommune har eierinteresser i følgende selskaper: 

 

 Biblioteksentralen 

 Studentbyen Sogn 

 Studentsamskipnaden 

 Yrkessk. Hybelhus 

 Sande Vannverk AS 

 Vestfold festspillene 

 Drammen industri 

 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (Rfd) 

 Legevakta i Drammensregionen IKS 

 Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekreteriat 

 Buskerud Kommunerevisjon IKS 

 Drammensregionens brannvesen IKS 

 KLP egenkapitalinnskudd 

 Papirbredden Innovasjon AS 

 Økofestivalen AS 

 Sande produkter AS 

 

Sande kommune er eier av eller har eierinteresser i flere selskaper organisert i ulike selskapsformer. 

Selskapet som har en vesentlig betydning for kommunes økonomi er Sande Produkter AS. Sande 

kommune har balanseført aksjer og andeler med til sammen ca 12,5 millioner kroner per 31.12.15. 

Hoveddelen av dette er egenkapitalinnskudd KLP med ca 12,1 millioner kroner. Sande kommune har 

også eierinteresser i andre selskaper som er viktig for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. 

Dette er blant annet Glitrevannverket IKS og Blindevannverket IKS.  

   

Sande kommune har eierinteresser i og lån til selskaper har også betydning i samfunnsmessig 

sammenheng og som ledd i deler av den kommunale tjenesteproduksjonen. Det er viktig at 

kommunen innehar en aktiv eierrolle i sine selskaper, og at kommunen i den grad den får tilstrekkelig 

informasjon om selskapet, vurderer å gjøre bruk av bestemmelsen i kommuneloven § 80 om 

selskapskontroll. Etter vår vurdering er alle ovennevnte selskaper viktige for kommunen med hensyn 

til å inneha en aktiv eierrolle. 

 

Det har vært gjennomført følgende selskapskontroller av selskaper hvor Sande kommune har 

eierinteresser: 

 

 2015 – Sande Produkter AS 

 2015 – Legevakta i Drammensregionen IKS 

 2007 – Eierskapskontroll Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 

 

Ut fra denne analysen anser revisjonen at det er liten risiko forbundet med selskapene. Vi anbefaler 

likevel å foreta” stikkprøver” for å ha oppfølging av kommunens eierinteresser.  

 

Administrasjonen opplyser at eierskapsmelding er under arbeid og vil bli ferdigstilt i løpet av 2016. 
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4. SAMLET VURDERING  
Denne analysen er ikke ment som en analyse for å velge ut ferdige «spissede prosjekter», men som et 

innspill av områder som eventuelt kan undersøkes videre. Innenfor noen områder som er belyst i 

denne rapporten, kan det være vanskelig å gjennomføre tradisjonelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

 

Risikovurderingene som fremkommer nedenfor i tabell vil ikke direkte ta hensyn til 

vesentlighetsfaktorer. Dette vil være en vurdering som kontrollutvalget og eventuelt kommunestyret 

bør ta hensyn til ved behandling av en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2019.  I en slik 

plan bør det for øvrig kunne tas høyde for å kunne gjøre andre prioriteringer. 

 

Kontrollutvalget i kommunen/kommunestyret bør også vurdere om et område er egnet for 

forvaltningsprosjekt, eventuelt i samarbeid med revisjonen. Revisjonen kan på forespørsel også 

komme tilbake med mulige problemstillinger innen gitte områder. 

 

Det har vært gjennomført følgende undersøkelser / forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommunen de 

siste årene: 

 2016 – Offentlige anskaffelser 

 2015 – Selvkost 

 2015 – Oppfølging kommunestyrevedtak 

 2013 – Barnehager 

 2012 – Dokumenthåndtering 

 2011 – Offentlige anskaffelser 

 2010 – Økonomisk sosialhjelp 

 2009 – Personalpolitikk 

 2008 – Barnevern 

 2007 – Vurdering av investeringsprosjektet «Kloakk syd» 

 2007 – Vurdering av investeringsprosjektet «Kloakk øst» 

 2006 – Objektiv kvalitet sykehjem 

 2006 – Ansettelser og oppfølging av nyansatte 

 2005 – Oppfølging av fosterhjem   

 

 

Følgende undersøkelser / forvaltningsrevisjonsprosjekter har vært gjenstand for oppfølging i løpet av 

de siste årene: 

 

 2011 – Offentlige anskaffelser 

 

Sande kommune har i øyeblikket en relativt god økonomisk situasjon, men har de senere årene måttet 

foreta budsjettkutt innenfor enkelte områder. Ytterligere kutt i tjenester og interne funksjoner, kan 

medføre et tjenestenivå som er i strid med lover og forskrifter. På enkelte områder er det risiko for at 

innbyggerne kan oppleve kommunens tjenestenivå som mindre tilfredsstillende.  Det er viktig at det 

jobbes aktivt og systematisk for å forebygge mangler ved tjenesteytingen.  

 

Tabellen og diagrammet som følger viser en oppsummering av vurdert sannsynlighet og konsekvens 

for de enkelte områder og/eller tjenester15: 

 
 
 
  

                                                
15 For detaljert vurdering av sannsynlighet og konsekvens – se vedlegg 1 



Sande kommune   |   2016   |  Overordnet analyse 

Buskerud Kommunerevisjon 

IKS 09.09.2016 71
  

Risikoanalyse: 
 

Område / tjeneste Sannsynlighet Konsekvens 

A1 Barnehager 2,20 2,10 

A2 Grunnskole 1,90 2,35 

A3 Skolefritidsordning (SFO) 1,40 1,90 

A4 Voksenopplæring 1,50 1,40 

A5 Kultur og idrett 1,75 1,65 

A6 Økonomisk sosialhjelp 2,20 2,35 

A7 Boligsosiale tjenester 2,10 2,15 

A8 Flyktninger 2,15 2,00 

A9 Barnevern 2,50 2,50 

A10 Helsetjenester 2,35 2,25 

A11 Omsorgstjenester 2,35 2,55 

A12 Psykiatri / psykisk helsevern 2,40 2,50 

A13 Rusomsorg 2,25 2,45 

A14 Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 2,20 2,00 

A15 Byggesak 2,15 1,85 

A16 Vann og avløp 1,95 2,20 

A17 Renovasjon 1,50 2,00 

A18 Brann- og redningstjenester 1,55 2,70 

A19 Vei, park og idrettsanlegg 1,90 1,80 

A20 Landbruk 1,80 1,90 

B1 Organisering 2,10 2,10 

B2 Økonomisk situasjon 2,00 2,40 

B3 Budsjetteringsprosess / -oppfølging 1,80 2,20 

B4 Økonomisk internkontroll 1,70 2,20 

B5 Kommunens eiendeler 2,25 2,35 

B6 Offentlige anskaffelser 2,10 1,95 

B7 Internkontroll / kvalitetssikring 2,05 2,15 

B8 Arb.giverpol. / ledelse / kompetanse 2,00 2,05 

B9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 1,95 2,10 

B10 Etikk og varsling 1,60 1,80 

B11 Eiendomsforvaltning 2,05 1,80 

B12 Saksbehandlingen i kommunen 2,15 2,55 

B13 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 1,90 2,15 

C1 Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen 2,50 2,05 

C2 Beredskapsplan / ROS-analyse 1,60 2,50 

C3 Miljø og klima 1,85 2,20 
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Ut fra denne analysen og mulig effekt for brukere og økonomi anbefaler revisjonen at det i 

planperioden velges forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor disse områdene i uprioritert rekkefølge:  

 

 Barnevern 

 Psykiatri / psykisk helsevern 

 Omsorgstjenester 

 Rusomsorg 

 Saksbehandlingen i kommunen 

 Økonomisk sosialhjelp 

 Helsetjenester 

 Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen  

 

Revisjonen anbefaler også at det i planperioden utføres oppfølgingsundersøkelser av følgende 

undersøkelser / forvaltningsrevisjonsprosjekter som er gjennomført i løpet av de siste årene:  

 

 Dokumenthåndtering, arkivering, journalføring og saksbehandling 

 Saksbehandlingsrutiner og gjennomføring i praksis i Barnevern 
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Med henvisning til kap 3.4 om selskaper hvor kommunen har eierinteresser så anser vi at det er liten 

risiko forbundet med selskapene. Vi anbefaler likevel kontrollutvalget å foreta «stikkprøver» for å ha 

oppfølging av kommunens eierinteresser samt at kontrollutvalget følger opp administrasjonens arbeid 

med ny eierskapsmelding som er opplyst å bli ferdigstilt i løpet av 2016. 

 

Analysen har blitt oversendt rådmannen til uttalelse 25. august 2016. Utover enkelte fakta-

avklaringer, har rådmannen ingen særskilte kommentarer.  

 

 

Drammen, 9. september 2016 

       
 

Torkild Halvorsen Havva Adiyaman  

leder forvaltningsrevisjon  teamleder  
          

 
Vedlegg 
 

1  Detaljert fremstilling av sannsynlighet og konsekvens på de enkelte områder 

2  KOSTRA Kommunegruppe 10 (EKG 10) + Symbolforklaring KOSTRA 

3  Resultater fra spørreundersøkelse rettet mot politikere i kontrollutvalg og kommunestyre  

   

  



Sande kommune   |   2016   |  Overordnet analyse 

Buskerud Kommunerevisjon 

IKS 09.09.2016 74
  

Referanser 
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moderniseringsdepartementet) 

FOR 2004-06-15 nr 905: Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner – Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet) 

FOR 2004-06-15 nr 904: Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. – Kommunal- og 
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Dokumenter fra Sande kommune 

- Kommuneplan, arealdel 2014-2026 
- Kommuneplan, samfunnsdelen 2014-2026 
- Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv 2013-2016  
- Handlingsprogram 2016-2019, Årsbudsjett 2016 
- Årsregnskap 2015 
- Årsberetning 2015 
- Planstrategi 2016-2019 
- ROS-analyse 2014 
- Estetisk redegjørelse rutine byggesak + veileder 
- Etiske retningslinjer + verdiplakat 
- eKommunestrategi 2012 
- Hovedplan samferdsel 2015 
- Hovedregel for boligbebyggelse i Sande kommune 
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- Kommunal plan for kultur 2015-2018 
- Gebyrforskrift 2010 + gebyrsatser 2015 
- Leseplan for grunnskolen 2014 
- Boligsosial handlingsplan 
- Overordene retningslinjer for HMS-arbeidet i Sande kommune 
- Plan for bosetting og integrering av flyktninger 2016-2020 
- Plan for IP koordinator og koordinerende enhet i Sande kommune 2014-2017 
- Rapport fra Fylkesmannens tilsyn om økonomisk sosialhjelp til unge 
- Plan for velferdsteknologi i Sande 2016-2018 
- Strategisk kompetanseutviklingsplan 
- Strategi for bruk av sosiale medier 
- Trafikksikkerhetsplan 2014-2018  
- Virksomhetsplan for barneverntjenesten 2015 
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Andre kilder 

Kommunal Statistikk SSB 

KOSTRA, ureviderte tall per 9. april 2016, SSB 

Kommunebarometeret 2015 - http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret 
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Overordnet analyse Sande kommune, 2012 

Sande kommune: www.sande-ve.kommune.no 
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https://www.fylkesmannen.no/nb/Vestfold/Arkiv---Nyheter/God-beredskap-i-Vestfold/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Vestfold/Arkiv---Nyheter/God-beredskap-i-Vestfold/
http://www.sande-ve.kommune.no/
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Legevakta i Drammensregionen IKS: www.legevaktadrammen.no 

Glitrevannverket IKS: www.glitre.no 

Innkjøpssamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV Innkjøp): www.innkjop.btvregion.no 

Drammensregionens brannvesen IKS: www.drbv.no 

Drammensregionen IKT (D-IKT): www.d-ikt.no 
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-
aktivitet-2015/id2417396/ 
http:///www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/egenkontroll/orden-i-eget-hus-verktøy-for-
internkontroll/ 
http:///www.regjeringen.no/no/dokumter/veileder-offentlige-ansaffelser/id437022 
http://www.anskaffelkser.no/sites/anskafferlser/files/norsk_veileder_sosialt_ansvar_i_offetnlige 
_anskaffelser_difi.pdf 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/ 

Bolig for velferd, Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020) 
imdi.no, lovdtata.no, regjeringen.no, fylkesmannen.no 
Opptrappingsplan på rusfeltet, stortingsmelding 30, Riksrevisjonen.no, Tilstandsrapport 2014 fylkesmannen i 
Telemark, Årsrapport 2014 fra fylkesmannen i Buskerud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rfd.no/
http://www.legevaktadrammen.no/
http://www.glitre.no/
http://www.innkjop.btvregion.no/
http://www.drbv.no/
http://www.d-ikt.no/
http://www.kofa.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2015/id2417396/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2015/id2417396/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/egenkontroll/orden-i-eget-hus-verktøy-for-internkontroll/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/egenkontroll/orden-i-eget-hus-verktøy-for-internkontroll/
http://www.regjeringen.no/no/dokumter/veileder-offentlige-ansaffelser/id437022
http://www.anskaffelkser.no/sites/anskafferlser/files/norsk_veileder_sosialt_ansvar_i_offetnlige%20_anskaffelser_difi.pdf
http://www.anskaffelkser.no/sites/anskafferlser/files/norsk_veileder_sosialt_ansvar_i_offetnlige%20_anskaffelser_difi.pdf
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/
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Vedlegg 1 

Detaljert fremstilling av sannsynlighet og konsekvens på de enkelte 

områder 
 

  Sannsynlighet Konsekvens 

Område / tjeneste 

K
o

m
p

le
ks

it
et

 

R
is

ik
o

re
d

. t
ilt

ak
 

Sn
it

t 

fo
r 

in
n

b
yg

ge
rn

e 

fo
r 

ko
m

m
u

n
en

 

Sn
it

t 

A1 Barnehager 2,20 2,20 2,20 2,20 2,00 2,10 

A2 Grunnskole 1,80 2,00 1,90 2,50 2,20 2,35 

A3 Skolefritidsordning (SFO) 1,30 1,50 1,40 2,00 1,80 1,90 

A4 Voksenopplæring 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40 

A5 Kultur og idrett 1,50 2,00 1,75 1,70 1,60 1,65 

A6 Økonomisk sosialhjelp 2,40 2,00 2,20 2,40 2,30 2,35 

A7 Boligsosiale tjenester 2,20 2,00 2,10 2,20 2,10 2,15 

A8 Flyktninger 2,20 2,10 2,15 2,00 2,00 2,00 

A9 Barnevern 3,00 2,00 2,50 2,40 2,60 2,50 

A10 Helsetjenester 2,50 2,20 2,35 2,30 2,20 2,25 

A11 Omsorgstjenester 2,70 2,00 2,35 2,60 2,50 2,55 

A12 Psykiatri / psykisk helsevern 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,50 

A13 Rusomsorg 2,50 2,00 2,25 2,50 2,40 2,45 

A14 Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 2,20 2,20 2,20 2,20 1,80 2,00 

A15 Byggesak 2,00 2,30 2,15 2,00 1,70 1,85 

A16 Vann og avløp 1,70 2,20 1,95 2,40 2,00 2,20 

A17 Renovasjon 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 

A18 Brann- og redningstjenester 1,60 1,50 1,55 2,70 2,70 2,70 

A19 Vei, park og idrettsanlegg 1,80 2,00 1,90 1,80 1,80 1,80 

A20 Landbruk 1,80 1,80 1,80 2,00 1,80 1,90 

B1 Organisering 2,20 2,00 2,10 1,70 2,50 2,10 

B2 Økonomisk situasjon 2,00 2,00 2,00 2,30 2,50 2,40 

B3 Budsjetteringsprosess / -oppfølging 2,10 1,50 1,80 1,90 2,50 2,20 

B4 Økonomisk internkontroll 1,90 1,50 1,70 1,90 2,50 2,20 

B5 Kommunens eiendeler 2,50 2,00 2,25 2,20 2,50 2,35 

B6 Offentlige anskaffelser 2,00 2,20 2,10 1,70 2,20 1,95 

B7 Internkontroll / kvalitetssikring 2,60 1,50 2,05 2,00 2,30 2,15 

B8 Arbeidsgiverpolitikk / ledelse / kompetanse 2,20 1,80 2,00 1,80 2,30 2,05 

B9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2,40 1,50 1,95 1,90 2,30 2,10 

B10 Etikk og varsling 1,70 1,50 1,60 1,70 1,90 1,80 

B11 Eiendomsforvaltning 2,10 2,00 2,05 1,50 2,10 1,80 

B12 Saksbehandlingen i kommunen 2,30 2,00 2,15 2,60 2,50 2,55 

B13 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 2,00 1,80 1,90 2,00 2,30 2,15 

C1 Kommunen som aktør i samfunnutviklingen 2,50 2,50 2,50 2,00 2,10 2,05 

C2 Beredskapsplan / ROS-analyse 1,50 1,70 1,60 2,50 2,50 2,50 

C3 Miljø og klima 2,00 1,70 1,85 2,20 2,20 2,20 
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Vedlegg 2 

 

KOSTRA Kommunegruppe 10 (EKG 10) 
 

Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.  

 

Kommunegruppen består av følgende kommuner;  

 
EKG10 Kostragruppe 10  EKG10 Kostragruppe 10 – per 2015 

Region Fra Til  0122 Trøgstad 

0122 Trøgstad 2001 2015  0125 Eidsberg 

0125 Eidsberg 2013 2015  0417 Stange 

0128 Rakkestad 2001 2012  0418 Nord-Odal 

0417 Stange 2013 2015  0528 Østre Toten 

0418 Nord-Odal 2013 2015  0534 Gran 

0420 Eidskog 2001 2012  0536 Søndre Land 

0428 Trysil 2001 2012  0623 Modum 

0528 Østre Toten 2001 2015  0713 Sande 

0532 Jevnaker 2001 2012  0719 Andebu 

0534 Gran 2001 2015  0914 Tvedestrand 

0536 Søndre Land 2001 2015  1017 Songdalen 

0538 Nordre Land 2001 2012  1101 Eigersund 

0623 Modum 2013 2015  1253 Osterøy 

0713 Sande 2001 2015  1260 Radøy 

0716 Re (f.o.m. 2002) 2001 2012  1449 Stryn 

0719 Andebu 2001 2015  1517 Hareid 

0720 Stokke 2001 2012  1520 Ørsta 

0821 Bø 2001 2012  1534 Haram 

0914 Tvedestrand 2001 2015  1548 Fræna 

1004 Flekkefjord 2001 2012  1648 Midtre Gauldal 

1017 Songdalen 2001 2015   

1032 Lyngdal 2001 2012   

1101 Eigersund 2001 2015   

1119 Hå 2001 2012   

1253 Osterøy 2013 2015   

1260 Radøy 2013 2015   

1445 Gloppen 2001 2012   

1449 Stryn 2001 2015   

1517 Hareid 2013 2015   

1519 Volda 2001 2012   

1520 Ørsta 2001 2015   

1528 Sykkylven 2001 2012   

1532 Giske 2001 2012   

1534 Haram 2013 2015   

1535 Vestnes 2001 2012   

1548 Fræna 2013 2015   

1554 Averøy 2001 2012   

1556 Frei (t.o.m 2007) 1999 2007   

1624 Rissa 2001 2012   

1648 Midtre Gauldal 2001 2015   

1662 Klæbu 2001 2012   

1729 Inderøy (t.o.m. 2011) 2001 2011   
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Symbolforklaring KOSTRA 
 

Symbol Forklaring 

. Tall kan ikke forekomme 

.. Oppgave mangler 

... Oppgave mangler foreløpig 

: Tall kan ikke offentliggjøres 

- Null 

0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 

0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 

* Foreløpige tall 

-- Brudd i den loddrette serien 

| Brudd i den vannrette serien 
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Vedlegg 3 

Resultater fra spørreundersøkelse rettet mot politikere i kontrollutvalg 
og kommunestyre 
 
Revisjonen gjennomførte i mai 2015 en spørreundersøkelse rettet mot politikere i kontrollutvalg og kommunestyrer for 
å få en tilbakemelding på; 

 Hvor viktig de anser de ulike områdene. (Skala / 1 = ikke så viktig – 5 = veldig viktig) 

 Hvilke områder de vil prioritere for forvaltningsrevisjon. (Mulig å velge inntil 5 områder) 
o Årsaker til at de prioriterte disse områdene. 

 Kontrollutvalgsmedlemmenes kommentarer til overordnet analyse for perioden 2011 – 2015. 
Under finner dere en oversikt over resultatene for hvor viktig de anså områdene og hvilke de prioriterte. De andre 
spørsmålene hvor det var mulig å gi kommentarer, vil bli omtalt under de forskjellige områdene i rapporten. 
 

 

 

 

Hvor viktig oppleves områdene? 

Hvilke områder vil du prioritere 
for forvaltningsrevisjon? * 

Område Sande Alle * Sande Alle * 

Barnehager 4,0 4,5 0 42 

Grunnskole 5,0 4,8 0 82 

Skolefritidsordning (SFO) 4,0 3,8 0 11 

Voksenopplæring 3,8 3,5 0 3 

Kultur og idrett 4,0 3,9 0 11 

Økonomisk sosialhjelp 4,3 3,8 0 33 

Boligsosiale tjenester 4,3 3,8 0 17 

Flyktninger 4,0 3,6 1 19 

Barnevern 5,0 4,5 1 93 

Helsetjenester 4,5 4,6 1 56 

Omsorgstjenester 4,8 4,6 3 87 

Psykiatri / psykisk helsevern 4,3 4,4 0 36 

Rusomsorg 4,3 4,1 0 13 

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 4,8 4,3 1 26 

Byggesak 4,8 3,9 0 35 

Vann og avløp 4,5 3,8 0 9 

Renovasjon 4,5 3,7 0 3 

Brann- og redningstjenester 4,7 4,1 0 7 

Vei, park og idrettsanlegg 3,8 3,7 0 6 

Landbruk 3,3 3,4 0 3 

Organisering 5,0 3,8 1 12 

Økonomisk situasjon 4,0 4,5 3 54 

Budsjetteringsprosess / -oppfølging 4,8 4,5 3 33 

Økonomisk internkontroll 4,4 4,4 4 36 

Kommunens eiendeler 4,0 4,0 0 9 

Offentlige anskaffelser 3,8 3,8 0 9 

Internkontroll / kvalitetssikring 4,0 4,1 1 11 

Arb.giverpol. / ledelse / kompetanse 4,6 4,2 0 17 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 4,8 3,9 0 1 

Etikk og varsling 4,3 4,1 1 13 

Eiendomsforvaltning 3,8 3,8 0 9 

Saksbehandlingen i kommunen 4,4 4,2 3 37 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 5,3 3,9 0 2 

Kommunen som aktør i samfunnutviklingen 4,0 4,1 0 5 

Beredskapsplan / ROS-analyse 4,3 3,9 0 9 

Miljø og klima 3,8 3,9 0 11 

Kommunalt eide selskaper 4,0 3,7 0 20 

* Alle = alle kommuner som er omfattet av denne undersøkelsen. Det vil si kommunene Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, 

Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker.  

* Hvilke områder vil du prioritere for forvaltningsrevisjon? Svarene i tabellen viser hvor mange av respondentene som har krysset av 

for det enkelte område. Det var mulig for respondentene å krysse av for inntil fem områder hver. 
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