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SAK 10/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
26.02.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 26.02.2018 kl. 18:00 
Sted: Møterom Klippan, Rådhuset i Sande 
Arkivsak: 18/00004 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder 

Paul Gregersen, nestleder 
Kristine Flåtten, medlem 
Freddy Vogt, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Steinar S. Hole 

  
Forfall:  
 
Ikke møtt:  

Ingen 
 
Siv Mette Moa, medlem 

  
Andre: 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: 
 

Olav Grande, rådmann i Sande kommune (sak 1/18 - 3/18) 
Cecilie Halvorsen, HR-rådgiver Holmestrand kommune og 
personvernombud Sande og Holmestrand kommuner (sak 1/18 
-2/18) 
Frode Christoffersen, forvaltningsrevisor Buskerud 
kommunerevisjon IKS 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00004-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
27.11.2017 

3 

2/18 18/00055-1 
Orientering om innføring av nye personvernregler fra 
25.05.2018 

3 
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3/18 18/00055-2 
Orientering om bevaring av nøkkelpersoner i 
prosessen med kommunesammenslåing 

4 

4/18 18/00057-1 
Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

4 

5/18 18/00053-2 Revisor orienterer 5 

6/18 18/00037-2 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige 
revisorer 

6 

7/18 17/00249-1 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande 6 

8/18 18/00036-2 Referatsaker 26.02.2018 7 

9/18 18/00056-1 Eventuelt 26.02.2018 7 

    

 
 
Leder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18:00.  
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.   
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Saker til behandling 

1/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 1/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017 godkjennes. 
 
 
 
 

2/18 Orientering om innføring av nye personvernregler fra 
25.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 2/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018 
tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
HR-rådgiver i Holmestrand kommune Cecilie Halvorsen, som også er tildelt rollen 
som felles personvernombud for Sande og Holmestrand kommuner, ga en generell 
innføring om GDPR og orienterte om prosessen med innføring av de nye 
personvernreglene. Det er satt ned en prosjektgruppe som skal ivareta reglene og 
sikre at rutiner og internkontroll blir iverksatt og ivaretatt. Prosjektgruppen har 
medlemmer fra både Sande og Holmestrand kommuner. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Administrasjonens orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018 
tas til orientering. 
 
 
 
 

3/18 Orientering om bevaring av nøkkelpersoner i prosessen med 
kommunesammenslåing 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 3/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon om hvordan det arbeides med å bevare nøkkelpersoner i 
kommunesammenslåingen tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen ga en grundig orientering om hvordan kommunen arbeider med 
personal i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sande og nye Holmestrand 
kommuner samarbeider tett og har fokus på at ansatte skal føle trygghet og 
forutsigbarhet i prosessen med sammenslåing. Arbeidet med å samordne en del 
tjenester og virksomheter er allerede i gang, og på flere områder er det nå delt 
lederskap/felles ledelse og vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. 
Spørsmål ble besvart. Kontrollutvalget sa seg godt fornøyd med orienteringen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon om hvordan det arbeides med å bevare nøkkelpersoner i 
kommunesammenslåingen tas til orientering. 
 
 
 

4/18 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«_____________________________». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 
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04.04.2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 23.04.2018. Kostnadene 
dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.  
 
Møtebehandling 
Leder innledet kort og gjennomgikk plan for forvaltningsrevisjon. Tema for nytt 
forvaltningsprosjekt ble grundig diskutert. Spørsmål ble besvart av revisor og 
sekretariat. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Økonomisk sosialhjelp». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 04.04.2018 
for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 23.04.2018. Kostnadene dekkes av 
budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.  
 
 
 

5/18 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 5/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Revisor Frode Christoffersen orienterte om status i arbeidet med 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg», og besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål til det oversendte brevet om regnskapsrevisjon 2017.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering. 
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6/18 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 6/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Kirsti 
Finstad, og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Torkild Halvorsen, tas 
til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Kirsti 
Finstad, og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Torkild Halvorsen, tas 
til orientering. 
 
 
 

7/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande». 
Årsrapporten oversendes kommunestyret i Sande til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande». 
Årsrapporten oversendes kommunestyret i Sande til orientering 
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8/18 Referatsaker 26.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 8/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Referatsakene ble gjennomgått. Sekretariatet og revisjon besvarte spørsmål.  
 

• Vestfold kommunerevisjon valgt som revisor for fellesnemnda i nye 
Holmestrand-Sande 

• Spesifikasjon av revisjonshonorar 2017 fra Buskerud kommunerevisjon  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 
 
 

9/18 Eventuelt 26.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 26.02.2018 9/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
Møtebehandling 
Freddy Vogt og Steinar S. Hole deltok på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7. – 8. 
februar 2018, og referererte kort fra konferansen.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering.  
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Møtet ble avsluttet kl. 20:40.  
 
Neste møte i kontrollutvalget i Sande er 23. april 2018 kl. 18:00.  
 
 
 
Revetal, 27.02.2018 
 
For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00083-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 
 
 
 

   
 

 
SAK 11/18 
SANDE KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap for 2017: 
 
Kontrollutvalget har i møte 23.04.2018 behandlet Sande kommunes årsregnskap 
2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, rådmannens 
årsberetning 2017, revisjonsberetningen fra Buskerud kommunerevisjon IKS datert 
13.04.2018, uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutiner og årsrapport for 
finans- og gjeldsforvaltningen datert 13.04.2018, samt revisors innspill til 
kontrollutvalgets uttalelse datert 13.04.2018. 
 
Innledning 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsrapporten er bekreftet å av revisor være konsistent med årsregnskapet og 
inneholder de opplysninger som kreves i lov og forskrift.  
 
Driftsregnskapet for 2017 viser 488,8 millioner til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 12,4 millioner. 
 
Til økonomistyringen - driften 
 

 Driftsregnskapet for 2017 viser et positivt netto driftsresultat på 12,2 millioner.  
 

 Hovedårsaken til det positive resultatet er høyere skatteinngang enn forventet. 
Budsjetterte skatteinntekter var 251,2 millioner, mens regnskapet viser 
skatteinntekter på 261,5 millioner.  
 

 Netto driftsresultat bør, etter anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg, over tid 
ligge på ca. 1,75 % av driftsinntektene. For 2017 er netto driftresultat 1,77 % 
av sum driftsinntekter.  
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Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 
 

 Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp 
på kr 0.  
 

 Det ble i 2017 investert for 128,6 millioner, hvilket er 2,4 millioner høyere enn 
revidert budsjett.  

 

 De største investeringene i 2017 gjelder prosjekter knyttet til VAR-formål, 
investeringskostnader til egne bygg (herunder flyktningeboliger), samt vei, 
park og idrettsformål.  

 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

 Kommunens langsiktige gjeld økte med 95,6 millioner kr i 2017. Av dette 
utgjør økte pensjonsforpliktelser 26,7 millioner, og 68,9 millioner skyldes 
økning i lånegjeld.  

 

 Kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om evnen til å betjene 
gjelden. Gjeldsgraden inkludert formidlingslån og ubrukte lånemidler var 
99,6% per 31.12.2017. Eksklusive formidlingslån og ubrukte lånemidler var 
gjeldsgraden 84,0%. Kontrollutvalget vil bemerke at høy låneandel påvirker 
kommunes handlefrihet.  

 
Premieavvik 

 Sande kommune amortiserer premieavvik over 1 år og benytter seg ikke av 
forskriftenes mulighet til amortisering over flere år. Dette kan medføre store 
svingninger fra år til år og større usikkerhet i forhold til budsjetteringen. Denne 
praksis gir imidlertid vesentlig bedre likviditetsmessig kontroll, og i motsetning 
til mange andre kommuner har ikke Sande kommune samlet opp et betydelig 
premieavvik. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunens praksis på dette 
området. 

 
Likviditet 

 Kommunens likviditet er økt med 22,7 millioner kr sammenliknet med forrige 
år. Likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 har gått marginalt opp fra 2016, og 
ligger fremdeles over anbefalte normer. 

 
Fond 

 Kommunens samlede fondsreserver er i 2017 økt med ca 22,9 millioner og er 
pr 31.12.2017 bokført med 111,6 millioner. Av dette er ca. 65,9 millioner frie 
fond (disposisjonsfond og ubundne investeringsfond).   

 

 Disposisjonsfondet, som skal være en buffer for uforutsette utgifter eller 
hendelser, har økt med 25,8 millioner kr. i 2017. 

 
Til den interne kontrollen 
Det vises til avsnitt om internkontroll i årsberetningen 2017 fra rådmannen. Det har 
ikke blitt avdekket økonomiske misligheter i Sande kommune i 2017.  
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Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon gjennom året og viser til 
revisjonsberetningen av 13.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt stort fokus i 2017 på å forberede 
kommunesammenslåingen i 2020.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Sandes kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
Vedlegg:  

 Årsregnskap 2017 for Sande kommune  

 Årsberetning 2017 for Sande kommune med vedlegg (1) 

 Uavhengig revisors beretning for Sande kommune 2017 fra Buskerud 
kommunerevisjon, datert 13.04.2018 

 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutiner og årsrapport for finans- 
og gjeldsforvaltningen, datert 13.04.2018 

 Innspill til kontrollutvalgets uttalelse fra Buskerud kommunerevisjon, datert 
13.04.2018 

 
Saksframstilling: 
 
I tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og 
årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 
Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
stilling og resultat.  
 
Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning:  

• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar. 
• Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars. 
• Revisors beretning skal avgis innen 15. april.  

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal 
kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende:  
 

«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget» 
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Rådmannens kommentar 
 

Bra resultat i en krevende tid 

 
2017 er i stor grad preget av arbeidet med kommunereformen. Det er et mål å unngå bruk at eksterne 

ressurser i arbeidet. Og det er et mål at ansatte i de to kommunene skal ha like-verdige muligheter til å 

bekle posisjoner i den nye organisasjonen som er under oppbygging. Dette søkes løst ved at bruken av 

ressurser og nøkkelpersoner deles mellom kommunene, og at avdelingenes kapasitet strekkes. For 

mange ansatte betyr det innsats langt utover det som kan forventes.  

  

Videreutviklingen av Sande bygger på Kommuneplanen som ble vedtatt i 2014.  Også i 2017 har det 

vært svært høy aktivitet innen området plan- og byggesak. Parallelt med realisering av tidligere ved-

tatte planer er nye boligprosjekter er under planlegging. Anleggsarbeidene i Hanekleiva næringsom-

råde går for fullt. Arbeidet med område- og reguleringsplaner er videreført i 2016. De innledende fa-

sene i realiseringen av nye sentrumsskoler er satt i gang. 

 

At Nordre Vestfold er et attraktiv boområde ble igjen stadfestet i 2017. Hof, Holmestrand og Sande 

hadde alle en betydelig befolkningsvekst, høyest i Sande med hele 2,4 %.  

 

Regnskapet for 2017 viser et positivt netto driftsresultat på 12,2 mill. kr, som er 1,8 % av driftsinntek-

tene, og 15,1 mill. bedre enn revidert budsjett. Netto driftsresultat er den indikatoren som best beskri-

ver kommunens økonomi og bør normalt ligge over 1,75 %. Den betydelige resultatforbedringen fra 

revidert budsjett kommer som følge av økte inntekter, tilskudd og refusjoner, som etter fratrekk av 

økte driftsutgifter bidrar til en resultatforbedring på 16,2  mill. kr i forhold til budsjett. Deler av disse 

merinntektene er satt av til fond. 

 

Regnskapet viser også at sektorenes drift går i pluss. Det er gledelig, og er et resultat av omstillingsar-

beid, en nøktern og effektiv organisasjon og god budsjettdisiplin. Rådmannen poengterer viktigheten 

av at vi i forbindelse med kommunereformen greier å opprettholde fokuset på omstilling, nytenking og 

tilbakeholden pengebruk. 

 

 

 

 

 

 

 

Sande, 31. mars 2018 

 

 

 

Olav Grande 

rådmann 
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1 Årets rapport 
Rapporteringen til kommunestyret for 2017 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og årsberet-

ning. 

 Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, samt for-

klarende noter. Budsjettet for 2017 ble vedtatt som en del av handlingsprogrammet og justert ved 

behandling av tertialrapportene. 

 Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Sande kommune produserte og leverte av tjenester i 

2017.  

 

2 Fakta om Sande kommune 
Det bor 9.726 personer i Sande (per 31.12.17), 

og kommunen har et areal på 178 kvadratkilo-

meter. Sande er den nordligste kommunen i 

Vestfold og grenser til Holmestrand, Hof (nye 

Holmestrand kommune fra og med 01.01.18), 

Re, Svelvik og Drammen.  
 

Avstander fra Sande sentrum med bil: Dram-

men og Holmestrand 15 min.,  

Tønsberg 35 min., Torp flyplass 50 min. og 

Oslo sentrum 50-55 min. 

 

Mer informasjon om Sande kommune finnes i 

brosjyren Velkommen til Sande  

 
 

 

 

3 Viktige hendelser 2017 
 

 Lersbrygga/Læringsverkstedet åpnet sin utvidede barnehage i nye lokaler høsten-17. Prosjektet 

startet som et samarbeid mellom Sande sportsklubb og Læringsverkstedet i 2012. 

 Det kommunale barnehageprosjektet i Skafjellåsen ble stoppet og erstattet med et samarbeid om 

idrettshaller og barnehage mellom idretten og kommunen. 

 Prosjektet med nye skoler i sentrum ble startet for fullt, med bred involvering av alle som skal 

høre til der. Rom- og funksjonsprogram ferdig desember-17. 

 Flere kommunale tjenester avvikles som interne tiltak og overføres til vertskommune- eller samar-

beidstiltak fra 1.1-18. 

 Lederstruktur for Helse og velferd i ny kommune 2020 ble klar i 2017. Organisering av kommu-

nalsjef samt virksomhetsledere i det nye programområdet er dermed avklart. 

 Enkelte funksjoner innen fellestjenester samordnet fra 1.7.17. 

 Uttreden fra IKT-samarbeidet i Drammensregionen (D-IKT) vedtatt med virkning fra 1.1.19. Par-

allelt er forberedelser til inntreden i Jarlsberg IKT iverksatt. 

 Utredning om kommunesammenslåing med Holmestrand og Hof er videreført i 2017. Lederstruk-

tur i ny kommune er i hovedsak på plass. Flere kommunale tjenester avvikles som interne tiltak og 

overføres til vertskommune- eller samarbeidstiltak fra 1.januar 2018. Lederstruktur for helse/vel-

ferd i ny kommune er avklart. Enkelte funksjoner innen fellestjenester ble samordnet fra somme-

ren 2017. 

 Befolkningsveksten på 2,4 % i 2016 er blant de høyeste i Vestfold og i Drammensregionen. 

 Utviklingen av Hanekleiva næringsområde er videreført i 2017. Framføring av teknisk infrastruk-

tur er i gang og reguleringsplaner for fase 2 er utarbeidet. 



11/18 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 - 18/00083-1 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 : Årsberetning 2017_Sande kommune

Sande kommune  - Årsberetning 2017  Side 5 av 45 

 

 

 Utredning av utbyggingsprosjekter i Sande sentrum er videreført. Reguleringsplan for Bergbakken 

ble vedtatt i juni 2017 og planarbeidet for Wingejordet nord er startet opp. Områdemodell for fel-

les infrastruktur ble endelig vedtatt i juni 2017. 

 Prosjektet med nye skoler i sentrum ble startet for fullt, med bred involvering av berørte parter. 

Rom- og funksjonsprogram ble ferdig i desember 2017 og nødvendig bevilgning foretatt i hand-

lingsprogram 2018-2021. 

 Lersbrygga/Læringsverkstedet åpnet sin utvidede barnehage i nye lokaler høsten 2017. Prosjektet 

startet som et samarbeid mellom Sande sportsklubb og Læringsverkstedet i 2012. 

 Det kommunale barnehageprosjektet i Skafjellåsen ble stoppet og erstattet med et samarbeid mel-

lom idretten og kommunen om «Sandehallen barnehage og idrettspark». 

 Uttreden fra IKT-samarbeidet i Drammensregionen (D-IKT) vedtatt med virkning fra 1.januar 

2019. Parallelt er forberedelser til inntreden i Jarlsberg IKT iverksatt. 

 «Kunst rett Vest» ble arrangert i Fossekleiva. 
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4 Organisasjon og medarbeidere 
 

4.1 Politisk struktur 
Politisk organisasjonskart 2015-2019 

 
 

Tabellen under viser aktiviteten i de ulike politiske organer i 2017 og 2016:  

 

 

Kommunestyret (25 medl.)

Leder: Ordfører E.G. Weggesrud (A)

Nestleder: Varaordfører T. Ødeskaug (SP)

Formannskap (7 medl.)
Leder: Ordfører E.G. Weggesrud (A)

Nestleder: Varaordfører T. Ødeskaug (SP)

Hovedutvalg for kultur og 
oppvekst (KOP)

(7 medl.)
Leder: W.S. Pettersen (SV)
Nesteleder L. Aaserud (A)

Hovedutvalg for helse og sosial 
(HOS)

(7 medl.)
Leder: A.Aasmundseth (A)

Nestleder: J. Boluri (SV)

Hovedutvalg for næring, miljø og 
kommunalteknikk (NMK)

(7 medl.)
Leder: K.K Galleberg (SP)
Nestleder: J. Tærud (A)

Kontrollutvalget (5 medl.)
Leder: A. Leet (H)

Nestleder: P.Gregersen (SP)

Ant. Møter Ant. Saker Ant. Møter Ant. Saker

Kommunestyre 8 84 11 87

Formannskap 10 63 9 76

Hovedutvalg for kultur og oppvekst 6 31 7 30

Hovedutvalg for helse og sosial 6 38 7 29

Hovedutvalg for næring, miljø og 

kommunalteknikk 6 54 7 56

20162017
Møter og saker i politiske fora
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4.2 Administrativ struktur 

 
 

 



11/18 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 - 18/00083-1 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 : Årsberetning 2017_Sande kommune

Sande kommune  - Årsberetning 2017  Side 8 av 45 

 

 

Verdier 

Sandes visjon: Sande – sammen skaper vi trygghet 

og trivsel. Våre verdier: L-Æ-R-E skal ligge til grunn 

for vårt arbeid Sande kommune skal være en lærende 

organisasjon. 

 

Bemanning og årsverk 

Sande kommune hadde ved utgangen av 2017 742 

ansatte fordelt på 584 årsverk. Inkludert i disse tal-

lene er også prosjekttilsatte og vikarer for ansatte som 

har permisjon med lønn (sykmeldte, fødselspermi-

sjon, mv.). Gjennomsnittsalder for bemanningen er på 

ca. 43,5 år. Siden kommunen har mange ansatte som 

når pensjonsalder de nærmeste årene, vil rekruttering 

og tiltak for å beholde seniorer i arbeid lengst mulig, 

bli viktig. Den vedtatte Arbeidsgiverstrategi for 

Sande kommune fokuserer derfor på at Sande kom-

mune skal være en attraktiv og utviklingsorientert ar-

beidsgiver med fokus på verdier og etikk.

 

Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige 

kompetanse for å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Det er utviklet strategisk kom-

petanse-utviklingsplan med tilhørende årlige tiltaksplaner på virksomhetsnivå. Virksomhetene har 

egne kompetanseutviklingsbudsjetter og det er dessuten avsatt et sentralt kompetanseutviklingsbud-

sjett for felles tverrsektorielle tiltak som lederutvikling, medarbeiderskapskurs og HMS-kurs.  

  

Det er jobbet aktivt i turnusvirksomhetene for å fjerne uønsket deltid og bedre tjenestene. Nye turnus-

planer er laget ved Sandetun, og Bolig og fritid har igangsatt forsøksordning med oftere helgearbeid 

og/eller langvakter i helgene. Ordningen er frivillig men gjør at ansatte som arbeider oftere helg og/el-

ler langvakter i helgene premieres økonomisk for dette. En evaluering av ordningen mot slutten av 

2017 viste at brukere hadde fått en bedre hverdag, medarbeiderne var tilfreds med ordningen og ord-

ningen førte til lavere sykefravær. Det var enighet om at prosjektet skulle fortsette i 2018. Tidligere 

tall fra KLP har vist at Sande har hatt en høyere gjennomsnittlig stillingsstørrelse enn Vestfold og øv-

rige KLP-kommuner. I løpet av 2017 er imidlertid gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt i andre kom-

muner. Det kan ha sammenheng med at gjennomsnittsalderen i Sande samtidig er redusert med så mye 

som ett år, noe som ikke er tilfellet i gjennomsnittskommunen. 

 

Kommunen finansierer nå 11 lærlingplasser over eget budsjett, i tillegg til lærlinger/lærekandidater 

finansiert av eksterne midler. Vi tilrettelegger også for et betydelig antall praksisplasser for elever og 

studenter samt praksisplasser/arbeidsutprøving for blant annet NAV. 

 

For øvrig har forestående kommunesammenslåing og samarbeid med våre nye samarbeidsparter stått i 

fokus for organisasjonen. 

 

Sande gjennomfører medarbeiderundersøkelse hvert 2. år. Tidligere har Sande benyttet medarbeider-

undersøkelsen «bedrekommune». Nå har imidlertid KS utarbeidet en ny, forskningsbasert medarbei-

derundersøkelse, «10-faktor». Denne undersøkelsen baserer seg på ti faktorer som forskning viser er 

viktig for arbeidsmiljø og tjenesteproduksjon. Undersøkelsen brukes nå av stadig flere kommuner og 

på forsommeren 2017 ble den for første gang brukt i Sande. Resultatene viser at Sande også i denne 

undersøkelsen kommer godt ut i forhold til landsgjennomsnittet (Norge: 4,2, Sande: 4,3). Hver virk-

somhet arbeider videre med resultatene for sin virksomhet. 

 

HMS/Sykefravær 
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Etter en nedgang i sykefraværet i 2016, økte sykefraværet igjen i begynnelsen av 2017. På høsten gikk 

imidlertid nærværet opp igjen og resultatet for 2017 viste et sykefravær på 9,78 %. Mot slutten av året 

startet et samarbeid med nye Holmestrand for en felles satsing på økt nærvær. Mange tiltak iverksettes 

i 2017. Det gjelder kompetanseutvikling, bistand i vanskelig saker, nye rutiner og tettere oppfølging. 

Rubicon bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter bistår kommunen i HMS- og sykefraværsar-

beidet. Dessuten er det ansatt IA-rådgiver i 20 % stilling. 

 

 

 

 

 

Etisk standard 

Sande kommune har felles etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Lederne har et spesielt an-

svar for å utvikle holdninger og følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens 

etiske retningslinjer. Lederne skal årlig gjennomgå retningslinjene og hva de i praksis betyr med sine 

medarbeidere. Det samme skal gjøres ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner 

på at de har lest og forstått kommunens etiske regler. 

 

Det er et mål for Sande kommune at kritikkverdige forhold avdekkes 

og rettes opp. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkver-

dige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Sande kommune positivt. 

Det er utarbeidet egen rutine og skjema for varsling.  For å skape mest 

mulig åpenhet, skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes 

økonomiske verv og interesser. I tillegg til medlemmene i kommune-

styret og sektorutvalgene, skal rådmann, kommunalsjefer, virksomhets-

ledere, samt ansatte med innkjøpsfunksjoner ha mulighet til å registrere 

seg. Registreringen er frivillig. 

 

Likestilling 

Sande kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med et mangfold av kompetente medarbeidere. 

Mangfold på alle nivåer er viktig for kvaliteten på tjenestene og for å skape moderne og spennende ar-

beidsplasser. Sande kommune vil derfor satse på integrerings- og inkluderingsarbeid. 

 

Sande kommune har i sin likestillingspolitikk som målsetting å sørge for best mulig likestilling mel-

lom kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Særlig oppmerksomhet rettes 

mot leder- og mellomledersjiktet. Likestillingsspørsmål skal vurderes ved alle kunngjøringer og tilset-

tinger, og ved tilsetting skal det kjønn som er underrepresentert foretrekkes når kvalifikasjonene ellers 

vurderes som like. Kommunens ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene i sitt 

virke. 

 

Blant Sande kommunes ansatte er ca. 80 % kvinner og ca. 20 % menn. Kvinneandelen i Sande er noe 

høyere enn gjennomsnittet for Vestfold-kommunene. Rådmannens ledergruppe besto per 31.12.17 kun 

av menn. På virksomhetsledernivå er ca. 75 % kvinner og ca. 25 % menn. Kvinneandelen er størst in-

nenfor helse- og velferdssektoren og i barnehagene, mens andelen menn er størst i de tekniske fagene. 

Det er en utfordring at menn i mindre grad enn kvinner søker utdanning innenfor de fagområdene 

kommunesektoren rekrutterer til. Dette kan ha flere årsaker, men lønn kan være et tiltak for å rekrut-

tere flere menn til kommunal sektor, siden lovverket i liten grad gir anledning til å prioritere menn 

framfor kvinner i rekrutteringssammenheng. 

 

Internkontroll 

Kommunelovens § 23 nr. 2 beskriver ansvaret rådmannen har for å sikre at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og at det er betryggende kontroll. Administrasjonen jobber aktivt med å 

sikre internkontroll gjennom felles maler, dokumenter, metoder og rutiner. 

 

År 2014 År 2015 År 2016

Sande kommune 10,4 % 9,9 % 9,1 %

Kvinner 11,0 % 11,0 % 9,9 %

Menn 7,7 % 5,2 % 5,9 %
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Kommunen bruker kvalitetssystemet EQS (Extend Quality System) til internkontrollarbeid for håndte-

ring av avvik, dokumentmaler, metoder og rutiner. Her blir avvik på blant annet HMS meldt inn og 

avvik lukket. Dette arbeidet innebærer også kvalitets- og forbedringsarbeid. Kvalitetssystemet eller 

ROS-matriser blir brukt til å gjennomføre årlige risikoanalyser for uønskede hendelser hvor sannsyn-

lighet for at hendelsen inntreffer og mulig skadeomfang kartlegges. I dette arbeidet er alle virksomhe-

ter involvert. I etterkant blir resultatet av undersøkelsen evaluert og korrigerende tiltak satt i verk der 

det er formålstjenlig. 

 

For politiske saker foretas det regelmessig kontroll av iverksetting av politiske saker, status blir rap-

portert i tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret. Arbeid med politiske saker blir doku-

mentert i saksbehandlingssystemet ESA. Systemet brukes til opprettelse av saker, sakliste (møteinn-

kalling), publisering og ferdigstillelse av møteprotokoll. Det blir produsert saksprotokoller (vedtak) for 

hver sak samt samlet saksfremstilling når saken er ferdig behandlet i siste utvalg. Saksbehandler får da 

beskjed om ferdig sak og har ansvar til å sende ut melding om vedtak der det trengs. 

 

For å sikre økonomisk kontroll har Sande kommune egne økonomi-, innkjøps- og finansreglementer. 

Reglement er tilgjengelig gjennom kvalitetssystemet. Rådmannen har delegert attestasjons- og anvis-

ningsmyndighet til virksomhetene og det er sikret at attestasjon og anvisning ikke gjøres av samme 

person. Kvalitetskontroll av lønnsutbetalinger sikret gjennom månedlige utsendelser av konteringslis-

ter til virksomhetsledere. Budsjettkontroll sikres gjennom månedsrapportering i rådmannens leder-

gruppe (RLG) og tertialrapportering som egen sak til formannskapet og kommunestyret. Kommunens 

finansreglement gir føringer som skal sikre at kommunens midler forvaltes slik at tilfredsstillende av-

kastning oppnås uten at det gir vesentlig finansiell risiko, og med hensyn til kommunes behov for lik-

vide midler. Det er utarbeidet rapport for finansforvaltning slik reglement for finansforvaltning fore-

skriver. 

 

 

5 Befolkning, samfunn og regionutvikling 
 

5.1 Befolkningsutvikling 

 
*For 2013, 2015 og 2016 avviker tabellen med 1 person ift. øvrige uttrekk fra SSB 
 

Sandes befolkning økte i 2017 med 230 personer, en økning på 2,4 %. Økningen skyldes netto innflyt-

ting inkludert inn- og utvandring på193 og et fødselsoverskudd på 37 personer. 

 

Antall personer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Folketall 1/1 8 529        8 680        8 835        9 036        9 149        9 297        9 496        

Fødte 84 94 96 95 92 114 113

Døde 67 66 54 68 65 68 76

Innvandring 100 72 78 68 72 70 55

Utvandring 22 22 35 29 31 44 53

Innflytting, innenlands 506 546 581 561 570 617 665

Utflytting, innenlands 450 469 465 514 490 490 474

Folketilvekst 151           155           201           113           148           199           230           

Folketall 31/12 8 680        8 835        9 036        9 149        9 297        9 496        9 726        
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Diagrammet viser hvordan befolk-

ningsveksten de siste tre årene har for-

delt seg på aldersgrupper. Hovedtyng-

den av befolkningsveksten de siste tre 

årene har vært i aldersgruppene 20 år 

og oppover. Ca. 60 % av veksten de 

siste årene er innbyggere i aldersgrup-

pen 20 til 66 år. I 2017 var veksten i al-

dersgruppen 0-5 år på 18,3 %, og kom-

munen har opplevd en stadig større øk-

ningen i denne aldersgruppen de siste 

årene. 

 

 

 

5.2 Næringsarbeid – arbeidsliv 
Sysselsetting og pendling i Sande endres i samsvar med befolkningsveksten. Sist kjente tall fra SSB 

viser følgende utvikling (noe avvik fra tidligere år fordi statistikkgrunnlag er endret):   
2013 2014 2015 2016 

Sysselsatte med bosted i Sande 4566 4603 4520 4580 

Sysselsatte med arbeid i Sande 2360 2335 2338 2330 

Antall som pendler ut av Sande 3037 3118 3034 3144 

Antall som pendler inn til Sande 831 850 852 894 

Detaljert pendlerstatistikk viser at utpendling i all hovedsak skjer nordover.  

 

Arbeidsledigheten er noe redusert i 2017. Tall fra SSB pr november viser følgende utvikling:  
2014 2015 2016 

Totalt 117 (2,4%) 139 (2,9%) 113 (2,3%) 

Menn 68 (2,7%) 84 (3,3%) 70 (2,7%) 

Kvinner 49 (2,2%) 55 (2,4%) 43 (1,9%) 

 

Kommunen ønsker at sysselsettingsandelen øker og har derfor fokus på næringsutvikling. Samarbeidet 

med Sande Næringsråd har vært godt. Ordfører og kommunalsjef møter som observatører i styret. 

Kommunen deltar i næringsnettverk både i Vestfold og i Drammensregionen. Utviklingen av det regi-

onale næringsområdet i Hanekleiva har hatt fokus. Arbeidet med framføring av teknisk infrastruktur 

for 80-90 mill. kr er startet opp i samsvar med utbyggingsavtale for ASKO Oslofjord. Områderegule-

ring og detaljregulering av restarealet i Hanekleiva er gjennomført uten merknader. Det forventes flere 

bedriftsetableringer i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

 

 

5.3 Regiontilknytning  
Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 72 kommuner og tre fyl-

keskommuner. Sande er en av seks vestfoldkommuner som er med i alliansen. Vestregionen består av 

16 kommuner vest for Oslo samt Akershus fylkeskommune. Fra Vestfold er Sande og Svelvik med. 

Vestregionen har fungert som koordinator i flere store regionale samarbeidsprosjekter, primært innen-

for helse. 

 

I Drammensregionen er nettverkssamarbeidet mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Ei-

ker, Lier, Sande og Svelvik videreført (D6). I Vestfold er nettverks- og utviklingssamarbeidet i (KiV) 

avsluttet og blir i ulike sammenhenger videreført i regi av KS. Kommunereform og regionreform vil 

påvirke og endre forutsetningene for regionalt samarbeid framover. 
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6 Økonomisk analyse 
 

6.1 Økonomisk utvikling og resultat 
 

6.1.1 Brutto driftsresultat 

 

Regnskapet for 2017 viser et brutto driftsresultat på 5,9 mill. kr. Brutto driftsresultat viser resultatet i 

forhold til kommunens ordinære driftsinntekter og utgifter, og er således resultatet før finanstransak-

sjoner, bruk og avsetninger av fondsmidler, samt overføringer til investeringsregnskapet. 

 

6.1.2 Netto driftsresultat 

 

For 2017 er det et positivt netto driftsresultat på 12,2 mill. kr, noe som er nær 15,1 mill. kr bedre enn 

revidert budsjett. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er 1,8 %. 

 

 
Fig: Utvikling netto driftsresultat, % av driftsinntekter. 

 

Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske resultat av den ordinære driftsvirksomheten når man 

tar hensyn til finansposter, men holder utenfor de pliktige avsetningene. Det er et krav til balansen (jf. 

Kommuneloven) at driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.  

  

En anbefalt målsetning fra departement og fylkesmann er at man over tid oppnår et netto driftsresultat 

på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter, slik at man sikrer en økonomisk bærekraftig drift som 

sørger for at man kan opprettholde den kommunale tjenesteproduksjonen og levere gode og stabile tje-

nester til innbyggerne. 

 

Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene og ikke avskrivningene som 

innvirker på driftsresultatet, da avskrivningene ikke har resultateffekt i det kommunale regnskapet.  

 

En avskrivningskostnad gir uttrykk for verdiforringelsen av bygninger, anlegg og varige  

driftsmidler som skyldes elde, slitasje og utrangering. I det kommunale regnskapssystemet skal slike 

kapitalkostnader bare belastes med den lånefinansierte delen av driftsmidlene, uttrykt gjennom låneav-

drag. Når avdragene fordeles jevnt over driftsmidlenes levetid, vil avdragene ha samme effekt og inn-

hold som avskrivninger i et resultatregnskap hvor slike driftsmidler er finansiert med lån. 

 

Når avdragene erstattes med avskrivningene blir belastningen i regnskapet for 2017 høyere.  Dette  
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fordi avdragene belaster regnskapet med 24,3 mill. kr, mens avskrivningene utgjør hele 40,8 mill. kr. 

Dvs. at netto driftsresultat ville vært redusert med 16,4 mill. kr dersom man hadde lagt avskrivnings-

kost til grunn i det kommunale regnskapet. 

 

Figuren viser at netto driftsresultat i perioden 2014-2017 hadde vært betydelig høyere dersom avskriv-

ningene, og ikke avdragene, hadde vært utgiftsført med resultateffekt. Samlet sett gir bruk av avdrags-

utgifter en resultateffekt på 16,4 mill. kr i netto driftsresultat, eller 2,4 % sett i forhold til brutto drifts-

inntekter, i forhold til hva det hadde vært ved resultatføring av avskrivningskostnadene. 

 

6.1.3 Korrigert netto driftsresultat 

 

For å kunne sammenligne netto driftsresultat med revidert budsjett, må imidlertid de samme forutset-

ningene legges til grunn, både i budsjettet og i disponeringene som gjøres i forbindelse med regns-

kapsavslutningen. Ved siste tertialrapport i 2017 hadde man imidlertid ikke alle disponeringene klare, 

og det var dermed flere forhold som lå inne som forutsetninger i forhold til det forventede resultatet 

som ble innrapportert. Følgelig er dette forhold som ikke fremgår av revidert budsjett, og som må kor-

rigeres for å gjøre regnskapsresultatet sammenlignbart med budsjett. 

 

Skal netto driftsresultat vurderes mot budsjettert netto driftsresultat bør resultatet korrigeres for bruk 

av egenkapital som etter forutsetningene skal dekke driftsutgiftene, samt korrigering for bundet avset-

ning til fond, altså ikke-budsjetterte avsetninger eller disposisjoner. 

 

 
 

Figuren ovenfor viser at dersom man korrigerer for bruk av bundet fond får man et forbedret korrigert 

netto driftsresultat på 2,6 mill. i forhold til budsjett, noe som henger sammen med at det er disponert 

betydelig mer midler fra bundne fond enn hva det er lagt opp til i budsjettet. Det er videre avsatt nær 

5,3 mill. kr mer til bundne fond enn hva man har budsjettert med, noe som samlet sett korrigerer netto 

driftsresultat med 2,6 mill. kr. 

 

Samlet sett ser vi av avvikskolonnen i figuren at disposisjoner og fondsavsetninger korrigerer netto 

driftsresultat med 9,1 mill. kr sett i forhold til budsjett (6,4 mill. kr i forhold til regnskap), og at man 

dermed får et korrigert netto driftsresultat som er 12,4 mill. kr høyere enn hva man hadde lagt til grunn 

i budsjettet.  

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at korrigert netto driftsresultat ikke viser den økonomiske situasjo-

nen kommunen befinner seg i, men representerer forskjellen mellom oppnådd netto driftsresultat i 

regnskapet sett i forhold til de forutsetningene som var lagt til grunn i regulert budsjett, og således 

også i de prognoser som har blitt avgitt i løpet av regnskapsåret. 

 

  Regnskap 2017  Reg. budsjett 2017  Avvik 

Brutto driftsresultat -5 880 10 332 16 212

Korr. Avskrivninger -40 772 -41 816 -1 044

Netto renteutgifter 10 234 10 247 13

Netto avdrag på lån 24 180 24 074 -106

Netto driftsresultat -12 237 2 837 15 074

Korrigering av forhold ut over budsjettert nivå  Regnskap 2017  Reg. budsjett 2017  Avvik 

Bruk av bundet fond -15 030 -12443 2 587

Avsetning til bundet fond 8 593 3343 -5 250

Sum korrigeringer -6 437 -9 100 -2 663

    

Korrigert netto driftsresultat -18 674 -6 263 12 411
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6.1.4 Regnskapsmessig resultat 

 

Regnskapsmessig resultat viser endelig resultat for kommunen etter at bruk av avsetninger og avset-

ninger er foretatt. Regnskapsmessig resultat for 2017 er på 12,4 mill. kr.  

 

Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom de ulike resultatene i kommunens regnskap for 2017. 

 

 
 

Figuren nedenfor viser resultatet per virksomhet i forhold til budsjett. Årsaker til budsjettavvik er pre-

sentert under respektive kapitler. Samlet sett leverte kommunens virksomheter et regnskapsresultat 

som var 1,7 mill. kr eller 0,4 % lavere enn budsjett.  

 

Ytterligere kommentarer til budsjettavvikene kan leses av avvikskommentarer knyttet til den enkelte 

sektor. 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) for 2017 er på 12,4 mill. kr. 

 

Avregning etter at regnskapet er avlagt viser at det skulle ha vært avsatt 0,68 mill. kr mer tilknyttet ei-

endomsskatt for at handlingsregelen skal være oppfylt. Det anbefales derfor at 0,68 mill. kr av det 

regnskapsmessige resultatet øremerkes som slik avsetning. I tillegg anbefales at det opprettes et eget 

disposisjonsfond tilknyttet eiendomsskatt, og at også resultat fra tidligere år overføres dette fondet. 

Det vises til omtale av eiendomsskatt og handlingsregel i kapittel 6.2.1.1, hvor dette er beskrevet nær-

mere. 

 

I tillegg anbefales 3,0 mill. kr avsatt til dekning av mindreinntekt knyttet til tilskuddsordningen for 

særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester for utgiftsåret 2017, som kommer til utbetaling i 

2018.  

 

Tilskuddsordningen er basert på et prinsipp der kommunene skal inntektsføre et anslag for refusjons-

inntekt i samme år som utgiftene påløper. Dette betyr at kommunene før regnskapsavslutningen må 

foreta en beregning av anslått refusjonsinntekt. Anslått refusjonsinntekt inntektsføres i driftsregnska-

pet med motpost i balanseregnskapet (fordring på staten). 

 

Alle tall i hele tusen  Regnskap 2016  Regnskap 2017  Reg.bud. 2017  Avvik 

 Regnskap i 

% av 

budsjett 

Brutto driftsresultat -19 961                 -5 880                    10 332                         16 212 -57 %

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -3 952                    -3 580                    -4 702                          -1 122 76 %

Mottatte avdrag på lån -388                       -145                       -370                             -225 39 %

Sum eksterne finansinntekter -4 340                    -3 726                    -5 072                          -1 346 73 %

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 12 353                   13 815                   14 949                         1 134 92 %

Avdragsutgifter 22 496                   24 344                   24 344                         0 100 %

Utlån 31                           -18                         100                               118 -18 %

Sum eksterne finansutgifter 34 881 38 140 39 393 1 253 97 %

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 30 541 34 415 34 321 -94 100 %

Motpost avskrivninger -37 466 -40 772 -41 816 -1 044 98 %

Netto driftsresultat -26 886 -12 237 2 837 15 074 -431 %

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -11 804 -19 450 -19 450 0 100 %

Bruk av disposisjonsfond -6 735 -2060 -2 060 0 100 %

Bruk av bundne fond -4 191 -15 030 -12443 2 587 121 %

Sum bruk av avsetninger -22 730 -36 540 -33 953 2 587 108 %

Overført til investeringsregnskapet -                         -                         -                               -             0 %

Avsetninger disposisjonsfond 16 803                   27 817                   27 773                         -44             100 %

Avsetninger til bundne fond 13 362                   8 593                     3 343                           -5 250       257 %

Sum avsetninger 30 165 36 410 31 116 -5 294 117 %

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -19 450 -12 367 0 12 367  
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Refusjonskravet sendes til Helsedirektoratet innen en fastsatt frist etter utløpet av driftsåret. Utbeta-

lingen av refusjonskravet skjer to til tre måneder etter denne fristen. Hvis kommunen mottar mer eller 

mindre i refusjon enn det som ble inntektsført i utgiftsåret, skal nettoprovenyet føres mot inntektspos-

ten i driftsregnskapet i utbetalingsåret. 

 

Avregningen av refusjonskravet for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester ble sendt inn til 

Helsedirektoratet med frist 4. april 2018. 

 

Korrigert for disse to disposisjonene, foreslås resterende andel av regnskapsmessig mindreforbruk på 

8,7 mill. kr avsatt til disposisjonsfondet. 
E  

 

 
 

 

  

Netto driftsutgifter per sektor inkl.til/fra fonds ekskl. Felles (tall i 1000-kr)

Sektor (tall i 1000-kr)
Oppr.bud. 

2017

Rev.bud. 

2017

Regnskap 

2017

Avvik B-R 

hittil

Avvik i 

%
R 2016

%-vis utv. 

fra 2016

10 Sentrale funksjoner 40 129 40 478 40 691 -213 -0,5 % 39 393 3,3 %

20 Kultur og oppvekst 209 699 213 204 210 557 2 646 1,2 % 202 041 4,2 %

30 Helse og sosial 177 874 183 016 186 006 -2 990 -1,6 % 171 603 8,4 %

50 Teknisk 25 938 25 058 22 763 2 295 9,2 % 21 059 8,1 %

60 Eksterne enheter 14 470 14 585 14 594 -9 -0,1 % 14 421 1,2 %

sum ekskl. fellesposter 468 110 476 341 474 610 1 730 0,4 % 448 518 5,8 %
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6.2 Driftsregnskapet 
 

6.2.1 Driftsinntekter 

 

 

 

 
Fig: Driftsinntekter ift. Budsjett. Tall i hele tusen. 

 

Figuren viser kommunens driftsinntekter sett i forhold til budsjett. 

 

Størst avvik i kroner er det mellom regnskapsført og budsjetterte overføringer med krav til motytelse, 

som samlet viser en merinntekt på 21,8 mill. kr. Merinntekter knyttet til momsproblematikk utgjør her 

alene 5,9 mill. kr, og burde ha vært budsjettjustert i løpet av året. I tillegg gir refusjon sykelønn en 

merinntekt på 7,1 mill. kr, refusjon fra kommuner bidrar med 4,1 mill. kr og refusjon fra private med 

2,7 mill. kr. 

 

Dersom økte driftsinntekter motsvares av økte utgifter innenfor en virksomhet, foretas det som regel 

ikke budsjettendring gjennom året. Dette gjelder f.eks. refusjon sykelønn og utgifter til sykevikarer, 

bruk av eksterne konsulenter, vikarer etc. 

 

Prosentvis er avviket mellom budsjetterte og regnskapsførte inntekter størst i forhold til andre overfø-

ringsinntekter, hvor regnskapet viser 1567,9 % av det budsjetterte beløpet. Her er imidlertid forskjel-

len i reelle kroner liten, med til sammen 1,1 mill. kr. 

 

Skatt og rammetilskudd bidrar til en forbedring av regnskapsresultatet med 8,7 mill. kr i 2017 sett i 

forhold til budsjett. 

 

Finansinntekter er budsjettert med 4,7 mill. kr i renteinntekter og utbytte samt 0,4 mill. kr i mottatte 

avdrag på utlån, hvorav 2,0 mill. kr er renteinntekter tilhørende startlånsordningen via Husbanken. I 

2017 mottok kommunen 1,5 mill. kr i slike renteinntekter, mens 1,9 mill. kr av renteinntektene er 

knyttet til kommunens ordinære finansforvaltning med plassering både i ordinær bank og i pengemar-

kedsfond. Isolert sett gav samlede finansinntekter en mindreinntekt på 1,1 mill. kr sett i forhold til 

budsjett. Det vises til den årlige finansrapporten for 2017 for ytterligere detaljer. 

 

6.2.1.1 Frie inntekter 

 

Kommunens frie inntekter består av skatt på inntekt og formue, rammetilskudd samt eiendomsskatt. 

Samlet sett utgjør skatt og rammetilskudd ca. 76 % av kommunesektorens samlede inntekter. Disse 
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inntektene kan kommunen disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regel-

verk. For Sande kommune utgjorde frie inntekter, inkl. eiendomsskatt 74,4 % av samlet inntektsgrunn-

lag for kommunen i 2017. 

 

 
 

 

Kommunens frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd viser en merinntekt på 8,7 mill. kr i for-

hold til budsjett. Prosentvis er dette små forskjeller i forhold til budsjettert nivå, slik at det i figuren for 

driftsinntekter ovenfor fremstår som henholdsvis 104,1 % og 99,3 % i forhold til budsjett. Eiendoms-

skatt viser i samme figur 100 % i forhold til budsjetterte inntekter. 

 

Sande kommunes frie inntekter ble i 2017 på 521,3 mill. kr. Dette tilsvarer en vekst i frie inntekter på 

5,9 % fra 2016. Av dette utgjorde skatt på inntekt og formue den største delen på 261,5 mill. kr.  

 

Vekst i frie inntekter må i tillegg dekke forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningssammen-

setningen, reell vekst i pensjonskostnadene for kommunesektoren, samt reell underliggende utgifts-

vekst som følge av flere med behov for kommunale hjelpetiltak, ut over det som vil være en del av 

sektorens demografikostnader. 

 

Anslaget for frie inntekter ble oppjustert i forbindelse med 1. tertialrapport basert på endringer som 

fremkom i  revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017, hvor skatt og rammetilskudd ble justert med 1,5 

mill. kr. I tillegg ble anslaget for eiendomsskatt oppjustert med 0,4 mill. kr som følge av økt fakturert 

e-skatt. Økningene ble delt ut til kommunens virksomheter for å finansiere innmeldt merforbruk i 

2017.  

 

I forbindelse med regnskapsgjennomgang etter 2. tertial, ble prognosen ytterligere justert med 3,6 mill. 

kr. Først og fremst skyldtes oppjustering av budsjett økt skatteinngang, noe som regnes som en eng-

angsinntekt for kommunen.  

 

Totalt ble frie inntekter økt med 5,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett, mens det reelle regns-

kapsførte nivået viste seg å bli ytterligere 8,7 mill. kr høyere. 

 

Grafen nedenfor viser skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet for alle kommunene i Vestfold, 

før og etter inntektsutjevning. 

 

tall i hele tusen

Regnskap     

2017

Reg.bud. 

2017 Avvik

Regnskap      

2016

Rammetilskudd fra staten -235 741 -237 330 -1 589 -226 797

Skatt på inntekt og formue -261 519 -251 223 10 296 -247 646

Eiendomsskatt -23 999 -24 000 -1 -17 726

Sum frie inntekter -521 260 -512 553 8 707 -492 168
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Eiendomsskatt 

Sande kommune har innført en handlingsregel ved innføring av eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal 

dekke de finanskostnader som overskrider 3% av brutto driftskostnader eksklusiv finanskostnader. 

 

 Regnskap 
2016 

Oppr. 
Bud 2017 

Rev. Bud 
2017 

Regnskap 
2017 

Sum driftskostnader ekskl. avskriv-
ninger 

608 433 611 693 630 476 650 190 

- Netto Finanskostnader 30 541 34 321 34 321 34 415 

= Dr.kostnader ekskl. finans 577 892 577 372 596 155 615 775 
     

3% av driftskostnader u/ finans 17 337 17 321 17 885 18 473 
     

Andel eiendomsskatt til dekning av 
driftskostnader 

13 204 17 000 16 436 15 942 

Innekter eiendomsskatt -17 726 -23 400 -24 000 -23 999 
     

Avsettes til disp.fond 4 521 6 400 7 560 8 060 

Avsatt prognose 2. tertial       7 380 

 

Disposisjonsfondet var per 1.1.17 på ca. 26,8 mill. kr, og ble økt med 19,5 mill. i KST grunnet dispo-

nering av regnskapsresultat for 2016.  Det var i opprinnelig budsjett planlagt en avsetning fra eien-

domsskatt på 6,4 mill. kr og en bruk til øvrig drift på 3,8 mill. kr. Oppdatert prognose medførte en av-

setning fra eiendomsskatt på 7,4 mill. kr og bruk til øvrig drift på 1,9 mill. kr. Det ble brukt 0,1 mill. kr 

av disposisjonsfondet til å dekke nytt utstyr politiske møter på nett. Endelig regnskap vi ser at det skal 

ytterligere avsettes 680 000 kroner for at handlingsregelen skal være oppfylt.  

 

Fondet er nå på ca. 52,5 mill. kr ved utgangen av året, hvorav 17 mill. kr er fra eiendomsskatt. 
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6.2.2 Driftsutgifter 

 

 
Fig: Driftsutgifter ift. Budsjett. Tall i hele tusen. 

 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør 101,3 % i forhold til budsjettert nivå, noe som tilsvarer 5,2 

mill. kr over budsjett. Korrigert for sykepengerefusjon var imidlertid kommunens netto lønnskostnader 

for 2017 2,0 mill. kr over budsjett.  

 

Overføringsutgifter viser merutgifter på 5,2 mill. kr sett i forhold til budsjett. Her ligger også pott på 

reserverte tilleggsbevilgninger på 2,3 mill. kr som ikke er fordelt ut. Korrigert for dette, viser overfø-

ringsutgifter et regnskap som er 7,5 mill. kr høyere enn budsjettet. Størsteparten av avviket er, som på 

inntektssiden, relatert til momsrefusjon. Imidlertid ligger også 2,3 mill. kr i overføringer til andre som 

ikke er budsjettjustert, hvorav 1,8 mill. kr er knyttet til avsetning for usikker forpliktelse ved avslut-

ning av regnskapet for 2017. Det vises i sammenhengen til egen note i regnskapsdokumentet. 

 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon viser et regnskap som er 6,3 mill. kr 

høyere enn budsjett, mens kjøp innad i kommunal tjenesteproduksjon viser et regnskap på 3,3 mill. kr 

utover budsjett.  

 

Samlet sett er kommunens driftsutgifter 17,4 mill. kr høyere enn hva som er budsjettert, mens inntek-

tene er 33,5 mill. kr høyere enn budsjett. Oppsummert viser regnskapsgjennomgangen at det med for-

del kunne ha vært foretatt justeringer av budsjettet gjennom året og/ eller i forbindelse med utarbei-

delse av budsjettet som hadde bidratt til å gjøre forskjellene mellom regnskap og budsjett mindre og 

dermed også reelle avvik lettere å oppdage. 

 

6.2.2.1 Pensjon 

 

Pensjonskostnader utgjør en stor del av kommunens totale kostnader. Samlet for kommunen var netto 

pensjonskostnader inkl. administrasjonskostnader (ekskl. arbeidsgiveravgift) på 41,1 mill. kr.  

 

Regnskapsføringen av pensjonskostnadene følger et regelverk hvor det skilles tydelig mellom pen-

sjonskostnad og pensjonspremie. Pensjonskostnad er en aktuarberegnet størrelse, mens pensjonspre-

mien er det som faktisk innbetales. I 2017 var innbetalt premie 43,6 mill. kr, noe som gav et positivt 
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premieavvik på 2,6 mill. kr. Premieavviket gir resultateffekt det året det oppstår, og skal deretter 

«snus» i påfølgende regnskapsår, etter hvilken amortiseringstid den enkelte kommune har valgt. 

 

Figuren nedenfor gir oversikt over variasjonene mellom pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad 

som kommer til utrykk via premieavviket det enkelte år. Størrelsene er oppgitt inkl. arbeidsgiveravgift. 

 

 
 

Avviket mellom pensjonskostnad og pensjonspremie kommer til uttrykk i driftsregnskapet via 

premieavviket. Premieavvik og reguleringspremie kan variere mye hvert enkelt år. Regelverket åpner 

for å fordele premieavviket over 7 år, kommunen har imidlertid valgt 1 år (amortisering). I 2017 bidro 

netto premieavvik med 0,2 mill. kr i forhold til det regnskapsmessige resultatet. 

 

6.2.2.2 Oppsummering driftsregnskapet 

 

Oppsummert viser regnskapsgjennomgangen etter årsavslutningen at kommunen har noe å gå på i for-

hold til bruttobudsjettering av kommunens virksomheter, da det er flere større avvik mellom budsjett-

poster og regnskapsposter sett i forhold til kontogrupper. Det er imidlertid viktig å være klar over at 

Sande kommune baserer økonomistyringen av kommunens virksomheter på rammestyring, og ikke på 

detaljoppfølging på kontonivå. Det er dermed heller ikke noe krav til detaljeringen av budsjett på kom-

munens virksomheter, i motsetning til kravet til regnskapsføring som er absolutt etter reglene i 

KOSTRA. 

 

Prognosene som kommunens virksomheter leverer gjennom året baserer  seg imidlertid i stor grad 

også på bruttobudsjetter, slik at det antakelig ville ha medført en kvalitetsforbedring av prognosearbei-

det å også følge bruttobudsjettene bedre opp ved at det ble gjennomført større grad av løpende bud-

sjettjusteringer innenfor kommunens virksomheter. Tilsvarende vil gjelde i forhold til bruttobudsjette-

ring av momskompensasjon samt netto lønnsutgifter. 

 

Rådmannen tilstreber på bakgrunn av gjennomgangen å få til en enda tettere oppfølging av budsjett-

justeringer i løpet av året som kommer, og det vil også bli tatt en vurdering i forhold til en egen bud-

sjettjusteringssak ved årets slutt.  

 

Tall i hele tusen Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014

Reguleringspremie 5 063                   5 504                   8 680                   -                       

Bruk av premiefond -5 063                 -5 504                 -8 680                 -                       

Amortisering premieavvik (premieavvik året før, inkl. korreksjoner)2 430                   503                      10 322                 1 808                   

Premieavvik årets -2 649                 -2 508                 -698                     -10 322               

Sum -219                     -2 004                 9 624                   -8 515                 
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6.3 Investeringsregnskapet 

 
 

 

Det er i 2017 investert for 128,6 mill. kr, noe som er 2,4 mill. kr høyere enn revidert budsjett.  

 

Avvik knyttet til utlån på 6,6 mill. kr skyldes videreutlån av midler man hadde stående på bok, og som 

ble lånt ut sent på året. Dette er dermed ikke fanget opp i prognosen knyttet til bruk av lån, slik at 

denne ikke er justert tilstrekkelig gjennom året. Bruk av lån knyttet til ordinære investeringsprosjekter 

er 2,5 mill. kr lavere enn budsjettert. 

 

Bruk av ubundne investeringsfond er 0,151 mill. kr høyere enn budsjettert. Kjøp av bygg og anlegg på 

prosjekt 10441 Områdeplan Sentrum var budsjettert med 5,2 mill. kr som skulle finansieres av midler 

på ubundet investeringsfond. Da kjøpesummen ble 5,351 mill. kr, er det dette som er brukt av fonds-

midler. I tillegg er 1,4 mill. kr disponert av ubundne investeringsfond i tråd med budsjett. Bruk av 

bundet fond er i stor grad knyttet til boligfinansiering via Husbanken. 

 

Investeringsprosjektene, og særlig byggeprosjektene, går i hovedsak over flere regnskapsår, og det er 

derfor ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden.  

Da avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger og ikke at vedtatte 

prosjektkostnader er overskredet, må man se det enkelte investeringsprosjekt opp mot bevilget kost-

nadsramme for prosjektet. Aktive investeringsprosjekt rapporteres løpende i tertialrapporter gjennom 

regnskapsåret. Se vedlegg 1 til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende investeringsprosjek-

tene. 

 

Investeringene i 2017 fordeler seg etter følgende hovedformål: 

Tall i hele tusen Regnskap 2017 Reg.bud. 2017 Avvik

Sum inntekter -38 929 -48 065 -9 136

Sum utgifter 106 803 113 939 7 136

Avdragsutgifter 11 561 11 500 -61

Utlån 26 589 20 000 -6 589

Kjøp av aksjer og andeler 1 527 1 527 0

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 2 149 2 149 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 7 417 12 043 4 626

Avsetninger til bundne fond 11 506 13 150 1 644

Finansieringsbehov 128 621 126 243 -2 378

Bruk av lån -101 967 -97 888 4 079

Mottatte avdrag på lån -11 346 -10 000 1 346

Bruk av ubundne investeringsfond -6 791 -6 640 151

Bruk av bundne fond -8 517 -11 715 -3 198

Sum finansiering -128 621 -126 243 2 378



11/18 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 - 18/00083-1 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 : Årsberetning 2017_Sande kommune

Sande kommune  - Årsberetning 2017  Side 22 av 45 

 

 

 
Fig: Investeringsutgifter etter hovedformål. 

 

Det er investert 27,8 mill. kr i prosjekter knyttet til VAR-formål. Dette er gjeld som i hovedsak betje-

nes av eksterne parter, og som derfor ikke påvirker gjeldsnivået som skal betjenes av kommunens frie 

inntekter. Tilsvarende vil gjelde for investeringer kategorisert under tomter/ tilrettelegging. 

 

Det er investert 26,7 mill. kr i vei, park og idrettsformål, hvor blant annet 4,5 mill. kr er knyttet til fel-

les områdeplan for Sande sentrum, 3,0 mill. kr gjelder rehabilitering av kunstgressbane, 3,3 mill. kr er 

knyttet til gang- og sykkelvei og 1,0 mill. kr er knyttet til forsterkning/ fastdekke av grusvei. I posten 

inngår også kostnader til etablering av nytt kryss, kostnader til maskinpark vei samt tiltak i friluftspla-

nen og ladestasjon til el-bil.  

 

Investeringskostnader knyttet til egne bygg på 38,1 mill. kr fordeler seg på følgende måte: 

 
Fig: Investeringskostnader egne bygg 
 

Høyest er investeringskostnadene knyttet til flyktningeboliger. Her har kommunen investert 12,8 mill. 

kr i 2017, hvorav 1,8 mill. kr er gitt i tilskudd og refusjon fra Husbanken. 

 

Det er investert 7,7 mill. kr i kommunale boliger/ kommunalt disp. boliger, hvorav nær 7,0 mill. kr er 

relatert til småhus for vanskeligstilte.  
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Av investeringer i skole på 9,4 mill. kr inngår også kjøp av Skolegata 1 i forbindelse med områdeplan 

Sande sentrum på 5,3 mill. kr. Investeringen er finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond, jfr. 

kommentar tidligere. 

 

I tallene inngår også tiltak knyttet til offentlige påbud på 0,3 mill. kr og tiltak knyttet til ENØK og mil-

jørettet helsevern på 0,6 mill. kr. 

 

6.4 Balanseregnskapet 
 

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.17, og hvordan eiendelene (anleggs- og 

omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld. 

 

 Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring 

A. ANLEGGSMIDLER        1 833 762         1 710 605           123 157  

B. OMLØPSMIDLER            239 606             211 447             28 159  

SUM EIENDELER (A+B)        2 073 368         1 922 052           151 316  

C. EGENKAPITAL          -522 979           -474 625            -48 355  

D. GJELD       -1 550 388        -1 447 427         -102 961  

SUM EK OG GJELD (C+D)       -2 073 368        -1 922 052         -151 316  

UBRUKTE LÅNEMIDLER              16 522               13 706                2 816  

ANDRE MEMORIAKONTI                       -                          -                        -    

MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE            -16 522             -13 706              -2 816  

BALANSENS NETTOSUM                       -                          -                        -    

 

EIENDELER 

 

ANLEGGSMIDLER 

 

Figuren ovenfor viser at verdien av anleggsmidlene er økt fra 1 710,6 mill. kr i 2016 til 1 833,7 mill. 

kr i 2017, dvs. med totalt 123,2 mill. kr. Aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fra-

drag for avgang og avskrivninger utgjør en økning på 65,7 mill. kr, mens verdien på utstyr, maskiner 

og transportmidler er redusert med 0,7 mill. kr. Verdien på utlån er økt med 15,1 mill. kr, aksjer og an-

deler med 1,5 mill. kr og pensjonsmidlene med 41,5 mill. kr. 

 

Kommunens utlån består av sosiale utlån, startlån samt utlån til Sande menighetssenter og til Sande golf-

klubb, samt enkelte utlån av mindre karakter. Saldo per 31.12.17 viser 87,4 mill. kr i startlån, 0,3 mill. kr i 

sosiale utlån, 1,4 mill. kr til Sande menighetssenter samt 3,2 mill. kr til Sande golfklubb. 

 

Av aksjer og andeler på 15,4 mill. kr utgjør egenkapitaltilskudd i KLP majoriteten med 15,1 mill. kr. Note 

5 i regnskapsdokumentet gir en fullstendig oversikt over aksjer og andeler som kommunen besitter. 

 

OMLØPSMIDLER 

 

Omløpsmidlene har økt med 28,2 mill. kr til 239,6 mill. per 31.12.17. Kortsiktige fordringer har økt med 

nær 5,0 mill. kr i 2017, mens beholdningen på kasse bank viser en økning på 22,7 mill. kr. Saldo per 

31.12.17 var 184,4 mill. kr. Av dette utgjør 45,5 mill. kr plasseringer i pengemarkedsfond, mens 60,1 

mill. kr er plasseringer i aksje- og obligasjonsfond. Note 11 i regnskapet viser oversikt over markedsba-

serte finansielle omløpsmidler og fordelingen mellom disse. For ytterligere detaljer vises til den årlige fi-

nansrapporten. 

 

Premieavvik knyttet til pensjon på 3,2 mill. kr ligger også bokført under omløpsmidlene, en økning på 0,5 

mill. kr i løpet av året. 

 

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) viste nær 2,1 milliard kr per 31.12.17, og hadde en økning på 

0,15 mill. kr fra 31.12.16. 
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EGENKAPITAL OG GJELD 

 

EGENKAPITAL 

 

Bokført egenkapital var per 31.12.17 totalt ca. 523,0 mill. kr, noe som er 48,4 mill. kr høyere enn per 

31.12.16. Av kommunens samlede egenkapital utgjorde disposisjonsfond 52,5 mill. kr, bundne driftsfond 

36,8 mill. kr, ubundne investeringsfond 13,4 mill. kr og bundne investeringsfond 9,0 mill. kr. 

 

Bundne fond tilknyttet vann og avløp utgjorde per 31.12.17 nær 7,5 mill. kr, en nedgang på nær 10,4 mill. 

kr siden 31.12.16. Kommunen har over flere år opparbeidet seg positive selvkostfond, som etter regelver-

ket må utjevnes i løpet av maksimalt fem år. Dette betyr at tidligere innkrevde gebyrer skal gå til å redu-

sere gebyrgrunnlaget som kommunens innbyggere blir fakturert for innen en femårsperiode, og det er der-

for gjort et aktivt stykke arbeid for å utjevne VAR-fondene innenfor denne tidshorisonten. Etter hvert som 

fondsstørrelsene blir redusert, vil også gebyrgrunnlaget gå opp igjen til normale nivåer, og gebyrene vil 

følgelig forventet gjøre et «hopp» tilbake til tilsvarende nivå som gebyrgrunnlaget viser. Dette innebærer 

at den reduksjonen kommunens innbyggere har sett i forhold til midlertidige lave gebyrer, vil forsvinne. 

 

Flyktningefondet viste per 31.12.17 en saldo på 15,2 mill. kr. Midlene er i utgangspunktet frie midler, 

men man har i Sande kommune valgt å sette av disse til bundne fond. Det er også enkelte andre mindre 

beløp som ligger på bundne fond, men som muligens skulle ha vært flyttet til disposisjonsfond. Det er be-

hov for en totalgjennomgang med tanke på aldersfordeling og grad av forpliktelser knyttet til fondsklassi-

fiseringen, noe som bør gjøres i god tid før kommunesammenslåingen 01.01.20. 

 

I tillegg til bundne og ubundne fondsmidler, ligger også kommunens kapitalkonto under egenkapitalen. 

Kapitalkontoen økte med 30,4 mill. kr i 2017. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises til note 

i årsregnskapet. 

 

GJELD 

 

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med 95,6 mill. kr fra 2016 til 2017, hvorav 68,9 

mill. kr skyldes økning i lånegjeld mens 26,7 mill. kr skyldes økte pensjonsforpliktelser. 

 

Den kortsiktige gjelden er økt med 7,3 mill. kr i løpet av 2017, hvorav premieavviket har hatt en økning 

på 0,2 mill. Andelen premieavvik klassifisert mot gjeld, må sees opp mot premieavvik klassifisert som 

omløpsmidler. Netto premieavvik som er balanseført per 31.12.17 viser et positivt premieavvik på 3,0 

mill. kr som skal utgiftsføres i kommunens driftsregnskap i 2018 tråd med amortiseringsprinsippet som er 

valgt. 

 

Ubrukte lånemidler tilknyttet investering utgjorde per 31.12.17 16,5 mill. kr, en økning på 2,8 mill. kr fra 

2016. Ubrukte lånemidler står plassert i kommunens hovedbankforbindelse og kan benyttes til tiltenkte 

investeringsformål i 2018. Av dette er 10,0 mill. kr knyttet opp mot udisponerte midler fra Husbanken 

som er forbeholdt videreutlån. 

 

6.4.1 Utvikling lånegjeld 

 

Kommunens lånegjeld med fratrekk for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler er ved utgangen av 2017 på 

585,1 mill. kr, noe som er en økning på nær 51,0 mill. kr fra foregående år. 

 

2014 2015 2016 2017 

400 332 490 956 534 154 585 122 
Fig: Kommunens netto lånegjeld (tall i hele tusen) 

 

Netto lånegjeld per innbygger er i 2017 på kr 61.243. Figuren nedenfor viser netto lånegjeld per innbyg-

ger, sett i forhold til landsgjennomsnittet. Tallene er hentet fra foreløpige KOSTRA-tall per 15.03.18, og 

baserer seg på ureviderte regnskapstall. 
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Fig: netto lånegjeld per innbygger ift. Landsgjennomsnittet. Kilde: foreløpige KOSTRA-tall per 15.03.18 
 

Etter kommuneloven gis kommunene anledning til å lånefinansiere utgifter i investeringsregnskapet. 

Rente- og avdragsutgiftene må imidlertid finansieres av inntektene i driftsregnskapet. Da det er driftsinn-

tektene som skal betjene gjelden, er det nyttig å se hvordan lånegjelden utvikler seg i forhold til driftsinn-

tektene.  

 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter gir utrykk for kommunens gjeldsbelastning, og er noe av det 

mest brukte nøkkeltallet i forhold til kommuneøkonomi. Nøkkeltallet sier både noe om kommunens soli-

ditet og finansieringsstruktur.  Målet kalles også gjeldsgrad, men må ikke forveksles med det mer tradi-

sjonelle målet for gjeldsgrad, som er langsiktig gjeld i forhold til totalkapital. 

 

Med netto lånegjeld henvises det her til netto lånegjeld slik dette er definert i KOSTRA, dvs. langsiktig 

gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto låne-

gjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter og er et nøkkeltall for kommunens økonomiske handlefri-

het. 

 

 
Fig: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad) 
 

Gjeldsgraden inkl. formidlingslån og ubrukte lånemidler var 99,6 % per 31.12.17. Eksklusiv formidlings-

lån og ubrukte lånemidler var gjeldsgraden 84,0 %. 
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Til sammenligning viser foreløpige KOSTRA tall per 15.03.18 at netto lånegjeld i % av brutto drifts-

inntekter på landsbasis, ekskl. Oslo, utgjorde 93,8 % i 2017. 

 

For en del av lånegjelden dekkes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra 

Husbanken, skjønnstilskudd fra staten, og innbetaling av renter og avdrag fra andre (utlån). 

Den delen av lånegjelden som ved utgangen av 2017 må finansieres utelukkende av frie inntekter, ut-

gjør 341 mill. kr. Dette er en reduksjon på 19,0 mill. kr fra foregående årsskifte. 

 

 

 
Fig: utvikling kommunegjeld, landsbasis. Kilde: RNB 2016 – Kommuneproposisjonen 2017. Kommentarer fra KS ved Sigmund Engdal 

 

Når det gjelder Startlån (lån til utlån gjennom Husbanken) var det opprinnelig budsjettert med nye lån 

på 20 mill. kr. Behovet for lån til videreutlån ble totalt på 26,6 mill. kr, og det ble mot slutten av året 

lånt ut midler som stod på ubrukte lånemidler. Budsjettet ble ikke korrigert for dette, og det er derfor 

brukt høyere andel av lån knyttet til videreformidling enn det som er budsjettert. Det vises i sammen-

hengen til kommentaren under investeringskapittelet. 

 

 

 

6.4.2 Likviditetsanalyse 

 

For å foreta en best mulig likviditetsanalyse, er det nødvendig å korrigere balansen for enkelte forhold 

som påvirker kommunens økonomiske stilling. Figur 18 viser derfor en korrigert balanse, og danner 

grunnlaget for den økonomiske analysen som redegjøres for videre i dette kapittelet. 

 

Inkludert i anleggsmidlene, ligger midler til videre utlån. Neste års avdrag bør likviditetsmessig vurde-

res som omløpsmidler, da dette er midler som nedbetales innen de neste 12 månedene. I oppstillingen 

er det brukt budsjetterte avdrag på kommunens formidlingslån som gjenstand for korrigering.  

 

I oppstillingen som viser kommunens eiendeler, finner man bundne VAR-fond (Vann, Avløp, Renova-

sjon) tilknyttet kommunale selvkostområder. Dette er innkrevede gebyrer som har vært høyere enn 

kommunens etterkalkyler på de respektive selvkostområdene, og som kommunen etter forskrift «skyl-

der» innbyggerne sine i form av lavere gebyrer senere år. Dersom man følger dette resonnementet, bør 

Finans - lån og likvider/ plasseringer 

(tall i 1000 kr) Regnskap 2017 Regnskap 2016

Endring siste 

år Endring i %

Kasse/ bank 78 735                    101 355          -22 620           -22,3 %

Plasseringer 105 636                  60 298            45 338             75,2 %

Sum likvider (aktiva) 184 371                  161 653          22 718             14,1 %

Lån ti l  investeringer -595 851                 -535 413         -60 438           11,3 %

Lån ti l  utlån -98 079                   -89 639           -8 439             9,4 %

Sum lånegjeld (passiva) -693 930                 -625 053         -68 878           11,0 %
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ikke midlene egentlig betraktes som kommunens eiendel, men som et lån fra kommunens innbyggere 

– og bør likviditetsmessig omklassifiseres som gjeld. 

 

Neste års budsjetterte bruk av VAR-fond klassifiseres som kortsiktig gjeld, mens resten av fondene 

klassifiseres som langsiktig gjeld. 

 

Den andelen av premieavviket som «forfaller» innen 12 måneder, omklassifiseres til kortsiktig gjeld. 

For Sande kommune vil det si at 100 % av premieavviket klassifiseres som netto kortsiktig gjeld, i tråd 

med hvordan det skal regnskapsføres i 2018. 

 

 
  Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring 
(A) Anleggsmidler            1 833 762             1 710 605         123 157  
Neste års avdrag startlån                  -3 000                   -3 000                     -    
Korrigerte anleggsmidler            1 830 762             1 707 605         123 157  
(B) Omløpsmidler               239 606                211 447            28 159  
Premieavvik                  -3 168                   -2 702                -466  
Neste års avdrag startlån                    3 000                     3 000                     -    
Korrigerte omløpsmidler               239 438                211 745            27 693  
SUM Korrigerte eiendeler            2 070 200             1 919 350         150 850  
                         -    
(C) Egenkaptal Kap. 2.5              -522 979               -474 625          -48 355  
VAR-fond klassifisert som gjeld                    7 471                   17 826          -10 355  
Premieavvik                    3 168                     2 702                 466  
Korrigert egenkapital              -512 341               -454 096          -58 244  
Langsiktig gjeld Kap. 2.4          -1 448 805           -1 353 186          -95 619  
Neste års avdrag                  23 420                   24 344                -924  
Andel VAR-fond langsiktig gjeld                  -2 850                   -5 698              2 848  
Korrigert langsiktig gjeld          -1 428 234           -1 334 540          -93 694  
Kortsiktig gjeld Kap. 2.3              -101 584                 -94 242            -7 342  
Neste års avdrag                -23 420                 -24 344                 924  
Andel VAR-fond kortsiktig gjeld                  -4 621                 -12 128              7 507  
Korrigert kortsiktig gjeld              -129 625               -130 714              1 089  
SUM Korrigert egenkapital og gjeld          -2 070 200           -1 919 350        -150 850  

 

 
Fig: korrigert balanse. Tall i hele tusen 

 

SOLIDITET 

 

Soliditet er et finansielt nøkkeltall som angir i hvor solid kommunens balanse er, dvs. i hvor stor grad 

kommunen har anledning til å gjøre opp sine forpliktelser. Et av de vanligste soliditetsmålene er egen-

kapitalandelen. De eiendeler som ikke er finansiert med egenkapital finansieres med såkalt fremmed-

kapital eller gjeld. Egenkapitalens størrelse i forhold til kommunens øvrige kapital beskriver dermed 

kommunens langsiktige betalingsevne. 

 

Begrepet soliditet kan forklare organisasjoners evne til å tåle tap, da soliditeten viser hvor lenge man 

kan opprettholde et negativt resultat før man går konkurs, evt. hvor stort trykk som tåles uten påvirk-

ning på driften uten at det tas vesentlig finansiell risiko.  Kommuner kan imidlertid ikke gå konkurs. 

Soliditeten viser også hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditors fordringer kommer i fare. 

Både gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten.  

 

Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er fi-

nansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. En normal tommel-

fingerregel er at egenkapitalen bør ligge på rundt 30 %.  

 

Man kan imidlertid spørre seg om tilsvarende vil gjelde for en kommune. Uansett må en kommune 

ikke påta seg vesentlig finansiell risiko, og må være i stand til å betale sine forpliktelser til enhver tid. 
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Hva som ligger i begrepet vesentlig finansiell risiko vil være gjenstand for diskusjon, men dersom tje-

nesteproduksjonen påvirkes av den finansielle risikoen som tas vil dette være tegn på dårlig soliditet. 

 

Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten. For Sande kommune har egenkapitalprosenten 

økt fra 23,7 % i 2016 til 24,7 % i 2017. Til tross for økning i egenkapitalprosenten siden siste års-

skifte, ligger kommunen i nedre grense sett i forhold til anbefalt nivå. 

 

 

LIKVIDITETSVURDERING 

 

Likviditeten i kommunen er preget av store variasjoner gjennom året. Kommunen må ha en viss likvid 

beholdning for å håndtere tidsforskjeller mellom inn- og utbetalinger, og dermed sikre at kommunen 

er i stand til å utføre sine betalingsforpliktelser til forfall. Størrelsen på denne beholdningen vil være 

avhengig av størrelsen på variasjonen i likviditetsbeholdningen.  

 

Fordi noen omløpsmidler er mer likvide enn andre, er det vanlig å skille mellom mest likvide og minst 

likvide omløpsmidler. De mest likvide omløpsmidlene er midler som kan omgjøres til betalingsmidler 

innen tre måneder, og omfatter betalingsmidler og kundefordringer. 

 

De minst likvide omløpsmidlene er til gjengjeld andre fordringer og eventuelle premieavvik, som er 

midler som først kan omgjøres til betalingsmidler i løpet av tre til tolv måneder. Sande kommune har 

per dags dato 3,2 mill. kr i premieavvik klassifisert som omløpsmidler.  

 
  Regnskap 2017 Regnskap 2016 Endring 
(B) Omløpsmidler Kap.2.1 239 606 211 447 28 159 
Premieavvik -3 168 -2 702 -466 
Neste års avdrag startlån 3 000 3 000 0 
Ubenyttet kassekreditt 0 0 0 
Mest likvide omløpsmidler 242 606 214 447 28 159 
Minst likvide omløpsmidler -3 168 -2 702 -466 
Korrigerte omløpsmidler 239 438 211 745 27 693 
      0 
Betalingsmidler 184 371 161 653 22 718 
Ubenytet kassekreditt 0 0 0 
Grunnlag likviditetsgrad 3 184 371 161 653 22 718 

 
Fig: Gruppering omløpsmidler 

 

Arbeidskapitalen viser kommunens handlefrihet og evne til å møte betalingsforpliktelser etter at kort-

siktig gjeld er dekket. Den korrigerte arbeidskapitalen har økt med 28,8 mill. kr fra 31.12.16 til 

31.12.17.  

 

Balansen inneholder egenkapital til vedtatte investeringsprosjekter. Dette er midler som ikke kan nyt-

tes til å dekke ordinære driftsutgifter, og arbeidskapitalen bør derfor korrigeres for ubrukte lånemidler 

og fondsmidler til investeringer. En slik korreksjon medfører at man får frem nøkkeltallet driftslikvidi-

tet. Driftslikviditeten viser kommunens evne til å dekke løpende driftsutgifter uten å måtte ”låne” mid-

ler fra investeringsfond eller ubrukte lånemidler for å dekke løpende forpliktelser.  

 

Trekkes bundne fond fra driftslikvidene kan vi se at kommunen har økt sine likvider for ordinær drift 

med 21,6 mill. kr fra 31.12.16 til 31.12.17. VAR-fond er allerede trukket ut i den korrigerte balansen, 

og andelen tilhørende kortsiktig gjeld er allerede trukket ut i korrigerte omløpsmidler. Andelen tilhø-

rende langsiktig gjeld, må derfor trekkes ut av de bundne driftsfondene før man finner driftslikvidene, 

slik at beløpet ikke korrigeres dobbelt opp. 

 

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i de korrigerte omløpsmidlene. Anbefalt er at nøkkeltallet er større 

enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er mindre likvide. Likviditetsgrad 1 i Sande er 1,8 i 2017, og lig-

ger dermed rett i underkant av anbefalt nivå. 
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Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, jfr. figuren ovenfor. Nøkkeltallet 

bør være større enn 1. Likviditetsgrad 2 i Sande er 1,9 i 2017. Forskjellen mellom likviditetsgrad 1 og 

likviditetsgrad 2 er, som figuren viser, premieavviket tilknyttet pensjon. Da premieavviket er såpass 

beskjedent som det er, slår ikke dette ut i nøkkeltallet i forhold til likviditetsgrad 1. 

 

Likviditetsgrad 3 kalles for kontantgraden, og viser hvorvidt tilgjengelige kontanter på bok samt evt. 

ubenyttet kassekreditt alene kan dekke kommunens betalingsforpliktelser (kortsiktig gjeld). Nøkkeltal-

let bør være større enn 0,3. Pr. 31.12.17 var likviditetsgraden 1,4, noe som er en økning på 0,2 fra 

31.12.16. Forskjellen mellom likviditetsgrad 3 og de to andre likviditetsgradene, er at også kortsiktige 

fordringer er trukket ut og at det kun er midler på bok som vurderes opp mot kommunens kortsiktige 

gjeld. 

 
Likviditetsutvikling 2016 2017 

Omløpsmidler 211 745 239 438 
Kortsiktig gjeld -130 714 -129 625 

Arbeidskapital 81 031 109 813 
Heftelser på arbeidskapitalen:     
Ubrukte lånemidler til investeringer -13 706 -16 522 
Ubundne/ bundne fond investeringer -12 725 -13 351 

Driftslikvider 54 600 79 940 
Bundne driftsfond ekskl. VAR-fond -25 562 -29 281 

Likvider for ordinær drift 29 038 50 659 

Arbeidskapital i % av driftsinntektene 12,2 15,8 
Likviditetsgrad 1 1,6 1,8 
Likviditetsgrad 2 1,6 1,9 
Likviditetsgrad 3 1,2 1,4 

 

Fig: Likviditetsutvikling 
 

På grunn av fondsmidler og ubrukte lånemidler har kommunen hatt god likviditet i 2017. Ser man 

midler tilgjengelige for ordinær drift opp mot korrigert kortsiktig gjeld, har man til sammenligning en 

likviditetsgrad på 0,4. Dette er en økning på 0,2 fra foregående år. 

 

En skal også være klar over at disse likviditetsgradene er statistiske målinger som viser likviditetsfor-

holdet på et gitt tidspunkt (i dette tilfelle 31.12). Sesongsvingninger i bl.a. kundefordringer, kortsiktig 

gjeld, nylige låneopptak eller andre forhold vil kunne påvirke likviditetsgraden betydelig. Likviditets-

graden bør derfor kontrolleres ved jevne mellomrom for å få et godt bilde av likviditetsutviklingen. 

 

Per 31.12.17 hadde kommunen svært lav beholdning på driftskontoen i kommunens hovedbankforbin-

delse, da en vesentlig andel var flyttet over i pengemarkedsfond. I løpet av 2017 ble vel 22 mill. kr be-

nyttet av fondsmidler knyttet til egenkapitalen uten at midlene ble løst ut fra kommunens finansplasse-

ringer. Grunnet svak likviditet ved utgangen av året, ser rådmannen et behov for å lage et likviditets-

budsjett for kommende år. Det bør vurderes hvor stor beholdning kommunen til en hver tid bør ha på 

ordinær driftskonto, i tillegg til at tidspunkt for låneopptak bør sees i sammenheng med løpende likvi-

ditetsbehov. Særlig vil dette gjelde i driftsår med høyere investeringstakt enn kommunen hittil har hatt. 

 

Tendensen over tid, både når vi ser på likviditeten og på soliditeten, er at kommunens midler sakte for-

brukes og nedgangen vil over tid medføre utfordringer for kommunens økonomi. Det bør etableres en 

strategi for gjenoppbygging samt for å redusere kommunens gjeldsgrad.  
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7 Handlingsprogram – tjenesteområdene 
 

7.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner 
 

Innledning 
Sentrale funksjoner har ansvar for å initiere utviklingsarbeid og å tilrettelegge for politiske og admi-

nistrative beslutnings- og styringsprosesser, samt gi driftsstøtte og rådgivning til virksomhetene. I til-

legg utføres analyse- og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon av 

saker som fremmes for politiske organer. Området har ansvar for å følge opp og styre implemente-

ringen av tjenesteovergripende strategier. 

 

Administrasjonsavdelingen består av ulike fagområder/funksjoner og har ulik plassering i forhold til 

hverandre. Det å skape et fellesskap og samhandling fordrer fokus og god kommunikasjon. Dette har 

vært et kjerneområde internt , men også i forhold til kommunesammenslåing. Flere områder i avde-

lingen ble tidlig skissert lagt under ledelse av Holmestrand, samordnet og/eller samlokalisert, for noen 

alt fra medio 2017. Det ble imidlertid ikke slik, men da leder i avdelingen ble overført til HR i Holme-

strand i slutten av oktober, ble avdelingen organisert slik at rådgiverne i stab ble lagt under rådman-

nen, mens de andre områdene, regnskap, økonomi, lønn, dokumentsenter og servicekontor ble lagt un-

der ledelse av kommunalsjef for økonomi og fellestjenester i Holmestrand. To fagledere fikk en mer 

stedlig rolle i forhold til fag og avgjørelser av permisjoner og/eller ferie. 

 

Resultat og måloppnåelse: 

I forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2017 er status følgende: 

 Opprettholde eller øke medarbeidertilfredsheten. Fokus på LÆRE plakaten, en rød tråd i alt fra 

etikkplakat, medarbeidersamtale, lederavtale og til atferd hos den enkelte ansatte.  

 Bidra til gode prosesser og løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingsarbeidet. Her er 

mange ansatte aktive deltagere inn i ulike arbeidsgrupper og har fokus på å tenke nytt, sjekke at 

det er nyttig og få det nyttiggjort. To ulike sammenslåingstidspunkt har gjort at det har vært stort 

fokus på å få nye Holmestrand opp og stå, og samtidig har gruppene måttet forholde seg til at flere 

punkter må besluttes før vi egentlig er kommet dit at vi ser hvordan organisasjonen og oppgavelø-

singen i den nye kommunene faktisk blir. Likeledes har flere ting som ble påbegynt holdt på vent 

eller valgt en minimumsløsning for pga. ulike tidspunkt for sammenslåing.  

 Fokus på lederrollen og lederutvikling. Ansvarliggjøring av ledere og økt kompetanse i fht leder-

funksjonen. Gjennomført kurs internt etter tilbakemeldinger på ønsket kompetanseheving (års-

hjul). En repeterende kursrekke har vært viktig for å sikre at alle har hatt mulighet for å delta. 

 Ny hjemmeside skal være på plass fra januar 2017, dette vil øke brukervennligheten på kommu-

nens hjemmeside.  Ble publisert 18.04.17.  Layout er blitt bedre, og publiseringen av nyheter/saker 

på siden har også blitt enklere. Koblinger av innsynsportalen har også blitt bedre, slik at videresen-

ding av politiske saker er mye enklere. 

 RPW (ressursforvaltning på web) innføres , kurs og opplæring av lederne og merkantile. Er inn-

ført. Test og kvalitetsikring ble gjort samtidig som vi laget brukerveiledning. Internopplæring ble 

gjennomført og samtidig ble det satt opp ukentlige møteplasser der lederne kunne komme og få 

bistand og støtte fra lønn. Dette sikret at implementeringen ble overkommelig for de ute i virk-

somhetene, og vi fikk mindre feilregistreringer enn vi kunne hatt. 

 Fortsette arbeidet med heldigitalisering av kommunens tjenester overfor både ansatte og innbyg-

gere. Som en videreføring av oppgraderingen av ESA vil digitalisering av byggesaker være noe 

som kommer på plass første halvdel av 2017. ESA ble oppgradert i januar og ny funksjonalitet i 

ESA ble kjøpt inn før sommeren. Disse gir mulighet til å lenke saker fra politiske møter direkte, 

samt gir en enkelt tilgang direkte til vedtak i en sak. Målet om å få til en digitalisering av byggesa-

ker er dessverre ikke oppnådd.  

 Fortsatt fokus på økt nærvær. Følges opp i virksomhetene, hos kommunalsjefer og rådmann. Syke-

fraværet i Sande økte i første halvdel 2017, men gikk ned utover høsten 2018. Sykefraværet for 

2017 endte på 9,78% totalt. 
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 Fortsette arbeidet med å fjerne uønsket deltid. Bistå i forbindelse med vurdering/utprøving av al-

ternative turnusordninger for å fjerne uønsket deltid, samt evaluere utprøvingene. I begynnelsen av 

2017 ble forsøksordning i Bolig og fritid iverksatt. Forsøksordningen er en del av prosjektet hel-

tid/deltid og har som siktemål å redusere antallet små deltidsstillinger/øke gjennomsnittlig stil-

lingsstørrelse. Det skjer ved arbeidstakere som en frivillig ordning arbeider oftere helg og/eller 

langvakter i helgene. Prosjektet ble evaluert før jul 2017 og viste at målet med forsøksordningen 

ble oppnådd. Prosjektet fortsetter i 2018. 

 Økt kompetanse gjennom intern kompetanseheving, jfr. nytt årshjul til ledere og ansatte. Årshjulet 

gir oversikt over internkurs for kompetanseheving til ledere og ansatte der det er satt av datoer i 

fht kurs på de ulike systemene som blir benyttet i deres lederfunksjon/arbeidshverdag. 

 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i juni, og det er gitt en 

samlet tilbakemelding i RLG og lederforum om resultatene. Virksomhetene har jobbet med resul-

tatene i egen virksomhet, og laget plan for oppfølging. Samlet sett ligger Sande noe bedre enn 

landsgjennomsnittet (Norge: 4,2, Sande: 4,3). 

 Sikre god økonomistyring. Vi har hatt fokus på måneds- og tertialrapportering, opplæring og til-

bud om workshops til attestanter og anvisere. Lederne har i løpet av høsten også fått tilgang til en 

ny rapport som viser hvilken netto lønn som er simulert på sine ansatte. Dette gir i tillegg til konte-

ringslistene en bedre mulighet til å oppdage feil før lønn går til utbetaling. I tillegg har vi innfø-

ringen av det nye verktøyet "Framsikt Analyse" som kobler Kostra-tall, lønnsbudsjett, økonomi-

plantiltak og innsparingstiltak på en felles plattform. Dette bedrer brukeropplevelsen og gir et 

bedre grunnlag for å se hvor vi kan spare og hvordan ulike tiltak gir utslag på bunnlinjen. 
 

Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 10 Sentrale funksjoner (tall i 1.000 kr)  

 

 
 

Administrasjonsavdelingen består av IKT, Økonomi, Informasjon (inkluderer service kontor, politisk 

sekretariat og dokumentsenteret) og Stab. Det ble i 2017 utgiftsført 0,6 mill. kr på kommunereform-

prosjektet. Av dette ligger 0,3 mill. kr til nytt økonomiplan- og budsjettverktøy. Dette ble finansiert av 

kommunereformmidler fra Holmestrand kommune. 

 

Driftsbudsjettet til sentrale funksjoner ble ikke endret utover lønnsvekst og deflatorjustering. Folke-

valgte organer investerte i nytt utstyr til politiske møter på nett, som ble finansiert av disposisjonsfond 

(122.000 kroner). 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

 Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 0,80 mill. kr. 

 

Sektoren har et samlet merforbruk på -0,2 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruk innen-

for folkevalgte organer skyldes for mye avsatt budsjett på godtgjørelse folkevalgte og mindreutgifter 

til trykking og annonsering. Merforbruk innenfor administrative ledelse skyldes kjøp av konsulenttje-

nester i forbindelse med Sandehallen/ny barnehage prosjektet. Merforbruket på administrasjonsavde-

lingen skyldes datalisenser og vikarutgifter. 

 

Netto driftsutgifter, Sektor 90 Fellesposter (tall i 1.000 kr) 

Virksomhet
Regnskap 

2017

Rev.bud. 

2017

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2017
R 2015 R 2016

0001 Folkevalgte organer 2 718 3 081 363 11,8 % 3 089 2 950 2 858

1000 Administrativ ledelse 5 370 5 277 -93 -1,8 % 5 079 4 796 5 265

1010 Administrasjonsavdelingen 32 603 32 120 -483 -1,5 % 31 961 30 093 31 271

Sum sektor 10 40 691 40 478 -213 -0,5 % 40 129 37 839 39 393

. Utgift 44 044 42 575 -1 469 -3,5 % 42 104 45 868 42 162

. Inntekt -3 354 -2 097 1 257 -59,9 % -1 975 -8 029 -2 768
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Under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter ligger frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd og 

andre generelle statstilskudd som momskompensasjon), i tillegg inngår utgifter og inntekter som ikke 

naturlig hører inn under sektorene eller finansområdet (felles pensjonskostnader, sentral lønnsreserve, 

tap på fordringer og noen andre mindre refusjonsposter), samt eiendomsskatt. Under ansvar 9003 års-

oppgjørsdisposisjoner ligger bruk av disposisjonsfond og føring av et evt. overskudd/underskudd. 

Det er gjort følgende budsjettendringer på Fellesposter i 2017; 

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

 Økt ramme skatt og rammetilskudd med 1,5 mill. kr 

 Engangsinntekt tilbakebetaling fra Empus AS med 1,8 mill. kr 

 Bruk av den sentrale reserven på 2,0 mill. kr til å dekke blant annet effektiviseringskrav om syner-

gieffekt kommunereform med 1 mill. kr 

 Økt eiendomsskatt med 0,4 mill. kr 

 Økt avsetning til disposisjonsfond med 0,5 mill. kr 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

 Omfordeling av lønnsvekst til virksomhetene med 2,8 mill. kr 

 Beregnet utbetaling til Empus AS med 1,8 mill. kr 

 Justert ned ufordelt reserve lønnsvekst og prisvekst med 4 mill. kr 

 Forventet høyere pensjonskostnader med 2,5 mill. kr 

 Høyere inntekter fra eiendomsskatt grunnet færre klager med 0,2 mill. kr 

 Økte skatt og rammetilskudds inntekter med 3,4 mill. kr 

 Avsatt regionaltilskudd på 0,9 mill. kr 

 Redusert bruk av disposisjonsfond med 1,9 mill. kr og økt avsetning disposisjonsfond for andel 

eiendomsskatt med 0,5 mill. kr 

 

Årets regnskapsmessige overskudd er bokført med 12,4 mill. kr på ansvar 9003. Det er inntektsført ca. 

8 mill. kr mer i frie inntekter enn budsjettert, som følge av at skatteinntektene for landet økte mer enn 

anslått i Nasjonalbudsjettet for 2017 og at kommunens egne skatteinntekter var betydelig høyre enn 

budsjettert. Rest lønnsreserve som ikke ble fordelt ut i rammene ble på 2 mill. kr. Felles pensjonskost-

nader (premieavviksføringer og restoppgjør) ble 0,4 mill. kr lavere enn estimert ifm. 2.tertial rapport. 

 

 

  

Virksomhet
Regnskap 

2017

Rev.bud. 

2017

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2017
R 2015 R 2016

9001 Felles inntekter/utgifter -527 600 -517 147 10 453 -2,0 % -505 139 -458 436 -496 619

9002 Finansposter 34 238 34 421 183 0,5 % 34 421 29 582 30 387

9003 Årsoppgjørsdisposisjoner 18 752 6 385 -12 367 -193,7 % 2 608 10 604 17 714

Sum sektor 90 -474 610 -476 341 -1 730 0,4 % -468 110 -418 250 -448 518

. Utgift 116 461 107 026 -9 436 -8,8 % 92 207 96 109 106 385

. Inntekt -591 071 -583 366 7 705 -1,3 % -560 317 -514 359 -554 903
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7.2 Tjenesteområde Kultur og oppvekst. 
 

Innledning 

I 2017 har vi fortsatt hatt fokusområdene som er de-

finert i vedtatte handlingsplaner for tjenesteområ-

dene i sektoren. Alle planene er tilgjengelig på kom-

munens hjemmesider. 

 

Vi har inkludert et nytt tema, «IKTplan.no» i skole-

sektoren. Det handler om strategisk arbeid med IKT 

som grunnleggende ferdighet i alle fag. Det er full 

pc/elevdekning på ungdomsskolen, men på barne-

trinnet er det knapt 25% dekning.  

 

Det påvirker implementeringen av dette tiltaket. Holmestrand og Hof har full dekning på alle trinn og 

skolene i Sande hadde håpet på det samme nå.  

 

På vei inn i et nytt kommunesamarbeid er det et uttrykt mål at vi skal harmonisere et felles planverk 

fortløpende. De vedtatte planene vil derfor kunne leve litt på «overtid» i påvente av felles prosesser. 

Det er stadig utviklingsmuligheter innenfor gjeldende planer, så det er ikke et problem for kvalitetsar-

beidet i virksomhetene.  

Kommunene i HSH har sammen abonnert på kvalitetssystemet Conexus Insight til bruk i skolene og 

alle har en satsing på IKT/ digitalisering og lesing/språk som fokusområder. Felles PPT og felles bar-

nevern er første tjenester som samles under felles ledelse fra 2018. Høsten-2017 ble det også klart at 

kulturskolene skulle samles i et vertskommunesamarbeid. 

 

Resultat og måloppnåelse: 

I forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2017 er oppsummeringen følgende: 

 Rektorene og styrerne rapporterte forrige skole-/barnehageår (høst-16/vår-17) på hovedområdene i 

handlingsplanene. Rapportene ble lagt frem og tatt til orientering sammen med Tilstandsrapport 

for grunnskolen i september-17. Tilsvarende rapporteres høsten-17, sammen med våren-18, som 

en del av saken i september-2018. Sakene i september er hovedrapporteringa for innholdet i tje-

nestene skole/SFO/ barnehage. Dette utdypes derfor ikke videre her. 

 Leseplanen og SOL-kartlegging fører til oppfølgingstiltak lokalt på hver skole og på tvers av fag. 

Alle lærere er forpliktet på å følge opp lesing. Språk og lesing i skjæringspunktet mellom tilpasset 

opplæring og spesialundervisning blir kommunens hovedsatsing i den nye nasjonale «Desentrali-

sert ordning for kompetanseutvikling». Den nasjonale satsinga ble lansert som en del av «oppføl-

gingsordninga» (st.m 21, 16-17) høsten-17. Sammen med «fagfornyelsen», blir dette en krevende 

og intens satsing frem mot ny læreplan i 2019-20.  

 Handlingsplaner for skole, barnehage og SFO samt virksomhetsplaner for barnevern, PPT og kul-

tur er lokalt rammeverk for tjenestene. Planene er referanser for prioriteringer og kompetanseut-

vikling. Høsten-17 begynte vi utviklingen av en IKT-strategi i skolene. IKT har lenge vært defi-

nert som en «grunnleggende ferdighet» i Læreplanen, men det har vært lite skriftlighet om en fel-

les strategi i Sandeskolen.  

 Barnevernet og PPT samarbeider tett i sektoren og på tvers av sektorene for å bidra til gode opp-

vekstforhold for barn og unge, både på individ- og systemnivå. Møtestruktur, rutiner, tydelig kom-

munikasjon og rolleforståelse er viktige elementer i samarbeidet.  

 PPT har i 2017 vært preget av redusert bemanning. Det gjør at de henger etter i arbeidsoppgaver. 

Vi fikk ny fast ansatt fra august, så kapasitetsbygging mot ny kommune var i gang. Vi ser også 

fram til et større og mer robust fagmiljø sammen med nye Holmestrand i en ny og felles tjeneste 

fra 2018. 
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 Fagleder i PPT deltar på videreutdanning innen SEVU-PPT (strategi for etter- og videreutd) og 7 

lærere deltar innen «Strategi for kompetanse» dette året. De forrige to årene hadde vi 11-12 delta-

kere i året, men vi følger en god fremdrift for å sikre nødvendig kompetanseutvikling i perioden vi 

har før alle må tilfredsstille de nye forskriftskravene i 2025. 

 Læringsverkstedet åpnet ny privat barnehage høsten-17. Kommunens plan om ny kommunal bar-

nehage i Skafjellåsen ble lagt på is og nytt samarbeid med idretten om kombinert barnehage og 

flere haller ble igangsatt. Vammen barnehage er fortsatt i planleggingsfasen og har søkt Husban-

ken om finansiering. 

 Barnehagene har eget kompetanseutviklingsprogram og legger for tiden vekt på «Være sammen» - 

om voksenrollen. Den desentraliserte kompetanseutviklingsstrategien får en del fellestrekk mel-

lom skoler og barnehager. Fokus og tanken om et felles utdanningsløp fra 0-16 år slår gjennom 

både nasjonalt og lokalt. 

 Kultursektoren er i stadig utvikling. Biblioteket utvikler seg mer og mer til en møtearena for flere 

innbyggere. Språkkafeen har vært i gang et par år og i 2017 var det også tilbud om «helpdesk» for 

innbyggere med behov for økt digital kompetanse.  

 Siden rektor i kulturskolen sluttet og Holmestrand/Hof avslutter samarbeidet med Re, ble det na-

turlig å starte etableringen av felles kulturskole. Konseptfasen begynte høsten-17 og inkluderte ut-

lysning av nye rektorstilling. 

 

 

Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 20 Kultur og oppvekst (tall i 1.000 kr) 

 
 

 

Driftsbudsjettet til Kultur og oppvekst ble økt med 3,5 mill. kr i 2017 

 

Budsjettendringer 1. tertial: 

 Haga skole fikk økt ramme med 0,6 mill. grunnet klassesprekk og økte kostnader til skyss 

 Selvik skole fikk redusert ramme med 0,1 mill. kr grunnet lavere lønn på ansatte og økt inn-

tekter. 

 Sande ungdomsskole fikk økt ramme med 0,4 mill. kr grunnet stort 8. trinn med omfattende 

spes. ped.-vedtak 

 Barnevern fikk økt ramme med 0,4 grunnet nye vedtak og plasseringer.  

 

Budsjettendringer 2. tertial: 

 Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 1,4 mill. kr 

 Barnevern fikk økt ramme med 1,9 mill. kr grunnet flere nye omfattende vedtak høsten 2017 

Virksomhet
Regnskap 

2017

Rev.bud. 

2017

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2017
R 2015 R 2016

2110 Haga skole 27 062 27 488 426 1,5 % 26 962 25 199 27 048

2120 Selvik skole 17 692 18 523 831 4,5 % 18 360 16 829 17 573

2140 Galleberg skole 12 146 11 741 -405 -3,4 % 11 456 11 111 11 581

2150 Kjeldås skole 14 103 14 325 222 1,6 % 14 283 13 669 13 922

2160 Sande ungdomsskole 31 785 32 110 325 1,0 % 31 245 29 579 30 046

2200 Haga barnehage 10 397 10 367 -30 -0,3 % 10 194 9 378 9 881

2201 Nordre Jarlsberg barnehage 10 993 11 045 52 0,5 % 11 098 10 476 10 851

2202 Skafjellåsen barnehage 0 0 0 0 3 309 1 663

2300 Oppvekst felles -1 435 -1 408 28 -2,0 % -704 -430 -969

2303 Barnevern-PPT 24 724 24 854 130 0,5 % 22 554 19 445 21 441

4000 Kulturtjenesten 12 695 13 603 908 6,7 % 13 496 12 073 12 105

6201 Barnehage felles 46 040 46 588 548 1,2 % 46 765 40 723 42 829

6202 Frydenhaug skole 4 355 3 967 -388 -9,8 % 3 990 3 784 4 069

Sum sektor 20 210 557 213 204 2 646 1,2 % 209 699 195 144 202 041

. Utgift 260 675 253 240 -7 436 -2,9 % 240 381 238 428 247 065

. Inntekt -50 118 -40 036 10 082 -25,2 % -30 682 -43 283 -45 024
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 Haga skole fikk redusert ramme med 0,4 mill. kr grunnet noe lavere utgifter til fosterhjems-

plasserte i andre kommuner, og overføring av tilskuddsmidler ikke hensyntatt i forrige rappor-

tering 

 Galleberg skole fikk økt ramme med 0,1 mill. kr grunnet sviktende inntekter SFO, samt økte 

skysskostnader 

 Kjeldås skole fikk redusert ramme med 0,1 mill. grunnet merinntekter refusjon sykelønn og 

lavere utgifter på lønn til nyansatte og vikarer 

 Nordre Jarlsberg barnehage fikk redusert ramme med 0,2 mill. kr grunnet forsinkelse i anset-

telsesprosess (vakanser februar-juni og merinntekter refusjon sykelønn ift. vikarer) 

 Oppvekst felles fikk redusert ramme med 0,7 mill. kr grunnet overføringer fra staten som alle-

rede var inne i rammene til skolene 

 

Sektoren har et samlet mindreforbruk på 2,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Dette skyldes ho-

vedsakelig: 

 Kulturtjenesten har mindreforbruk på 0,9 mill. kr som skyldes mindre bruk av vikar, lavere 

lønn på nyansatte, avsetninger bundne fond budsjettert brukt i 2017 (overført 2018), samt noe 

mindre aktivitet grunnet sykefravær, nøktern drift og økte inntekter på billettsalg 

 Barnehage felles har mindreforbruk på 0,5 mill. kr grunnet mindreforbruk lønn (vakanse spes. 

ped. stilling), økte refusjoner fra kommuner 

 Selvik skole har mindreforbruk på 0,8 mill. kr grunnet fosterhjemsplasserte elever og refusjon 

sykelønn 

 Hage skole har mindreforbruk på 0,4 mill. kr grunnet merinntekt refusjon fra staten og mind-

reutgift kjøp fra kommuner 

 

Frydenhaug skole har et merforbruk på 0,4 mill. kr som skyldes økte kostnader knyttet til elevers be-

hov og enkeltvedtak, økt antall elever, samt økte kostnader til skyss. 

 

Galleberg skole har merforbruk på 0,4 mill. kr som bla. skyldes merutgifter og mindre refundert fra 

andre kommuner ifm. Forsterhjemsplasserte. 
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7.3 Tjenesteområde Helse og velferd 

 

Innledning 

I 2017 har fokus vært på prioriterte områder hjemlet i gjeldende 

handlingsplan samt virksomhetens prioriteringer. Resultat og 

måloppnåelse for 2017 er beskrevet under den enkelte virksom-

het. Våre ansatte og ledere har gjennomført en betydelig innsats 

gjennom året. I 2017 har det vært spesielt fokus på oppgaver 

knyttet til utvikling av lederskap, økonomiske styringssystemer 

og redusert sykefravær. Virksomhetslederne har deltatt i råd-

mannens lederforum. Sektoren har deltatt i en rekke arbeids-

grupper med mål om å legge til rette for gode og bærekraftige 

tjenester i den nye kommunen.  

 

Helse felles 

I helse felles inngår folkehelsekoordinator, rådgiver, tjeneste-

kontoret, BPA, støttekontakter og omsorgslønn. 

 

BPA 

Avdelingen har ansvar for oppfølgingen av de private leverandørene og kontraktene som er inngått 

med kommunen på tjenesteområdet. Kommunen har 12 BPA-ordninger der alle har privat leverandør. 

Ordningene er i størrelsesorden fem timer i uken til døgnkontinuerlige ordninger med nattjenester. 

 

Velferdsteknologi 

Holmestrand har på vegne av Sande kommune inngått avtale om ny leverandør av elektronisk pasient-

journalsystem som skal tas i bruk fra 01.01.20. Sande kommune har deltatt på anbudsforhandlingene 

og hatt observatør delvis med under innføringen i Holmestrand. Sande har deltatt sammen med flere 

Vestfold kommuner på en felles anskaffelse av responssenter for velferdsteknologi. Sande og Holme-

strand har gjennom hele 2017 arbeidet i tverrfaglige grupper med tjenestedesign av lokaliseringstje-

neste/GPS. 2018 benyttes til å sette tjenesten ut i drift. I prosjektperioden har GPS enheter vært testet 

på beboere, hjemmeboende brukere og ansatte for å høste erfaringer og utvikle kartleggingsskjemaer 

og rutiner. Sandetun sykehjem har som første sykehjem i landet tatt i bruk «Touch & Play» og gjen-

nomført et prosjekt sammen med Høgskolen i Sør-Øst Norge og Fylkesmannen i Vestfold. Sande 

kommune ble medlem av det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet sammen med Vestfold og Tele-

mark kommuner. Felles fokus for 2017 har vært å arbeide med innovative anskaffelser av bl.a digitale 

og mobile trygghetsalarmer og digitalt tilsyn. Sande kommune har gjennom hele 2017 vært en aktiv 

deltaker for å sikre at anskaffelsen er i tråd med kommunens mål innen velferdsteknologi og sats-

ningen på en hjemmeboende profil. Anskaffelsen skal være gjennomført i løpet av april 2018, og im-

plementering/utskifting av utstyr starter opp så raskt som mulig etter det. Sande deltar i innovativ an-

skaffelse av elektronisk medisindispensere. Anskaffelsen avsluttes i april 2018 og implementering vil 

foregå utover 2018. Sande startet i 2017 med anskaffelse av nytt pasient- og sykesignalanlegg på San-

detun pleie og rehabilitering og avlastningsboligen for barn/unge. Andre Vestfold kommuner er til-

knyttet anskaffelsen, bl.a. Holmestrand.  

 

Folkehelse 

Sande kommune ble i juni 2017 godkjent som trafikksikker kommune etter Trygg trafikk sine krite-

rier. Ungdata undersøkelsen ble gjennomført for 2. gang i kommunen i 2017 (2013 var første gang). 

Folkehelsekonferanse lokalt «bolig, nærmiljø og velferd i en ny tid» ble gjennomført med 80 deltagere 

fra organisasjoner, fagfolk og politikere i september 2017. 

 

Haga SFO, korprosjekt på Sandetun 
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Tjenestekontor 

Kommunen skal sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig 

helse- og omsorgstjenester og Tjenestekontoret er døren inn til tjenestene. 

Tjenestekontoret behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettig-

hetsloven, samt helse- og omsorgstjenesteloven.  I tillegg til rettsreglene, gjelder statlige og lokale po-

litiske føringer, hvor en ønsket retning er at innbyggerne tilbys nødvendig hjelp i eget hjem så langt 

dette er mulig. Rett tjeneste til rett tid etter modellen Omsorgstrappa, med fokus på brukermedvirk-

ning, tverrfaglighet og samhandling.  

Tjenestekontoret skal bl.a. ha oversikt over forebyggende tjenester, velferdsteknologiske løsninger og 

øvrig tjenestetilbud for kommunens innbyggere i alle aldergrupper, samt veilede og informere kom-

munens innbyggere. Tjenestekontoret ivaretar kommunens samarbeidsavtaler med Helseforetakene, 

herunder delavtaler om utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.  

I 2017 behandlet Tjenestekontoret totalt 886 saker. 

Virksomheten har totalt 5,2 årsverk fordelt på 6 ansatte, inklusiv virksomhetsleder. Vi har et tett sam-

arbeid med Rådgiver HV/systemansvarlig. Virksomheten er midlertidig lokalisert i uegnede lokaler på 

Sandetun. Dette forventes løst i forbindelse med romplan for felles kommune. 

De ansatte har brei kompetanse og alle saksbehandlerne gjennomfører nå videreutdanning i helserett 

og avlegger eksamen våren 2018. 

Langtidssykefraværet var relativt høy store deler av 2017 og det lyktes ikke å rekruttere sykevikar. 

Øvrige saksbehandlere i kontoret påtok seg ytterligere oppgaver og utførte en betydelig innsats, slik at 

Tjenestekontoret allikevel klarte å ivareta forsvarlig saksbehandling.  

Sparte utgifter til sykevikar medførte at virksomheten hadde et økonomisk overskudd i 2017, men 

dette er ikke en styring som er ønsket i det videre arbeidet. 

Til tross for høyt arbeidspress, viste resultatet fra KS 10 faktor medarbeiderundersøkelse, at Tjeneste-

kontoret har en høyere score enn gjennomsnittet. De ansatte gir uttrykk for at de har et godt arbeids-

miljø og opplever stor trivsel på arbeidsplassen. 

 

Tjenestekontoret har i 2017 vektlagt å videreføre fokuset på å ha tett og nært samarbeid med utøvende 

tjenester. Dette i form av faste, ukentlige samarbeidsmøter med hjemmesykepleien, sykehjemmet, 

ergo-/fysiotjenesten. Det er også gjennomført faste møter med avd. bolig og fritid, samt psykisk helse-

tjeneste.  

Samarbeidet er viktig for pasient- og brukersikkerheten. Samarbeidet bidrar også til utvikle samord-

ning av de ulike tjenestene og på den måte få en mer effektiv bruk av de samlede ressursene innenfor 

helse og omsorg. 

Dette arbeidet vil Tjenestekontoret fortsatt bidra til også i det videre arbeidet og ta med seg inn i sam-

menslåingsprosessen. 

 

I likhet med øvrige virksomheter, er også Tjenestekontoret aktivt deltagende i prosessen med kommu-

nesammenslåingen og felles Tjenestekontor i ny kommune. 

 

Virksomhet Folkehelse, Bolig og fritid  

Virksomheten har gjennom 2017 hatt fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak og 

tverrsektoriell samhandling.  

Bolig og fritid har opprettholdt tjenestetilbudet innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Prognosen 

ble tross dette noe høyere i 2017 som følge av økt behovet innenfor eksisterende vedtak, og vedtak 

tilknyttet nye brukere. Det ble etablere et omsorgstiltak i egen kommunen 1. halvår 2017 som 

erstatning for et tilbud som ble kjøpt fra en privat leverandør.  

Gjennom 2017 har hovedfokuset vært å følge opp og utvikle arbeidet med inndeling i 6 ulike grupper, 
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som ble iverksatt i 2016. Intensjonen med inndelingen er at brukere skal ha færrest mulig ansatte å 

forholde seg til, økt brukermedvirkning og bedre kvalitetssikring ved utøvelse av tjenestene. Det er 

lagt vekt på best mulig utnytting av ressursene. Målet gjennom 2017 har vært å følge opp enkeltvedtak 

der dokumentasjon, journalføring, kvalitetsarbeid og kvalitetsforskrift ivaretas. Nye arbeidsplaner har 

innlemmet prosjektet heltid/deltid og det er innført langvakter hver 4. helg. Det er gjennomført en 

prøveordning med kompensasjon for ansatte med langvakter. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet, 

brannvern og medvirkning har hatt fokus gjennom 2017. Det er etablert et samarbeidsforum 

representert med ansatte, pårørende og ledelse. Målet er bedre samhandling og økt brukermedvirkning. 

Kompetansehevende tiltak innen tvang og makt, hverdagstvang, velferdsteknologi, medisinhåndtering 

er gjennomført. 1 årsverk avdelingsleder ressurs per 70 ansatte er et for høyt lederspenn og medfører 

ulike utfordringer. Behov for mer lederressurs ble meldt inn i arbeidet med økonomiplan. 

   

Alle tjenestene i Folkehelse har revidert og fått politisk godkjent sine tjenesteplaner 2017-2019.  

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i 2017 økt helsesøster- og jordmorstilling på bakgrunn av 

statlige styrkningsmidler. Kommunen plikter å tilby hjemmebesøk av jordmor og helsesøster etter 

utskriving fra sykehus ved fødsel. Det er mange av som benytter seg av tilbudet. Det er stor pågang av 

barn og unge til helsesøsters kontor ute på skolene. Ung Data undersøkelsen 2013 og 2017 viste 

økende utfordringer innen området psykisk helse. Ungdomshelsestasjonen har etablert tilbud om p-

stav, jfr. anbefalinger fra ny veileder. Helsesøster sin tilstedeværelse på skolene er innenfor anbefalte 

normtall. Kommunen har fulgt opp tilbudet med HPV vaksinasjon til unge kvinner f.1991 og senere, et 

innhentingsprogram over 2 år, med god oppslutning 

Ergo- og fysioterapitjenesten har fått økt ressurs med 1 årsverk ergoterapeut og 1 årsverk 

fysioterapeut. Det er etablert nye tjenestetilbudet inne Frisklivssentralen og økt gruppetilbudet. Det er 

utarbeidet rutiner for forebyggende hjemmebesøk og hjemme rehabilitering i samarbeid med Sandetun 

jfr. «Sandetun-rapporten». Prioriteringsverktøy for tjenesten, inkludert privatpraktiserende 

fysioterapeuter med driftstilskudd, er revidert og politisk godkjent. Det er startet prosess for å sikre 

god overføring av kommunens hjelpemiddellager, som i løpet av 1. kvartal 2018 samlokaliseres i 

Holmestrand. 

Psykisk helsetjeneste registrerer fortsatt et betydelig antall yngre pasienter med mer sammensatte dia-

gnoser. Samhandling med 2. linjetjenesten oppleves som generelt positivt, men det fortsatt et potensi-

ale for bedre samarbeid om felles løsninger. Lavterskeltilbudet Aktiviteten har endret dag til fredager 

av hensyn til brukerne. Det gjøres prøveprosjekt med frivillig bruker som erfaringskonsulent på Akti-

viteten, dette opplever tjenesten som utviklende. Evaluering vil gjøres juni 2018. 

 

KID kurs har vært opprettholdt tross økt press på tjenesten. Nytt tjenestetilbud forebyggende psykisk 

helsehjelp er startet opp, som tilbyr innbyggere rask kartleggingssamtale og oppfølging. Tilbudet er 

vedtaksfritt og har medført reduksjon av antall vedtak ved tjenestekontoret. Det er arbeidet med forbe-

redelse til sammenslåing av psykisk helsetjeneste og rustjeneste. Ansatte, hovedtillitsvalgte og ledere 

er involvert i den planlagte prosessen.  

 

Sandetun pleie- og rehabilitering 

Sandetun Pleie og Rehabilitering har i 2017 til tross for en del krevende utfordringer ivaretatt et godt 

tjenestetilbud for våre innbyggere. Mange av utfordringene skyldes fortsatt samhandlingsreformen 

hvor kommunene har fått en mye større ansvar for å ivareta multisyke mennesker med et stort hjelpe-

behov. De siste årene har det blitt store endringer i forbindelse med utskrivingspraksis fra sykehus og 

kommunens ansvar for videre behandling. Virksomheten må derfor vise stor fleksibilitet for å tilpasse 

seg til en stadig endret behov.  
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Sandetun Pleie og Rehabilitering er en stor virksomhet som yter tjenester innenfor korttid og rehabili-

teringsopphold, langtidsplasser både somatisk og spesiell tilpasset demensomsorgen samt en plass for 

lindrende omsorg. Videre tilhører virksomheten en bofelleskap for demente og det drives et dagsenter 

for demente. Den andre store søylen i virksomheten er hjemmetjenesten som innebærer hjemmehjelp, 

hjemmesykepleie, trygghetsalarm og kreftkoordinator. Sandetun har eget vaskeri og kjøkken som i 

2017 har begynt med matutlevering til hjemmeboende i Sande kommune i samarbeid med frivil-

lighetssentralen og hjemmesykepleien. Hovedfokus er å gi Sandes befolkning hjelp til å kunne bo 

hjemme så lenge som mulig. Derfor har det i 2017 blitt jobbet med å øke kompetanse innenfor vel-

ferdsteknologi som skal mer og mer implementeres de kommende årene.  

 

Det har gjennom 2017 vært stor press av veldig syke, ressurskrevende pasienter både på hjemmesyke-

pleien og på sykehjem. I 2017 har ressursene i hjemmesykepleien derfor blitt styrket betraktelig. Like-

vel var det gjennom hele året også stor pågang på sykehjem hvor det er for mange brukere på rehabili-

teringsavdelingen som venter på langtidsplass. Dette har ført til utfordringer i rehabiliterings- og kort-

tidstilbud og det har oppstått store kostnader i forbindelse med «overliggerdøgn» på sykehus samt at 

det måtte kjøpes opp til 3 plasser utenfor kommunen til kort og langtidsopphold.  

Utfordringer er også stort i forbindelse med demensomsorgen hvor nyåpning av Hus G som en forster-

ket skjermet enhet for 3 beboere har ført til en stor forbedring for både beboere og ansatte. Det har blitt 

jobbet med kunnskaps økning og skolering av personal til å håndtere utfordrende atferd på en bedre og 

tryggere måte. Det mangler fortsatt flere plasser på dagavdelingen som gjennom hele 2017 var plassert 

i midlertidig lokaler som ikke tillater en økning av kapasitet. Det jobbes videre med å finne nye og 

større rom for en utvidet dagtilbud.  

 

Sandetun har også i 2017 jobbet med medarbeiderskap, trivsel og nærvær. Det har vært en del store 

utfordringer og endringer i lederskap som medførte en del uro men som kunne løses mot slutten av 

året. Sykefravær hadde in den forbindelse en stor økning i midten av året men kunne reduseres igjen til 

utgangen av 2017. Det har blitt jobbet med å redusere uønsket deltid ytterlige og det har vært en stor 

fleksibilitet ved nyansettelser i forbindelse med stillingsstørrelse. Dette også i forbindelse med utford-

ringer til å rekruttere spesiell sykepleier. Fokus i 2017 har også vært økt intern- og ekstern opplæring. 

 

Sandetun Pleie og Rehabilitering er også et utdanningssted hvor 7 lærlinger fullfører sin utdanning, 

samt at det er til enhver tid studenter og elever i praksisperioden på Sandetun. Videre er det tett samar-

beid med NAV hvor det er inngått avtale om «TA SATS» prosjekt som skal hjelpe unge arbeidsledige 

inn i arbeidslivet. Her stiller Sandetun opp med plasser til arbeidstrening og mentor. Sandetun er også 

eller åpen til å stille med plasser til arbeids- og språktrening, dette er også en fin måte å gi flere men-

nesker mulighet til å finne veien inn i helsevesenet. 

 

NAV 

NAV organiserer sosialtjenesten, herunder flyktningetjenesten, startlån, bostøtte, rus, samt et tiltaks-

team. Videre er det en samordning med den statlige velferdsetaten i et avtalt likeverdig partnerskap. 

NAV leverer resultater som synliggjøres i oppfølgingsindikatorene, og har gjennom hele 2017 hatt et 

fokus på overgang til arbeid for ordinære arbeidssøkere. Nytt fra 2017 er den lovfestede innføring av 

aktivitetsplikten. 

 

Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 30 Helse og sosial (tall i 1.000 kr)
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Driftsbudsjettet til Helse og velferd ble økt med 5,1 mill. kr i 2017. 

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

 Økt ramme med 0,35 mill. kr til Folkehelse grunnet endring i vedtak psykisk helse 

 Økt ramme med 1 mill. kr til Bolig og fritid grunnet kjøp av private tjenester til brukere med større 

atferdsendringer 

 Sandetun pleie og rehabilitering meldte et forventet årsavvik på -4 mill. kr, men fikk økt rammen i 

1. tertial med 1,5 mill. kr. Økningen gikk i hovedsak til å dekke opp feil beregninger vedrørende 

økning av budsjett avdeling G og behov for ekstrabemanning grunnet nye ressurskrevende bru-

kere. Samtidig var det et økt behov for å kjøpe eksterne plasser 

 NAV fikk redusert rammen med 1,3 mill. kr grunnet mindreforbruk på kvalifiseringsprogram og 

introduksjonsstønad 

 Helse felles fikk økt ramme med 0,1 mill. kr til kostnad legetjenester gjesteinnbyggere 

 Det ble et nytt vedtak på en ressurskrevende BPA bruker i desember 2016 og budsjettet ble økt 

med 1,9  mill. kr 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

 Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 1,1 mill. kr 

 Økning med 1,5 mill. til Sandetun for å dekke underskudd i hjemmesykepleien som i stor grad 

skyldes feil i opprinnelig budsjett hvor det ikke var tatt høyde for vakante stillinger. Fortsatt behov 

for ekstrabemanning på skjermet demensavdeling pga. ressurskrevende brukere 

 Innenfor NAV ble rammen redusert med 2 mill. kr grunnet mottatte inntekter som ikke var bud-

sjettert og mindreutgifter sosialhjelp 

 Utgifter til legevakta ble økt grunnet endrede forutsetninger fordeling kommuner. For 2017 med-

førte dette behov for økt ramme med 0,9 mill. kr innenfor Helse felles 

 
Sektoren hadde et samlet merforbruk på 3 mill. kr, som utgjør 1,6 % av samlet ramme. 

 

Folkehelse hadde et merforbruk på 2,1 mill. kr ift. revidert budsjett. Dette skyldes endringer i eksiste-

rende vedtak og nye omfattende vedtak innenfor psykisk helsetjeneste som ikke var kjent ved rappor-

tering av 2. tertial.  

 

Bolig fritid hadde et merforbruk på 1,3 mill. kr. Dette skyldes endringer i sammensetning av bruker-

grupper og mindreinntekter ressurskrevende tilskudd som ikke var kjent ved rapportering 2. tertial. 

 

Sandetun hadde et merforbruk på 2,2 mill. kr. Dette skyldes blant annet noe mer kjøp av plasser og 

overliggerdøgn enn forutsatt i 2. tertial. Det ble gjennom arbeid med budsjett 2018 oppdaget feil i for-

hold til budsjettering for hjemmesykepleien. Det manglet flere stillinger og det forelå ingen turnus 

som tok høyde for reelt behov og vedtatte innsparinger. Det blir i løpet av 2017 gjennomført en turnus-

endring og avvikene blir ikke justert fullt ut i 2. tertial. Innsparinger i hjemmetjenesten som var ved-

tatt, herunder redusere tjenestenivå kunne ikke gjennomføres som forventet. Det har ikke vært en re-

duksjon,  men med systematisk jobbing har man klart å holde tjenestenivå stabilt til tross for økende 

press med dårlige brukere fra sykehus som krever økte tjenester. 

 

Virksomhet
Regnskap 

2017

Rev.bud. 

2017

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2017
R 2015 R 2016

3000 Folkehelse 15 325 13 225 -2 100 -15,9 % 12 692 11 306 11 478

3100 Bolig og fritid 25 325 24 000 -1 326 -5,5 % 22 775 20 511 21 802

3200 Sandetun pleie og rehabilitering 98 502 96 277 -2 225 -2,3 % 92 521 84 270 91 702

3300 NAV 9 879 12 348 2 469 20,0 % 15 609 12 531 15 393

6301 Helse felles 16 332 16 109 -223 -1,4 % 15 189 11 552 14 402

6302 Tjenestekontoret 20 643 21 058 415 2,0 % 19 088 12 347 16 826

Sum sektor 30 186 006 183 016 -2 990 -1,6 % 177 874 152 518 171 603

. Utgift 260 778 252 447 -8 331 -3,3 % 239 744 216 723 244 491

. Inntekt -74 772 -69 431 5 341 -7,7 % -61 870 -64 205 -72 888
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NAV hadde et mindreforbruk på 2,5 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak refusjonsinntekter fra Fylkes-

mannen på prosjekter som ikke var hensyntatt i budsjettet. I tillegg viser de siste prognosene på utbeta-

ling av sosialhjelp noe lavere utgifter enn budsjettert.  

 

Helse felles hadde et merforbruk på 0,2 mill. kr ved årets slutt. Utgifter 2017 på legetjenester til gjeste-

innbyggere ble først kjent i desember. Utgiftene ble på 0,9 mill. kr mot et budsjett på 0,7 mill. kr.  
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7.4 Tjenesteområde Tekniske tjenester 

 
Innledning  
Aktivitetsnivået i Sande har også i 2017 vært svært 

høyt. Dette har preget teknisk sektor på mange om-

råder. Overordnede planer er fulgt opp med en rekke 

prosjekter, planer og byggesaker. Et hovedfokus har 

vært god samfunnsplanlegging for vekstkommunen 

Sande, med vekt på langsiktig arealbruk og styrking 

av Sande sentrum. Med en slik vekst er det en ut-

fordring er å sikre fortetting og utbygging med god 

kvalitet, sikre jordvernet, sørge for tilgang til grønn-

struktur og friområder og en utvikling som gjør det 

lett for innbyggerne å ta gode folkehelsevalg. Pro-

sjektene Tettere byer med høyere kvalitet og Veiledende plan for Sandeelva er gjennomført med brede 

medvirkningsopplegg nettopp for å sikre et levende sentrum på tvers av brukergrupper. 

 

Stabil bemanning over tid er en forutsetning for at teknisk sektor leverer tjenester med tilstrekkelig 

kvalitet og kapasitet. De folkevalgte er orientert om at både plan/byggesak og kommunal-teknikk har 

hatt store bemanningsutfordringer i 2017. Et høyt aktivitetsnivå blir ekstra krevende når det samtidig 

skal utredes en kommunesammenslutning. Teknisk sektor har derfor hatt et høyt kjøp av konsulenttje-

nester i 2017 både til store prosjekter (f.eks. Hanekleiva) og til løpende drift (f.eks. innen vann/avløp 

og byggesak). Til tross for utfordringene oppleves det fortsatt at sektoren er preget av et godt og trive-

lig arbeidsmiljø med høy motivasjon. 

 

Kapasitetsutfordringene har likevel medført at framdriften i enkelte prosjekter er forskjøvet, jfr. egen 

rapport om investeringer, og at vedtatt planstrategi ble revidert i februar 2018. Utsatt plan-arbeid har 

også sammenheng med kommunesammenslutningen. Overordnede planer bør ikke utredes før ny 

kommune er etablert. 

 

I 2016 var det et vedvarende og svært negativt fokus på kommunens byggesaksbehandling, som førte 

til at kontrollutvalget gjennomførte et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen konkluder-te med 

gjennomgående god kvalitet på byggesaksbehandlingen, men påpekte også forbedrings-områder innen 

kundeservice og veiledningstjenester, enklere språk samt styrking av rutiner som forebygger korrup-

sjon. Plan/byggesak har gjennom 2017 fulgt opp rapporten med et bredt til-taksprogram, som ble eva-

luert i kontrollutvalget mot slutten av året. Det er ikke et tilsvarende negativt fokus på byggesaksbe-

handlingen når denne nå fra 2018 slås sammen med Holmestrand i en felles virksomhet for plan, byg-

gesak og landbruk. Prosjektet Oppfølging av ulovligheter i Sande hadde ved årsslutt tilbakelagt halv-

parten av den treårige prosjektperioden. Flere juridiske virkemidler er tatt i bruk for å øke framdrift og 

effekt av innsatsen. Arbeidet er begynt harmonisert med Holmestrand kommunes arbeid med ulov-

lighetsoppfølging. 

 

Ansvar for kommunens næringsutvikling er ivaretatt på mange områder. Kommunen har først og 

fremst en rolle som tilrettelegger for økt sysselsetting. Kommunen deltar i næringsnettverk både i 

Vestfold og i Drammensregionen, og ordfører/kommunalsjef møter som observatører i Sande Næ-

ringsråd. Det er regelmessig kontakt med utbyggere innen bolig og næring. Et hoved-fokus har vært 

utviklingen Hanekleiva næringsområde, det det føres fram teknisk infrastruktur for 80-90 mill. kr. 

ASKO Oslofjord har god framdrift i sin utredning, og regulering av restarealet i Hanekleiva (fase 2) er 

gjennomført. Som resultat av dette arbeidet forventes flere nye bedrifts-etableringer. Landbruket er 

viktig for Sande. Over jordbruksavtalen administrerer kommunen ulike tilskuddsordninger, som i 2017 

omfattet 203 søkere og utgjorde ca. 22,4 mill. kr (ca. 2 mill. kr lavere enn 2016). 

 

Resultat og måloppnåelse: 

I forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2017 er status følgende: 

Bilde: Hanekleiva, vinter 2017/2018, 

bilde tatt av Kjeldaas AS. 
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 Aktive bidrag i arbeidet med kommunesammenslutning: Sande har tatt en aktiv rolle i utredning 

av teknisk sektor i ny sammenslått kommune. For plan/byggesak er vedtatt en felles virksomhet 

fra 01.01.18. Formell vertskommuneløsning kom ikke på plass som forventet, men vil bli vedtatt 

våren 2018. For kommunalteknikk foreligger en kartlegging, men en full administrativ samord-

ning kan ikke påregnes før i løpet av 2019. 
 Iverksetting av kommuneplanens arealdel 2014-2026: Det foretas en fortløpende behandling av 

private reguleringsplaner, jfr. egen oversikt i tertialrapporten. Som oversikten viser er det et svært 

høyt aktivitetsnivå i Sande. I planarbeidet er sterkt fokus på å sikre at utbyggere dekker ny infra-

struktur og at lokal overvannshåndtering ivaretas i alle utbyggingsprosjekter. 

 Gjennomføring av vedtatt planstrategi 2016-2019: Formannskapet ble tidlig orientert om at flere 

tiltak i vedtatt planstrategi må utsettes som følge av kapasitets- og bemanningssituasjonen. Plan-

strategien ble dessuten vedtatt før kommunesammenslutningen var avklart. Overordnede planer 

bør vedtas i ny kommune. Revidert planstrategi er derfor utredet og ble vedtatt i februar 2018. 

 Videreføring av kvalitetssikring og digitale tjenester innen plan/byggesak: Som ledd i oppføl-

gingen av forvaltningsrevisjonsrapporten av byggesak, er kvalitetssystemet videreutviklet både 

med tanke på maler, rutiner og servicenivå. Det er etablert nye nettsider for plan og byggesak som 

skal være til hjelp for allmennheten og redusere behovet for direktekontakt med administrasjonen. 

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen av revisjonsrapporten høsten 2017 og ga god tilbakemel-

ding på de tiltak som var iverksatt. 

 Områdemodell for felles infrastruktur i Sande sentrum: Revidert plan med områdemodell ble etter 

høring vedtatt i kommunestyret i juni. Første utbyggingsavtale i samsvar med områdemodellen 

gjelder Bergbakken og ble lagt ut til offentlig ettersyn i februar 2018. 

 God prosjektering og iverksetting av tiltak i investeringsprogram 2017: Det er foretatt fordeling av 

oppgaver og samtlige prosjekter er gitt oppfølging. Bemanningssituasjonen har likevel påvirket 

framdriften i enkelte prosjekter og noen prosjekter ble vedtatt utsatt i 1.tertial. Det desidert største 

prosjektet er nye sentrumsskoler i Sande som vil bli gjennomført med en utviklingsentreprise. Det 

vises til detaljert rapportering av investeringsprogram 2017. 

 Tilrettelegge for ny næringsutvikling i Hanekleiva: Det ble inngått samarbeidsavtale med grunnei-

erne om områdeplan for Hanekleiva Øst næringsområde (fase 2), der kommunen samtidig tilbød at 

det kan utarbeides parallell detaljregulering. Detaljreguleringsplan for framføring av teknisk infra-

struktur til Hanekleiva er vedtatt og gjennomføringsavtale med ASKO Oslofjord er godkjent. 

Sammen med ASKO er det etablert felles prosjektorganisasjon og anleggsarbeidet er startet opp. 

Ledningsnett for vann/avløp er i hovedsak etablert både for etappe 1 og 2. Vann/avløp etappe 3 

(fra ASKO opp til planlagt høydebasseng) er under prosjektering. Veganlegget går i hovedsak som 

planlagt, men snøvinteren kan gi noen forsinkelser. Grunnervervsprosessen er sluttført. 

 Interkommunalt samarbeid for vannforsyning og avløp (GVD): Det interkommunale samarbeidet 

gir stort faglig utbytte og videreføres gjennom ulike tiltak. Egen tiltaksplan for Sande legges til 

grunn for prioriteringene. Sande mener at GVD-samarbeidet bør videreføres i ny kommune. 

 Kartlegging av områder som er risikoutsatte og sårbare for økt nedbørsintensitet: Det er laget en 

prosjektbeskrivelse og fylkesmannen har innvilget skjønnsmidler til prosjektet. Kartleggingen be-

står av både en ekstern del (konsulentutredning) og en intern del der kommunen selv gjennomgår 

egen infrastruktur. Resultatet vil bli innarbeidet som et tillegg til kommunens overordnede ROS-

analyse. Prosjektet vil bli sluttført i 2018. 

 Sluttføre neste etappe av prosjektet Overføring av avløp til Holmestrand: Ledningsnett er etablert 

og pumpestasjoner er satt i drift. Planlegging av ny overføringsledning fra Lersbrygga til Nordre 

Jarlsberg Brygge er i gang. Ledningen må være etablert før renseanlegget ved Lersbrygga kan leg-

ges ned. På grunn av forsinkelser med etablering av biologisk rensetrinn ved Holmestrand rense-

anlegg har fylkesmannen gitt tillatelse til fortsatt drift av Lersbrygga renseanlegg inntil Holme-

strand er ferdig ombygget. Det antas at alt avløpsvann fra Lersbrygga til Holmestrand renseanlegg 

kan overføres innen 31.12.19. 

 Videreføre avløpssanering i strandsonen: Tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg har 

positiv framdrift og målsetting om tilkobling av minimum 50 hytter i 2017 ble oppnådd. I 2017 ble 

det sendt ut 17 tilknytningsgebyr for vann og 68 tilknytningsgebyr for avløp til hytteeiere i Sande. 
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Det er nå totalt 370 hytter som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg og 456 hytter som er tilknyt-

tet kommunal vannforsyning. Til de ulike prosjektene bemerkes; 

- Etablering av nytt VA-anlegg opp første del av Østsideveien. VA-plan er utarbeidet og bygge-

tillatelse foreligger, men snøvinteren har ført til forsinkelser. Hus- og hytteeiere har fått infor-

masjon om utsatt oppstart til høsten 2018. 

- Anleggsarbeidene for tilknytning til kommunalt VA-anlegg for Nedre og Øvre Nordåsen star-

tet i oktober 2017 og ferdigstilles i mars. Tiltaket gjennomføres med boring i fjell i kombina-

sjon med ordinær graving. Kommunalt VA-anlegg som etableres her kan på sikt videreføres 

som en tilrettelegging for hyttene på Mørkassel (vest). Ved positivt engasjement fra hytteei-

erne kan det foretas tilrettelegging og ferdigstillelse av kommunal tilknytning for dette områ-

det i løpet av 2019. 

- VA-planer foreligger for Flatåsen, Flatåskleiva, Krokenveien, Bergtunveien og Engnesveien, 

men her gjenstår en del planlegging/tilrettelegging før hytter/boliger kan tilknyttes kommunalt 

VA-anlegg. I løpet av 2018 vil det bli avholdt to orienteringsmøter, ett for huseierne og ett for 

hytteeierne. 

- Nytt kommunalt avløpsanlegg fra Holmsåsen Camping frem til Vehagen er etablert og satt i 

drift. Den private delen er nå tilknyttet kommunalt nett. Tilretteleggingen gir muligheter for at 

bolig/hytteeiendommer på Holmsåsen også kan tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. 

- Prosjektet i Gamleveien er en videreføring av prosjektet i Skjervikbukta. Fra Gamleveien skal 

det legges en spillvannsledning som går til Skjervik pumpestasjon, som pumper spillvannet 

videre til renseanlegget i Holmestrand. Det gjenstår mindre avklaringer og prosjekteringer, 

samt møte med berørte grunneiere i området før tiltaket kan byggemeldes. 

- For området Skjervik/Øgarden er planlegging av kommunalt hovedledningsnett for VA og 

kartlegging av eksisterende private VA-løsninger i gang. I forhold til kapasitet/omfang av pro-

sjektet må det gjennomføres i etapper. Første etappe planlegges høsten 2018.  

 Beredskapsøvelse vannforsyning: I henhold til drikkevannsforskriften skal det avholdes en årlig 

beredskapsøvelse innen vannforsyning. I 2017 ble det av ulike grunner ikke avholdt øvelse i kom-

munal regi som planlagt, men driftspersonell fra VA var deltakere i en beredskapsøvelse i regi av 

Blindevannverket IKS. 

 

Innenfor vedtatte budsjettrammer og med de begrensninger som følger av kapasitets- og bemannings-

situasjonen vurderer teknisk sektor at måloppnåelsen er tilfredsstillende i forhold til vedtatte resultat-

mål/tiltak for 2017. Arbeidet med kommunesammenslåing er imidlertid krevende samtidig med at 

driften skal opprettholdes og vil legge et stort press på virksomhetene også i 2018. 

 

Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 50 Næring, miljø, kommunalteknikk (tall i 1.000 kr) 

 

 
 

 

Driftsbudsjettet til sektor  Næring, miljø og kommunalteknikk ble redusert med netto 0,9 mill. kr i 

2017 inkludert lønnsvekst og deflator justeringer. 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

 Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 0,2 mill. kr 

 Endring i gebyrinntekter innenfor plan og byggesak medførte en lavere ramme på 1 mill. kr 

 

Virksomhet
Regnskap 

2017

Rev.bud. 

2017

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2017
R 2015 R 2016

5100 Plan og byggesak 4 585 4 713 127 2,7 % 5 681 1 804 2 808

5200 Vann og avløp -11 441 -10 608 833 -7,9 % -10 609 -9 347 -9 991

5300 Drift og eiendom 0 0 0 0 26 402 28 176

5400 Kommunaltekniske tjenester 29 619 30 953 1 335 4,3 % 30 866 67

Sum sektor 50 22 763 25 058 2 295 9,2 % 25 938 18 860 21 059

. Utgift 81 913 73 262 -8 651 -11,8 % 73 142 78 660 76 265

. Inntekt -59 151 -48 204 10 947 -22,7 % -47 204 -59 801 -55 206
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Utenom selvkostområdet har teknisk sektor et samlet mindreforbruk på nær 1,4 mill. kr i forhold til 

revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak økte leieinntekter. 

 

For selvkostområdet var det i 2017 budsjettert med bruk av bundne fond på 2,6 mill. kr på vann som 

ble brukt. For avløp var det i 2017 budsjettert med bruk av bundne fond på 9,5 mill. kr, men faktisk 

bruk av fond ble på 8 mill. kr. Dette på grunn av at kommunen fikk inn mer i tilknytningsgebyr avløp 

enn budsjettert og fordi det ble mindreforbruk på driftsutgifter. Mer detaljert informasjon framgår av 

gebyrregnskapet (note til regnskapet).  

 

 

7.5 Tjenesteområde Eksterne enheter 
I tillegg til de øvrige sektorene har kommunen et samarbeid med eksterne enheter, disse er: 

 Revisjon 

 Kirke og trossamfunn 

 Empus AS 

 Regionalt samarbeid og næringsutvikling 

 Brann- og ulykkesberedskap 

 

Økonomi 
Netto driftsutgifter, Sektor 60 Eksterne enheter (tall i 1.000 kr)  

 
 

Driftsbudsjettet til Eksterne enheter ble netto økt med 0,1 mill. kr i 2017 etter deflator justeringer. 

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

 Økt ramme til Kirke og trossamfunn med 0,1 mill. kr. grunnet forventede økte utgifter til tilskudd 

andre trossamfunn 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

 Ytterligere økning med 0,06 mill. kr.  til Kirke og trossamfunn grunnet økte utgifter til tilskudd 

andre trossamfunn 

 

Eksterne enheter har et samlet merforbruk på kun 0,009 mill. kr i forhold til revidert budsjett i 2017. 

Utgifter til revisjon ble 0,44 mill. kr høyere enn budsjett etter mottatt avregning 2017. Regionalt sam-

arbeid fikk et mindreforbruk på 0,1 mill. kr. Dette skyldes at det i budsjettet lå inne ramme til overfø-

ring til KIV som ble oppløst i 2016. 

 

 

8 Ytterligere detaljer – tallmateriale  
 

For ytterligere detaljer når det gjelder tallmaterialet henvises det til: 

 Sande kommune – Regnskap 2017 (m/noter) 

 Sande kommune – Finansrapport 2017 

 www.ssb.no/kostra og www.ssb.no (befolkningsdata mv) 

Virksomhet
Regnskap 

2017

Rev.bud. 

2017

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2017
R 2015 R 2016

6101 Revisjon 897 853 -44 -5,1 % 860 989 1 045

6104 Kirke og trossamfunn 6 189 6 152 -37 -0,6 % 5 987 5 644 5 944

6401 Empus AS 580 576 -4 -0,6 % 579 548 564

6501
Regionalt samarbeid og 

næringsutvikling
376 488 112 22,9 % 490 506 437

6502 Brann- og ulykkesberedskap 6 552 6 516 -36 -0,6 % 6 554 6 208 6 431

Sum sektor 60 14 594 14 585 -9 -0,1 % 14 470 13 896 14 421

. Utgift 14 609 14 603 -6 0,0 % 14 488 13 910 14 473

. Inntekt -15 -18 -3 16,3 % -18 -14 -52
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Vedlegg 1 
  

Hanekleiva, vinter 2017/2018. Bilde tatt av Kjeldaas AS  



11/18 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 - 18/00083-1 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 : Årsberetning 2017, vedlegg 1_Sande kommune

Sande kommune - Årsberetning 2017 – vedlegg 1  Side 2 av 23 

 

 

Innhold 
1 Planarbeid ........................................................................................................................................ 3 

2 Investeringer og finansiering ........................................................................................................... 6 

3 Status for de store investeringsprosjektene ..................................................................................... 7 

4 Investeringer, brutto prosjektoversikt .............................................................................................. 9 

5 Oppfølging av kommunestyrevedtak ............................................................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11/18 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 - 18/00083-1 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 : Årsberetning 2017, vedlegg 1_Sande kommune

Sande kommune - Årsberetning 2017 – vedlegg 1  Side 3 av 23 

 

 

 

1 Planarbeid  
 

Kommuneplan  

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 2014. Til arealdelen er knyttet langsiktige 

arealstrategier i samsvar med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Sande har derved 

en kommuneplan som i stor grad sikrer nødvendige utbyggingsområder fram mot 2040 uten at dyrket 

mark tas i bruk. I planstrategi 2016-2019 vedtok kommunestyret derfor at kommuneplanen ikke skal 

revideres i sin helhet. Planstrategien sa imidlertid at det i løpet av valgperioden skal foretas en gjen-

nomgang av planbestemmelsene, samt utarbeides temakart for hhv overordnet grønnstruktur, kystso-

nen og spredt boligbygging i LNF-områder. Av kapasitetsmessige årsaker og på grunn av kommune-

sammenslutningen er det i revidert planstrategi vedtatt at dette utsettes til ny kommune er etablert.  

 

Områderegulering Sande sentrum 

Mulighetsstudien «Sande sentrum – den urbane landsBY» ble utarbeidet i 2013. Etter en omfattende 

utredning ble områdereguleringen med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutred-

ning sluttbehandlet i september 2015. Detaljplan for Klokkerjordet inngår i områdeplanen. Endelig 

områdemodell for finansiering av felles infrastruktur ble etter høring vedtatt i juni 2017.  

 

Prosjektene Tettere byer med høyere kvalitet og Veiledende plan for Sandeelva er direkte oppfølging 

av mulighetsstudien «Sande sentrum – den urbane landsBY». Begge danner grunnlag for et levende 

sentrum på tvers av brukergrupper og er i 2017 utredet gjennom brede medvirkningsopplegg. Prosjek-

tene er delfinansiert av fylkeskommunale RPBA-midler. Sluttbehandling skjer i 2018. 

 

Reguleringsplaner  

I oppfølgingen av kommuneplanens arealdel er det stor pågang av arealplaner. Store reguleringsplaner 

er fremmet og til dels vedtatt i 2016/2017. For å sikre kapasitet og framdrift har formannskapet drøftet 

en prioritering av reguleringsplaner etter følgende kategorier:  

A 

Saker som skal behandles fortløpende så fort ny dokumentasjon er mottatt. Behandlingen kan prioriteres foran saker der 

dokumentasjon allerede er mottatt. 

B 

Saker som skal behandles så fort det lar seg gjøre ut fra avdelingens kapasitet etter at prioriterte saker er ivaretatt. For-

slagsstiller skal orienteres dersom forventet tilbakemelding blir vesentlig forsinket. 

C 

Saker som kan legges i bero i påvente av bedre kapasitet dersom det kan bidra til gjennomføring av prioriterte saker. 

Forslagsstiller skal orienteres når dette blir nødvendig. 

 

Følgende detaljreguleringsplaner er registrert (prioriteringen er noe revidert): 
 

Navn Formål Prioritet Status 

Endelige vedtak i 2017     

Løkkatoppen og Løkka, Endring Bolig  5 

Veierud gård næringspark Næring  5 

Nedre del av Hanekleiva Infrastruktur og Bolig  5 

Bergbakken Bolig  4 

Hanekleiva fase 1 – mindre endring Næring/veg 
 

5 

    

    

Plan til behandling       

Sandesenteret Blandet A 3 

Områdeplan Sentrum – mindre endring Fylkesvei/VA-anlegg A 3 

Hanekleiva pukkverk Råstoffutvinning A 5 

Nordre Jarlsberg Brygge Blandet A 2 

Hanekleiva fase 2 (områdeplan/detaljreguleringer) Næring A 5 
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Skarsløkka - deponiområde Deponi A 3 

Wingejordet Nord Bolig A 2 

Sandehallen barnehage og idrettspark Offentlig A 2 

Dunihagen gatetun Bolig B 1 

Veiledende program for Sandeelva (ikke egen plan) Grønnstruktur m.v. B 1 

Hanekleiva - Holmestrand/Sande - deponiområde Deponi B 1 

Sentrumsskolene i Sande Offentlig B 1 

Flatåsen Fritidsbolig C 2 

Solåsen (Sjøgløtt) Bolig C 2 

Klevjerhagen sentrum Bolig C 2 

Ødegården Fritidsbolig C 1 

Rølles/Ekeberg, del av gbnr 92/7 Bolig C 1 

Tuft Bolig C 1 

Kallaveien Bolig C 1 

Bergsenga Deponi C 1 

Stasjonsgata 25 Bolig C 1 

Deponi på Veberg Deponi C 1 

Killingdalsveien 6 - 8 Bolig C 1 

Tandbergåsen (mulig planendring) Bolig C 5 

    

Framtidige saker    

Helse/velferdsbygg i sentrum Tjenesteyting B   

Skafjellåsen nord Bolig B   

Gunnestad-Bolstad G/S-vei C   

Berg Bolig C   

Berger/Hovet Bolig C   

Utvidelse av gravlund Grav- og urnelund C   

Vinnstad/Sandbråten (uavklart navn/tidl Holsrud) Bolig C   
FORKLARING STATUS: 

1. Oppstartsfasen fra første initiativ til oppstartsmøtet 

2. Førstegangsbehandling av planforslag frem til kunngjøring 

3. Sluttbehandlingsfasen med høring og revisjon før endelig vedtak 

4. Vedtatt plan, klagebehandling av fylkesmannen 

5. Endelig vedtatt plan 

 

 

Arealregnskap RPBA 

Som en del av oppfølgingen av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal kommunene 

føre et «arealregnskap» knyttet til langsiktige utviklingsgrenser. Arealregnskapet ble revidert i forbin-

delse med planstrategien og rådmannen har nå utarbeidet en status pr 31.12.17. Arealregnskapet viser 

at planer og boligbygging i Sande er i samsvar med RPBA. Andel utbygging innenfor langsiktige ut-

viklingsgrenser er på 84% (mens måltallet er 75%) slik følgende oversikt viser: 

 
EKSISTERENDE bygge- og utviklingsområder innenfor langsiktige utviklingsgrenser 

Bygge/utvik-

lingsområde 

Formål Areal 

(daa) 

Boliger pr daa 

(Tetthetsgrad) 

Antall boliger 

i 

2014 - 2026 

Antall boliger i 

2026 - 2040 

Antatt 

byggestart 

 Dunihagen 

 gatetun 

Boliger 20 

 

3 30 0 2019 
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 Skafjellåsen 5 Boliger 45 2,75 124 0 2015 

 NJB-samlet Boliger 275 Område-

reg.plan 

480 650 2015 

 Bergbakken Boliger 7 Detaljregule-

ring 

58 0 2018 

Sum eksist. 

daa & boliger 

  

347 

  

692 

 

650 

 

NYE bygge- og utviklingsområder innenfor langsiktige utviklingsgrenser 

Løkkatoppen Boliger/ 

næring 

145 2-4 185 135 2018 

Skafjellåsen 6  Boliger 200 2-4 250 350 2020 

Sande sentrum Boliger - - 400 1000 2018 

Sum nye   

daa & boliger 

   

345 

  

835 

 

1485 

 

Samlet antall  

daa & boliger 

   

692 

  

1527 

 

2135 

 

 

EKSISTERENDE bygge- og utviklingsområder utenfor langsiktige utviklingsgrenser 

Bygge/utvik-

lingsområder 

Formål Areal 

(daa) 

Boliger pr daa 

(Tetthetsgrad) 

Antall boliger 

i 

2014 - 2026 

Antall boliger i 

2026 - 2040 

Antatt  

byggestart 

Tandbergåsen Boliger 18 4 72 0 2018 

Tandbergåsen 

v 

Boliger 3 4 12 0 2017 

Tømmerås 

nord 

Boliger 7 2-3 18 0 2018 

Sjølshagan Boliger 21 1 24 0 2015 

Breivollveien Boliger 8 2,5 20 0 2018 

Ekeberg Boliger 30 1-3 14 46 2025 

Sum eksist. 

daa & boliger 

   

87 

  

160 

 

46 

 

NYE bygge- og utviklingsområder utenfor langsiktige utviklingsgrenser 

Solåsen Boliger 6,5 1 - 2 12 0 2019 

Klevjerhagen Boliger 7,5 2 - 4 26 0 2019 

Berg  Boliger 54 1-3 54 54 2020 

Holsrud   Boliger 18 1-3 36 0 2020 

Hovet Boliger 57 Avklares i in-

terkommunal 

plan 

 40 2030 

Skafjell nord 
(ekskl. Skafjell 6) 

Boliger ca 

530 

Avklares i 

fremtidig plan 

 800 2030 

       

Sum nye   

daa & boliger 

  

 

 

673 

  

128 

 

894 

 

Totalt  samlet 

antall boliger 

   

 

  

1815 

 

3075 

 

Prosentandel som ligger innenfor langsiktige 

utviklingsgrenser 

 

84% 

 

70% 

 

 

 

Status for klima- og energiarbeidet 

Klima- og energiplan 2017-2020 for Sande ble vedtatt av kommunestyret i februar 2017. Klima- og 

energiplanen er forankret i kommuneplan 2014-2026, der klima og energi er definert som et av flere 
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gjennomgående temaer. Oppfølging av resultatmål og tiltak er i planen definert som et linjeansvar i 

kommunen. Sande deltar i klimaarbeidet i vestregionens partnersamarbeid som er tverrfaglig sammen-

satt. Klimasatsing består av å jobbe med større utviklingsprosjekter, samt i samsvar med planens hand-

lingsdel få til målbare resultater på konkrete prosjekter. 

 

Kommunen har tidligere mottatt øremerkede tilskuddsmidler til et forprosjekt for framtidig klima-

vennlig og funksjonell bygningsmasse og materialbruk for skole- og barnehagebygg i Sande sentrum. 

Gjennom 2017 har prosjekt 10344 - Sentrumsskolene i Sande - gjennomført utredningsarbeid i tråd 

med mottatte klimasatsmidler, kommunens klima- og energiplan samt gjeldende bestemmelser i områ-

deplanen. Som et resultat av arbeidet har områdets private utbyggere sammen med kommunen blitt 

enige om å etablere et fjernvarmeanlegg som primærkilde for oppvarming og tappevann i Sande sen-

trum. Dette videreutvikles i 2018 med fokus på å få på plass konkurransegrunnlaget for anlegget. Ny-

lig vedtatt detaljreguleringsplan for Bergbakken legger allerede fjernvarme til grunn for sin prosjekte-

ring. 

 

Videre er i 2017 følgende konkrete klima-prosjekter gjennomført: 

• 3 stk nyetablerte ladepunkter (32 amp) montert på Rådhuset april 2017 

• Leaset el-bil (tjeneste bil) april 2017, 3 årskontrakt 

• 2 nye ladepunkter (32 amp) montert på p-plass ved Galleberg skole nov/des 2017 

 
 

 

2 Investeringer og finansiering 

 
 

Investeringsbudsjettet for 2017 viser et totalt finansieringsbehov på 167,6 mill. kr, hvorav investe-

ringer i anleggsmidler utgjør 106,8 mill. kr. Opprinnelig budsjett var 161,5 mill. kr, justert til 174,3 

mill. kr gjennom året grunnet endring i struktur og fremdrift for kommunens investeringsprosjekter.  

 

Budsjettet for 2017 ble i forbindelse med regnskapssaken for 2016 økt med 0,103 mill. kr grunnet 

overføring av budsjettbevilgning fra 2016, og udekket i investeringsregnskapet fra 2016 ble i forbin-

delse med 1. tertialrapport innarbeidet i årets budsjett med 2,149 mill. kr. I tillegg ble det korrigert 

budsjett knyttet til fremføringsbidrag med 1,4 mill. kr samt innarbeidet kostnader til salg av tomt Lers-

bryggen samt tilrettelegging for Hanekleiva næringsområde med totalt 14,1 mill. kr i 1. tertialrapport.  

 

(tall i 1000-kr)
Regnskap 

2017

Rev.bud 

2017

Oppr.bud. 

2017

Avvik rev.bud 

- regnskap
Avvik i %

Regnskap 

2016

Investeringer i anleggsmidler 106 803 113 939 135 271 7 136 6,3 % 101 090

Utlån og forskutteringer 26 589 20 000 20 000 -6 589 -32,9 % 15 987

Kjøp av aksjer og andeler 1 527 1 527 1 500 0 0,0 % 1 397

Avdrag på lån 11 561 11 500 3 000 -61 -0,5 % 12 956

Dekning av tidligere års udekket 2 149 2 149 0 0 0,0 % 0

Avsetninger 18 923 25 193 1 700 6 270 24,9 % 8 349

Årets finansieringsbehov 167 550 174 308 161 471 6 757 3,9 % 139 779

Inntekter fra salg av anleggsmidler -8 792 -13 100 -12 000 -4 308 32,9 % -2 805

Tilskudd til investeringer -2 323 -2 307 -1 220 16 -0,7 % -475

Kompensasjon merverdiavgift -6 359 -6 069 -14 517 290 -4,8 % -8 463

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -32 803 -36 589 -6 250 -3 786 10,3 % -23 573

Andre inntekter 0 0 0 0 0,0 % -217

Bruk av avsetninger -15 308 -18 355 -1 440 -3 047 16,6 % -18 420

Bruk av lånemidler -101 967 -97 888 -126 044 4 079 -4,2 % -83 677

Sum finansiering -167 550 -174 308 -161 471 -6 757 3,9 % -137 630

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 2 149
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Flere av investeringsprosjektene ble nedjustert i forbindelse med 2. tertialrapport grunnet forsinket 

fremdrift i prosjektene, noe også tabellen for investering og finansiering viser. 

 

Imidlertid viser utlån at det er delt ut høyere andel av formidlingslån enn hva som lå til grunn i pro-

gnosen per 2. tertial, og derfor også enn hva som er budsjettert. 

 

Høyere andel av bruk av lånemidler enn hva som ligger til grunn i budsjettskjema 2A, skyldes høyere 

videreutlån på 6,6 mill. kr enn hva man har tatt høyde for. Midlene har lagt som ubrukte lånemidler i 

balansen, og det er ikke foretatt nye låneopptak ut over den rammen som kommunestyret har gitt. Dif-

feransen skyldes derfor manglende budsjettering av bruk av lån, og er et resultat av at det ikke har 

vært gode nok rutiner i forhold til å fange opp nye tildelinger foretatt sent på året. Siste utbetaling av 

videreformidlingslån ble foretatt mot slutten av årsskiftet uten at budsjettet ble justert for dette. Bruk 

av lån knyttet til ordinære investeringsprosjekter ligger til gjengjeld 2,5 mill. kr lavere enn budsjettert. 

 

Det er behov for at ca. 4,1 mill. kr overføres til budsjett 2018, slik at disse prosjektene kan ferdigstil-

les. 

 

 

3  Status for de store investeringsprosjektene  
 

 

  
 

• 11021 Skafjellåsen bhg, ny v/videregående skole (tiltak 1). Prosjektet er stanset. 

 

• 10344 Formålsbygg i sentrum (tiltak 3). Prosjektet går som planlagt. Per 2. tertial ble det forventet 

at det skulle brukes 2,4 mill. kr av årets bevilgning, og det ble foretatt en budsjettjustering. Pro-

sjektet har hatt noe høyere fremdrift enn antatt i september, og viser derfor et avvik i forhold til 

justert budsjett. Ubrukte midler overføres til 2018.  

nr i Hapro Prosj.nr. tekst
Regn. hittil 

i år

Rev. bud. 

2017
Avvik RB-R

Oppr. bud. 

2017
Overf. 2018

Fra
m

drif
t

Ø
ko

nom
i

R
ess

urs
er o

g k
om

pet
an

se

K
val

ite
t

R
is

ik
o

1 11021*
Ny Skafjellåsen barnehage 

v/vidergående skole
-0                    1 000             1 000             29 885           0

3 10344
Formålsbygg sentrum 

(skoler og barnehage)
2 413             3 818             1 405             7 618             1 400

5 11550
Kjeldås skole - 

rehabilitering
-                  -                  -                  5 105             0

7 11500* Selvik skole - utbygging 1 230             1 200             -30                  2 491             0

14 11270* Nye boliger til flyktninger 12 867           11 908           -959               13 275           0

16 10547 Sandetun - rehabilitering 1 181             1 170             -11                  1 170             0

18 11441 Småhus for vanskeligstilte 6 935             6 944             9                     7 210             0

20 11105 Prestegården - rehabilitering 1                     -                  -1                    2 980             0

24 10386
Kommunelokalet, generell 

tilstand
2 468             2 898             430                 2 904             400

21 10411
Rehabilitering 

kunstgressbane
2 984             3 000             16                   2 254             0

32 11481
Skafjell nytt 

kryss/bussholdeplass
870                 -                  -870               2 620             0

33 11625
Overvann vei/kommunale 

eiendommer
359                 500                 141                 1 960             140

35 11626
Riving og rehabilitering av 

dammer
-                  400                 400                 2 000             400

38 11070* Trafikksikkerhetstiltak 3 302             1 260             -2 042            1 260             0

39 11200 Tiltak hovedplan Vann 3 460             4 650             1 190             5 450             0

40
11210* 

11226*
Tiltak hovedplan Avløp 14 959           10 600           -4 359            15 650           0

ny 11580
Tilrettelegging Hanekleiva 

næringsområde
20 082           26 100           6 018             -                  0

45 11254 Velferdsteknologi 358                 1 500             1 142             1 500             0

46 10060 Kirkeinvesteringer 4 637             5 000             363                 10 360           363

I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig

Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene

Ikke i henhold til plan, mål er usikre

Ikke relevant
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• 11550 Kjeldås skole, rehabilitering (tiltak nr. 5). Prosjektet er utsatt til 2018. Beløpet overføres til 

2018. 

 

• 11500 Selvik skole, utbygging (tiltak nr. 7). Prosjektet er ferdig. 
 

• 11270 Flyktningeboliger (tiltak nr. 14) gjelder en anslagsbevilging for kjøp av eldre eller nye boli-

ger. Generelt er boligene forutsatt å være kostnadsdekkende med tilskudd og gunstig finansiering 

av Husbanken, samt leieinntekter. 

  

• 10547 Sandetun rehabilitering (tiltak nr 16). Prosjektet er ferdig. 

 

• 11441 Småhus for vanskeligstilte (tiltak nr. 18). Prosjektet er ferdig. 

  

• 11105 Prestegården rehabilitering (tiltak nr. 20). Prosjektet ble utsatt til 2018. Økonomisk usikker-

het rundt brannsikkerhet og omfang. 
 

• 10411 Rehabilitering av kunstgressbane (tiltak nr. 21), utførelsen er ferdig og prosjektet er over-

tatt. Merforbruket mot opprinnelig budsjett må ses opp mot spillemidler som antas mottas i 2018. 
 

• 10386 Kommunelokalet råteskader (tiltak nr. 24). Prosjektet er noe forsinket som følge av at 

Kommunelokalet i store deler av året er leid ut. Dette medfører at det er få åpninger hvor arbeide 

kan foregå uten utilbørlig ulempe for leietaker. Gjenstående om-maling er gjennomføres våren 

2018. det er p.t usikkert om budsjettrammen er tilstrekkelig. Gjenstående beløp overføres til 2018. 
 

• 11481 Skafjell nytt kryss/bussholdeplass (tiltak nr. 32). Forsinkelsen skyldes endret omfang. En 

rundkjøring vil kreve større investeringer. 

 

• 11625 Overvann vei/kommunale eiendommer (tiltak nr. 33). Prosjektet er startet opp. Ekstern råd-

giver er anskaffet for kartlegging. Tilskudd (0,4 mill. kr) fra Fylkeskommunen innvilget og utbeta-

les når prosjektet er sluttført. Gjenstående beløp overføres til 2018. 
 

• 11626 Riving og rehabilitering av dammer (tiltak nr. 35). Prosjektet ble i 1. tertial utsatt til 2018. 

Gjenstående beløp overføres til 2018. 
 

• 11070 Trafikksikkerhetstiltak (tiltak nr. 38), merforbruk på 2 mill. kr. 1,8 mill. kr gjelder forskut-

tering som må ses mot refusjon fra fylkeskommunen. Reelt merforbruk er 0,2 mill. kr. 

 

• 11200 Tiltak hovedplan vann (tiltak nr. 39), mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Må sees opp mot mer-

forbruk på avløp. Det er i Hapro 2018-21 lagt inn midler til hovedplan vann som antas å dekke be-

hov fremover. 

 

• 11210* og 11226* Tiltak hovedplan avløp (tiltak nr. 40), merforbruk 4,4 mill. kr. Må sees opp 

mot mindreforbruk på vann. Det er i Hapro 2018-21 lagt inn midler til hovedplan avløp som antas 

å dekke behov fremover.  

 

• 11580 Tilrettelegging Hanekleiva næringsområde (ny), mindreforbruk 6,0 mill. kr. Skyldes i ho-

vedsak tidsforskyvning mellom både utgifter og inntekter knyttet til prosjekteringen. Det forutset-

tes refusjonsinntekter i prosjektet som skal dekke opp store deler av det enkelte års investeringsbe-

løp. For 2017 lå det en forskjell mellom budsjetterte utgifter og inntekter på 3,9 mill. kr. I forhold 

til nettobudsjett, er avviket for 2017 på 1,3 mill. kr. 
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• 11254 Velferdsteknologi (tiltak nr. 45), mindreforbruk 1,1 mill. kr. Det er i Hapro 2018-21 lagt 

inn et årlig investeringsbeløp på 1,5 mill. kr (samme nivå som i 2017). For 2018 foreligger en pro-

sjektplan sammen med Holmestrand kommune på hele bevilgningen, hvor kommunene også får 

støtte til prosjektet fra fylkesmannen. Det er ikke behov for overføringen av restbevilgningen. 

 

• 10060 Kirkeinvesteringer (tiltak nr. 46), mindreforbruk 0,4 mill. kr. Overføres til 2018.  

 

 

4 Investeringer, brutto prosjektoversikt 
Pro-
sjekt 
nr. 

Prosjekt tekst (tall i mill. kr) 
Regnskap 
2017 

Rev.bud 
2017 

Avvik RB-R 
Oppr.bud. 

2017 

Beløp øns-
kes overf. 

til 2018 

  Uten prosjektnr. 
                  

2,1  
                  

2,1  
                  

0,0                      -      

10002 Boligfinansiering Husbanken 
               

19,7  
               

21,5  
                  

1,8  
                  

3,0    

10003 Utlån 
               

26,6  
               

20,0  
                -

6,6  
               

20,0    

10004 Salg av bygg og anlegg 
                  

2,8  
                  

7,2  
                  

4,4                      -      

100040
2 Salg av tomt Lersbryggen 

                  
5,9  

                  
5,9  

                -
0,0                      -      

10050 Sande kommuneskog 
                  

0,5  
                  

0,3  
                -

0,2  
                  

0,3    

10060 Overføringer til Kirken 
                  

4,6  
                  

5,0  
                  

0,4  
               

10,4    

100600
1 Kirken Prosjektering 

                  
0,4                      -    

                -
0,4                      -      

10062 Bekkestranda Kapell                     -    
                  

0,4  
                  

0,4  
                  

0,3  
                  

0,4  

10070 IKT-undervisning 
                  

1,3  
                  

1,5  
                  

0,2  
                  

1,5    

10090 Forsterking/fastdekke grusveier 
                  

1,0  
                  

1,0  
                -

0,0  
                  

0,8    

10344 Formålsbygg i sentrum (investering) 
                  

2,4  
                  

3,8  
                  

1,4  
                  

7,6  
                  

1,4  

103850
1 

Komm.lokalet, omb.tilbygg, etterisole-
res                     -                        -                        -                        -      

10386 Kommunelokalet råteskader 
                  

2,5  
                  

2,9  
                  

0,4  
                  

2,9  
                  

0,4  

10411 Rehabilitering kunstgressbane 
                  

3,0  
                  

3,0  
                  

0,0  
                  

2,3    

10441 Områdeplan, Sande sentrum 
                  

5,4  
                  

5,2  
                -

0,2                      -      

10520 Felles- og fagsystemer 
                  

1,5  
                  

3,3  
                  

1,8  
                  

3,3    

105200
1 ESA 8 

                  
0,1                      -    

                -
0,1                      -      

105200
3 Agresso oppgr.M4 

                  
0,4                      -    

                -
0,4                      -      

105420
1 Investeringer Sandetun 

                  
0,7  

                  
0,6  

                -
0,1  

                  
0,6    

105420
2 Investeringer BoF og Folkehelse 

                  
0,2  

                  
0,2  

                -
0,0  

                  
0,3    

105420
3 BoF Elektrisk varmtvannsvasker                     -                        -                        -    

                  
0,1    
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Pro-
sjekt 
nr. 

Prosjekt tekst (tall i mill. kr) 
Regnskap 
2017 

Rev.bud 
2017 

Avvik RB-R 
Oppr.bud. 

2017 

Beløp øns-
kes overf. 

til 2018 

10543 BoF - oppgradering ventilasjonsanlegg 
                  

0,5  
                  

0,6  
                  

0,1  
                  

0,6  
               

0,07  

10544 BoF - rehab 4 baderom 
                  

0,3  
                  

0,4  
                  

0,1  
                  

0,4  
               

0,06  

10546 BoF - rehab 8 boliger 
                  

0,9  
                  

0,9  
                  

0,0  
                  

0,9  
               

0,05  

10547 Sandetun - rehabilitering 
                  

1,2  
                  

1,2  
                -

0,0  
                  

1,2    

10548 Fristmatservering 
                  

0,9  
                  

0,9  
                  

0,0  
                  

0,9    

10570 Gjennomføring reguleringsplan Bekke 
                  

0,2  
                  

0,2                      -                        -      

11020 Nordre Jarlsberg brygge barnehage 
                  

0,2  
                  

0,2  
                -

0,0  
                  

0,2    

11021 
Skafjellåsen bhg, ny v/videregående 
skole                     -    

                  
1,0  

                  
1,0  

               
29,9                      -    

110210
1 Skafjellåsen bhg, byggeledelse 

                -
0,0                      -    

                  
0,0                      -                        -    

11070 Trafikksikkerhetstiltak                     -                        -                        -                        -      

110700
1 GS, Gallebergveien 92 Sauehaugen 

                -
0,0                      -    

                  
0,0                      -      

110700
2 GS, Selvik skole - Bekkeveien 

                  
3,3  

                  
1,3  

                -
2,1  

                  
1,3    

11071 Galleberg skole - Salongåsen                     -                        -                        -                        -      

110740
1 Forprosjekt Bjerkøymoloen 

                  
0,7  

                  
1,0  

                  
0,3  

                  
1,0  

                  
0,3  

11105 Rehabilitering Prestegården 
                  

0,0                      -    
                -

0,0  
                  

3,0    

111050
1 Sprinkelanlegg Prestegårdsalleen 17 

                  
0,7  

                  
0,7  

                -
0,0  

                  
0,8                      -    

11111 Haga skole, modulbygg                     -                        -                        -                        -      

11152 Det gule huset 
                  

0,2  
                  

0,2  
                -

0,0  
                  

0,2    

11153 Kunstisbane Konnerud                     -    
                  

0,2  
                  

0,2                      -      

11190 Maskinpark vei 
                  

1,6  
                  

1,6  
                  

0,0  
                  

1,3    

11200 Tiltak hovedplan Vann 
                  

3,5  
                  

4,7  
                  

1,2  
                  

5,5    

11210 Tiltak hovedplan Avløp 
               

10,2  
                  

6,6  
                -

3,6  
                  

9,7    

112100
2 

OV/SP-Skafjellgrenda renovering/ut-
skfting 

                  
0,1                      -    

                -
0,1                      -      

112100
3 VA-Lersbrygga - NJB 

                  
0,3                      -    

                -
0,3                      -      

112100
4 VA-Skjervik-Øgården 

                  
0,1                      -    

                -
0,1                      -      

11226 Overføring LRA-Holmestrand 
                  

3,7                      -    
                -

3,7                      -      

112260
1 Overf.LRA-Holmestrand ledningsnett 

                  
0,7  

                  
4,0  

                  
3,3  

                  
6,0    

11250 Bredbånd                     -    
                  

0,2  
                  

0,2  
                  

0,2    

11252 Utskifting av IT utstyr 
                  

0,8  
                  

0,5  
                -

0,3  
                  

0,5    

11253 Digitalisering av kartverket 
                  

0,6  
                  

0,7  
                  

0,1  
                  

0,5    

11254 Velferdsteknologi 
                  

0,4  
                  

1,5  
                  

1,1  
                  

1,5    
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Pro-
sjekt 
nr. 

Prosjekt tekst (tall i mill. kr) 
Regnskap 
2017 

Rev.bud 
2017 

Avvik RB-R 
Oppr.bud. 

2017 

Beløp øns-
kes overf. 

til 2018 

11260 Egenkapitalinnskudd KLP 
                  

1,5  
                  

1,5                      -    
                  

1,5    

11270 Flyktningeboliger 
                  

7,6  
                  

7,4  
                -

0,2  
               

13,3    

112700
1 Flyktningebolig Dunihagen 6 

                  
5,2  

                  
4,5  

                -
0,8                      -      

112700
2 Bruksendring Furulia 42 

                  
0,0  

                  
0,0                      -                        -      

11431 Sandetun - ny frisklivssentral                     -                        -                        -    
                  

0,5    

11441 Småhus for vanskligstilte 
                  

6,9  
                  

6,9  
                  

0,0  
                  

7,2    

11470 Innløsning av festetomter                     -                        -                        -    
                  

0,2    

11481 Skafjell nytt kryss/bussholdeplass 
                  

0,9                      -    
                -

0,9  
                  

2,6    

11482 Kryss/trafikkøy Lersbryggen 
                  

0,5  
                  

0,5  
                  

0,0                      -      

11490 Nordre Jarlsberg brygge 
                  

0,2  
                  

0,2  
                  

0,0  
                  

0,2    

114940
1 Fremføringsbidrag - NJB 

                  
4,7  

                  
4,8  

                  
0,2  

                  
1,7    

11500 Utbygging Selvik skole 
                  

1,2  
                  

1,2  
                -

0,0  
                  

2,5    

115000
1 Selvik skole, byggeledelse 

                  
0,0                      -    

                -
0,0                      -      

11510 Tiltak friluftsplan 
                  

0,5  
                  

0,4  
                -

0,1  
                  

0,4    

11511 Opparb. friluftsområde (kyststi)                     -    
                  

0,5  
                  

0,5  
                  

0,5    

11550 Rehabilitering Kjeldås skole                     -                        -                        -    
                  

5,1    

11551 Rehab - Galleberg skole 
                  

0,1  
                  

0,2  
                  

0,0  
                  

0,2    

11580 
Tilrettelegging Hanekleiva næringsom-
råde 

               
20,1  

               
26,1  

                  
6,0                      -      

11602 
Komm.bygg skole/bhg. miljør.hel-
sev.ENØK 

                  
0,6  

                  
0,6  

                -
0,0  

                  
0,7    

11610 Radon - tiltak 
                  

0,0  
                  

0,2  
                  

0,1  
                  

0,3    

11619 Kjeldås bhg. - byggledelse 
                  

0,0  
                  

0,0  
                  

0,0  
                  

0,0    

11620 Ny barnehage nord i Sande 
                  

0,1  
                  

0,0  
                -

0,0  
                  

0,0    

11622 Offentlig påbud 
                  

0,3  
                  

0,5  
                  

0,2  
                  

0,5  
                  

0,2  

11624 Ladestasjoner elbil 
                  

0,1  
                  

0,2  
                  

0,1  
                  

0,6  
                  

0,1  

11625 Overvann vei/kommunale eiendommer 
                  

0,4  
                  

0,5  
                  

0,1  
                  

2,0  
                  

0,1  

11626 Riving/rehab dammer                     -    
                  

0,4  
                  

0,4  
                  

2,0  
                  

0,4  

11627 Hagaveien 3 - rehabilitering                     -    
                  

0,7  
                  

0,7  
                  

0,7  
                  

0,7  

11628 Inventar bibliotek 
                  

0,2  
                  

0,3  
                  

0,0  
                  

0,3    

11630 Felles infrastruktur - Sande sentrum 
                  

4,5  
                  

4,4  
                -

0,1                      -      
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Pro-
sjekt 
nr. 

Prosjekt tekst (tall i mill. kr) 
Regnskap 
2017 

Rev.bud 
2017 

Avvik RB-R 
Oppr.bud. 

2017 

Beløp øns-
kes overf. 

til 2018 

D0134 El-bil 
                  

0,0                      -    
                -

0,0                      -      

  Sum alle prosjekter 
             

167,6  
             

174,3  
                  

6,8  
             

161,5  
                  

4,1  
1) Prosjekter vedr. vann må ses under ett 
2) Prosjekter vedr. avløp må ses under ett 

3) Prosjekter vedr. Trafikksikkerhetstiltak (gang og sykkelvei) må ses under ett 
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KST-sak
Møte-

dato
Saksnavn Kommentarer Status

Frist / sak 

opp i KST:

Revidert 

frist

Utført / Utsatt 

/ Videre 

oppfølging

ansvarlig for 

oppfølging i adm.

KST-19/15 29.04.15 Delegeringsreglement for Sande kommune Saken utsatt. Utsatt Rune Frøiland

KST-22/15 29.04.15
Evaluering av effektiviseringstiltak og 

omorganiseringer på Sandetun 2014

Iverksette nødvendige tiltak for å få på 

plass ledelse i henhold til vedtatt 

omorganisering/effektivisering

Enstemmig vedtatt. 

Er i prosess.
Utført Fritz Solhaug

KST-23/15 29.04.15

Utvikling og behov for pleie- og 

omsorgstjenester ved Sandetun pleie og 

rehabilitering

Gjennomføre prioriteringer og iverksette 

nødvendige tiltak. Ved behov for økt 

finansiering fremmes eget forslag 

Enstemmig vedtatt. 

Er i prosess.

Videre 

oppfølging
Fritz Solhaug

KST-28/15 29.04.15 Regnskap 2014 Sande kommune

Feil og mangler bør rettes opp før 

budsjettarbeidet starter for 2016, senest 

01.10.15. FSK holdes løpende orientert.

Rutiner er under revidering og avstemming for 

2015 er påstartet.
Utført Cecilie Halvorsen

KST-35/15 17.06.15
Etablering av frisklivssentral i Sande - status 

og fremtidige muligheter

Enstemmig vedtatt. Er iverksatt i lokaler i 

Sentrum, opprettet ca 50 % stillingshjemmel, 

organiserer ulike frisklivsaktiviteter, herunder 

frisklivsresept, gruppeaktiviteter, 

kostholdsveiledning, etc.

Utført Fritz Solhaug

KST-40/15 17.06.15 Deltakelse i byregionsprogrammet Enstemmig vedtatt
Videre 

oppfølging
Olav Grande

KST-42/15 17.06.15 Bosetting av flyktninger fra Syria

Enstemmig vedtatt og iverksatt. 

Bosatt 26 flyktninger, samt noe 

familiegjennforeninger.

Utført Fritz Solhaug

KST-52/15 09.09.15
Forvaltningsprosjektet - oppfølging av 

kommunestyrevedtak 

Enstemmig vedtatt.

Gjennomført i form av denne rapporten.
Utført Olav Grande

KST-68/15 09.12.15
Klage på detaljreguleringsplan for 

Skafjellåsen 5 - Planid 20140004

Klage ikke tatt til følge av Fylkesmannen i 

Vestfold
Utført Knut Johansen

KST-70/15 09.12.15
Klagebehandling - Tandbergåsen sydvest 

detaljregulering av bolig

Klage ikke tatt til følge av Fylkesmannen i 

Vestfold
Utført Knut Johansen

KST-80/15 09.12.15

Bygging av nye lokaler til 

frisklivssentral/frivillighetssentral ses i 

sammenheng med behovet for å øke 

kapasiteten på rehabiliteringsavdelingen på 

Sandetun.

Hapro - Tekstforslag nr. 1 Utredning igangsettes i 2016
Videre 

oppfølging
Fritz Solhaug

KST-80/15 09.12.15

Det ses på kostnader knyttet opp mot 

anskaffelse av elbil som tjenestebil lokalisert 

til rådhuset som erstatning til de som kjører 

på kjøregodtgjørelse. Det skal også ses på 

muligheten for å etablere ladestasjon bak 

rådhuset til ansatte/tjenestebil slik at 

ladestasjon i front av bygget er til 

besøkende. Saken legges fram til politisk 

behandling innen 1. juni 2016.

Hapro - Tekstforslag nr. 2 Sak i KST 06.09.16 Utført Knut Johansen

KST-80/15 09.12.15

Det ses på muligheten for etablering av 

ladestasjoner/hurtigladere i sentrum i 

samarbeid med gårdeiere. Jernbaneverket 

kontaktes for om mulig å etablere 

ladestasjoner på parkeringsplassen.

Hapro - Tekstforslag nr. 3 Sak i KST 06.09.16 Utført Knut Johansen
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KST-sak
Møte-

dato
Saksnavn Kommentarer Status

Frist / sak 

opp i KST:

Revidert 

frist

Utført / Utsatt 

/ Videre 

oppfølging

KST-80/15 09.12.15

Det utarbeides en helhetlig IKT – plan for 

kommunen for å effektivisere og bedre 

kommunikasjonen mellom etater/avdelinger i 

alle kommunale ledd. I dette arbeidet skal 

alternativer til D-IKT utredes. Planen legges 

frem til politisk behandling innen 1.oktober 

2016.

Hapro - Tekstforslag nr. 4

Det ble i 2015 nedsatt tverrsektorielle 

arbeidsgrupper som har jobbet med IKT plan og 

digitaliseringsstrategi for Sande kommune. 

Digitaliseringsstrategi er utarbeidet, forankres og 

implementeres i organisasjonen våren 2016. 

Kontinuerlig prosess. 

Utredning av alternativer til D-ikt: Sande deltar i 

6K IKT. Egen rapport skrives.

01.10.16
Videre 

oppfølging

KST-80/15 09.12.15

Det utredes alternativer for organisering av 

flyktningetjenesten. Saken legges fram til 

politisk behandling innen 1. mai 2016.

Hapro - Tekstforslag nr. 5 Prosess pågår
Videre 

oppfølging

KST-80/15 09.12.15

Det bes om en evaluering av leirskoletilbudet 

til 8. trinn høsten 2016. Saken legges fram 

til politisk behandling innen 1.11.2016.

Hapro - Tekstforslag nr. 6
Evalueres etter at leirskolen er gjennomført. 

Oppdraget er sendt skolen.

Videre 

oppfølging

KST-1/16 03.02.16 Bosetting av flyktninger i 2016

Vedtak om bosetting av 35 flyktninger, hvorav 10 

enslige mindreårige. Innen KST-møtet i mai 

2016 skal det utarbeides en helhetlig plan.

Arbeidsgruppe nedsatt, muntlig orientering 4.5, 

plan behandles 15.6

Utført

KST-2/16 03.02.16
Sluttbehandling etter utsettelse - 

Lersbryggen detaljregulering av næring
Enstemmig vedtatt Utført

KST-3/16 03.02.16

Klage på detaljreguleringsplan for gang-

/sykkelveg langs Gallebergveien - Planid 

20140007

Klage ikke tatt til følge av Fylkesmannen i 

Vestfold.

Reguleringsplan endelig stadfestet. Prosjekt er 

imidlertid ikke prioritert i fylkeskommunens 

handlingsprogram.

Utført

KST-4/16 03.02.16 Fastsettelse av gebyrer for avløp 2016 Revidert forslag vedtatt med 20 mot 5 stemmer Utført

KST-5/16 03.02.16 Fastsettelse av gebyrer for vann 2016 Revidert forslag vedtatt med 20 mot 5 stemmer Utført

KST-6/16 03.02.16
Lersbrygga klubbhus og barnehage - endring 

og inngåelse av nye avtaler
24.02.16: blir en ny prosess i stedet.

Saken trukket. Ny behandling kan bli aktuelt i 

mars. Prosessen endres helt av partene.
Utført

KST-7/16 03.02.16
Plan for forprosjekt landsbykonsept demens 

i Vestfold

Enstemmig vedtatt.

Forprosjekt ferdig, arbeid pågår.
Utført

KST-8/16 03.02.16 Tjenestebeskrivelser Helse og velferd 2016
Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra HOS.

Iverksatt.
Utført
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KST-sak
Møte-

dato
Saksnavn Kommentarer Status

Frist / sak 

opp i KST:

Revidert 

frist

Utført / Utsatt 

/ Videre 

oppfølging

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag

Sande kommune igangsetter et prosjekt 

for å se på mulighetene 

Energieffektivisering i form av Energy 

Performance Contracting gir kommunen.

Sande kommune har for tiden ingen prosjekter 

der det er aktuelt å vurdere EPC-kontrakter. 

Dette er derfor ikke utredet videre.

Videre 

oppfølging

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag

Det utredes hvordan skolene i Sande 

kommune kan bruke hverandres 

kompetanse for å gi sterke elever 

mulighet til større faglige utfordringer 

innenfor samme driftsrammer. 

Utredningen skal innbefatte mulig 

samarbeid med videregående skole og 

Høyskolen i Vestfold.

Ikke gjennomført. Vil tas inn som tema ifm 

tjenesteutviklingen i ny kommune.

Videre 

oppfølging

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag

Administrasjonen innarbeider rapportering 

av Klima og energiplanen i budsjettet og i 

revidert budsjett.

Klima- og energiplan er vedtatt i februar 2017. 

Rapportering skjer i årsberetning 2016 og vil bli 

fulgt opp i senere dokumenter.

Videre 

oppfølging

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag

Det utredes om mulighetene for vannkraft 

i forbindelse med rehabilitering av 

dammene.

I utredning og sak om riving av Mølledammen 

ble avklart fra vassdragsteknisk ansvarlig at det 

ikke er grunnlag for utbygging av vannkraft.

Utført

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag

Sande kommune tar initiativ til et prosjekt 

for sykkelhotell i samarbeid med 

Jernbaneverket og Vestfold 

fylkeskommune.

Det er innledet drøftinger med Jernbaneverket 

om parkeringsdekning, heis, sykkelparkering, 

ladestasjoner m.v. I møte 05.09.16 stilte 

Jernbaneverket seg positive til å vurdere en 

styrket løsning for sykkelparkering. Det 

foreligger ikke tilbakemelding fra Jernbaneverket.

Videre 

oppfølging

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag

Rådmannen rapportere sykefraværet og 

tiltakene løpende i hver 

kommunestyremøte inntil videre.

Iverksatt. Utført

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag
Administrasjonen bes vurdere alternativer 

til D-ikt for kommunens IKT-satsning

Forutsetningene er endret ved 

kommunereformen. Sande deltar sammen med 

Hof og Holmestrand og fire øvrige 

Vestfoldkommuner i etablering/oppbygging av 

Jarlsberg IKT.

Videre 

oppfølging

KST-9/16 03.02.16 Budsjett 2016 - Opposisjonens tekstforslag

Det utredes en velferdsmodell med arbeid 

for sosialhjelp i henhold til vedlagt forlagte 

velferdsmodell. Gjennomføring 

igangsettes februar/mars 2016

Dette blir ikke gjennomført som opprinnelig 

foreslått.

Aktivitetsplikten ble iverksatt 01.01.17 i alle 

landets kommuner, og er det den nasjonale 

metoden og tilnærming for å følge opp dette 

området. Det vises for øvrig til vedtak i HOS-sak 

5/17 og orientering i kommunestyremøtet fra 

NAV-leder 28.02.17 vedr. samme tema.

Utført

KST-10/16 03.02.16 Høringsuttalelse nytt inntektssystem Punkter 1 - 8 vedtatt Utført
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KST-sak
Møte-

dato
Saksnavn Kommentarer Status

Frist / sak 

opp i KST:

Revidert 

frist

Utført / Utsatt 

/ Videre 

oppfølging

KST-11/16 16.03.16
Klage på områdeplan for Sande sentrum - 

PlanID 20140002

Klage ikke tatt til følge av Fylkesmannen i 

Vestfold
Utført

KST-12/16 16.03.16
Reguleringsplan - Breivoll Syd - PlanID 

20140005 - 2. gangs behandling
Enstemmig vedtatt Utført

KST-13/16 16.03.16
Klagebehandling nr. 2 - Tandbergåsen 

sydvest detaljregulering av bolig

Klage ikke tatt til følge av Fylkesmannen i 

Vestfold
Utført

KST-14/16 16.03.16
Sluttbehandlig - Løkkatoppen 

detaljregulering av bolig

Vedtatt med 20 mot 5 stemmer.

Ny endring av reguleringsplan vedtatt i februar 

2017.

Utført

KST-15/16 16.03.16 Rapport forvaltningsrevisjon - selvkost

Enstemmig vedtatt.

Skriftlig tilbakemelding om oppfølging av rapport 

er sendt kontrollutvalget.

Utført

KST-16/16 16.03.16 Tjenestebeskrivelser nye 2016
HOS-utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Iverksatt.
Utført

KST-17/16 16.03.16
Statusrapport ressursutvikling i et 

helsefremmende perspektiv

Enstemmig vedtatt.

Iverksatt.
Utført

KST-18/16 16.03.16 Sosiale medier - folkevalgte og etisk ansvar

Enstemmig vedtatt.

Det gjennomføres en folkevalgtopplæring på 

tema etisk ansvar som forlkevalgt og 

arbeidsgiveransvar

Videre 

oppfølging

KST-19/16 20.04.16 Kommunereformen - hva nå
Rådmannens forslag satt til side. 

Fellesforslag lagt fram.
Vedtatt med 24 mot 1 stemme

Videre 

oppfølging

KST-20/16 04.05.16 Planstrategi for 2016 - 2019

FSK innstilling med KOP-utvalgets tillegg 

enstemmig vedtatt. 

Revidert planstrategi vil bli lagt fram høsten 

2017, jfr orientering i FSK i mars 2017.

Utført

KST-21/16 04.05.16
Valg av kandidater til skjønnsmannsutvalg 

for perioden jan. 2017- des. 2020
Lagt fram uten innstilling 9 kandidater valgt (3 nye). Enstemmig vedtatt Utført

KST-22/16 04.05.16
§ 27 Samarbeid om akutte lavterskeltilbud 

innen det sosiale feltet

HOS-utvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Samarbeidet er videreført
Utført

KST-23/16 04.05.16
Orientering om kommunelege- og 

sykehjemslegeordningen i Sande kommune

KST ber om utredning av 

kommuneoverlegefunksjonen innen 

01.09.16 og evaluering av 

fastlegeordningen og 

sykehjemslegefunksjonen til samme tid. 

HOS-utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak koordineres med bygging av ny kommune. 

Ny sak fremmes i 2017.

Videre 

oppfølging

KST-24/16 04.05.16
Nye salgs- og skjenkebevillinger i Sande 

kommune 2016 - 2020

Alle punkter enstemmig vedtatt.

Helhetlig rusmiddelpolitisk Handlingsplan 

evalueres 1. halvår 2017. Ny skjenketid 

innarbeides fredag og lørdag. Sak forsinket, 

planlagt behandlet 2. halvår 2017.

Utført

KST-25/16 04.05.16
Årlig kommunalt tilskudd til de politiske 

partiene for 2016 - 2019

Enstemmig vedtatt.

Utbetaling er gjort iht. vedtaket.
Utført
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KST-sak
Møte-

dato
Saksnavn Kommentarer Status

Frist / sak 

opp i KST:

Revidert 

frist

Utført / Utsatt 

/ Videre 

oppfølging

KST-26/16 04.05.16 Finansrapport 2015 Enstemmig vedtatt Utført

KST-27/16 04.05.16 Årsberetning 2015 Enstemmig vedtatt Utført

KST-28/16 04.05.16 Regnskap 2015 Sande kommune
Enstemmig vedtatt. Budsjettendringer er lagt inn 

i Agresso.
Utført

KST-29/16 15.06.16
Handlingsplan for bekjempelse av vold i 

nære relasjoner
Enstemmig vedtatt. Utført

KST-30/16 15.06.16

Fremdriftsplan for arbeidet med utredning av 

muligheten for Sande kommune som røykfri 

i arbeidstiden

Vedtatt med 18 mot 7 stemmer.

Arbeidsgruppe nedsatt - er i gang med 

utredning.

Videre 

oppfølging

KST-31/16 15.06.16
Plan for velferdsteknologi i Sande kommune 

2016-2018

Enstemmig vedtatt.

Det arbeides med ulike tiltak hjemlet i 

planverket.

Utført

KST-32/16 15.06.16
Plan for bosetting og integrering av 

flyktninger 2016-2020

Enstemmig vedtatt inklusiv et nytt pkt. 5 om 

statlig fullfinansiering for bosetting av enslige 

mindreårige. 

Iverksettelse av vedtak pågår. Det blir ikke 

bosatt enslige mindrerårige flyktninger i 2017, 

jfr. tilbakemelding fra IMDI.

Utført

KST-33/16 15.06.16

Valg av lagrettemedlemmer og 

meddommere 1. januar 2017 til 31. 

desember 2020

Saken utsatt til ekstra KST-møte 22.06.16 Utsatt

KST-34/16 15.06.16

Samarbeidsavtale om beredskap mellom 

Sande kommune og Sande Røde Kors 

Besøkstjeneste

Enstemmig vedtatt. Utført

KST-35/16 15.06.16
Kommuneoverskridende samarbeidsavtale 

om hjorteviltforvaltning
Enstemmig vedtatt. Utført

KST-36/16 15.06.16 Endringer i selskapsavtale - IKA Kongsberg Godkjenning enstemmig vedtatt Utført

KST-37/16 15.06.16
Tertialrapport og budsjettendringer 1. tertial 

2016

Rapport tatt til orientering. Budsjettendringer 

vedtatt.
Utført

KST-38/16 15.06.16
Søknad om utvidet skjenkeareal og 

skjenketid - Seilet Sportsbar AS

Innstilling vedtatt med 17 mot 7 stemmer.

Iverksatt.
Utført

KST-33/16 22.06.16

Valg av lagrettemedlemmer og 

meddommere 1. januar 2017 til 31. 

desember 2020

Valgt i henhold til fremlagt liste (utsatt fra 

15.06.16)
Utført

KST-34/16 22.06.16
Kommunereformen - oppsummering etter 

folkeavstemmingen 16.06.2016

Resultat tatt til etterretning - ny felles kommune 

med nye Holmestrand. Ny KST-sak 06.09.2016

Videre 

oppfølging

KST-35/16 15.06.16
Kommuneoverskridende samarbeidsavtale 

om hjorteviltforvaltning
Enstemmig vedtatt Utført

KST-36/16 15.06.16 Endringer i selskapsavtale - IKA Kongsberg Godkjenning enstemmig vedtatt Utført

KST-37/16 15.06.16
Tertialrapport og budsjettendringer 1. tertial 

2016

Rapport tatt til orientering. Budsjettendringer 

vedtatt og innlest i Agresso.
Utført
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KST-38/16 15.06.16
Søknad om utvidet skjenkeareal og 

skjenketid - Seilet Sportsbar AS

Innstilling vedtatt med 17 mot 7 stemmer.

Iverksatt.
Utført

KST-33/16 22.06.16

Valg av lagrettemedlemmer og 

meddommere 1. januar 2017 til 31. 

desember 2020

Valgt i henhold til fremlagt liste (utsatt fra 

15.06.16)
Utført

KST-39/16 22.06.16
Kommunereformen - oppsummering etter 

folkeavstemmingen 16.06.2016

Resultat tatt til etterretning - ny felles kommune 

med nye Holmestrand. Ny KST-sak 06.09.2016

Videre 

oppfølging

KST-40/16 06.09.16

Innføring av velferdsteknologi, e-lås - 

innvirkning på egenbetalingssatser for helse- 

og omsorgstjenester i hjemmet

Enstemmig vedtatt.

Innføring av e-løs utsatt pga 

kommunesammenslåingsprosessen.

Utført

KST-41/16 06.09.16 Etablering av ladestasjoner - leasing av elbil

Innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag 

fra FRP (prosjektregnskap fremlegges).

Ladestasjoner er etablert ved rådhuset og 

leasingavtale for elbil er inngått.

Utført

KST-42/16 06.09.16
Sluttbehandling - boligsameiet Tømmerås, 

nordre detaljregulering
Innstilling enstemmig vedtatt. Utført

KST-43/16 06.09.16 Mølledammen- riving , utbedring eller salg

Enstemmig vedtatt.

Konsesjonssøknad til NVE skal utarbeides i 

2017.

Videre 

oppfølging

KST-44/16 06.09.16 Årsmelding for barnehagene 2015/2016 Enstemmig vedtatt Utført

KST-45/16 06.09.16
Tilstandsrapport for grunnskolen i Sande 

2016
Enstemmig vedtatt Utført

KST-46/16 06.09.16 Årsmelding for SFO 2015/16 Enstemmig vedtatt Utført

KST-47/16 06.09.16
Prosjekt 11021 - Ny skafjellåsen barnehage - 

budsjettjustering

Formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 

9 stemmer.

Anbudsprosessen etter ny utlysing er i 

sluttfasen

Utført

KST-48/16 06.09.16
Organisering av flyktningetjenestene - videre 

prosess

Tilpasses prosessen med etablering av 

felles kommune

Enstemmig vedtatt. Aventer 

komnmunesammenslåing.

Videre 

oppfølging

KST-49/16 06.09.16
Tjenesteanalyse for helse- og 

velferdstjenesten i Sande kommune

Enstemmig vedtatt.

Iverksatt.
Utført

KST-50/16 06.09.16
Fritak fra folkevalgte verv Kathrine Ese 

(Brunæs)
Enstemmig vedtatt Utført

KST-51/16 06.09.16
Kommunereformen - overordnede 

problemstillinger

Enstemmig vedtatt med ordførers tilleggsforslag 

pkt. 4.

Gjennomført

Utført

KST-52/16 06.09.16
Valg av meddommere til tingretten - 

lagretten og jordskifteretten - endring
Enstemmig vedtatt Utført

KST-53/16 27.09.16
Kommunereformen - 

sammenslåingstidspunkt

Primært 01.01.2018, subsidiært 

01.01.2019

Senterpartiets forslag vedtatt med 13 mot 12 

stemmer
Utført
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KST-54/16 18.10.16

Detaljreguleringsplan for Selvik skole - 

Bekkeveien - planid 20150007 - 2. 

gangsbehandling

Enstemmig vedtatt.

Fylkeskommunal bevilgning foreligger, avtale er 

inngått og tiltak gjennomføres i 2017/2018.

Utført

KST-55/16 18.10.16 Ferdsel Børstadveien - politisk oppfølging

Høyres forslag vedtatt med 14 mot 10 stemmer i 

tillegg til hoveutvalgets innstilling som ble vedtatt 

med 16 mot 8 stemmer.

Oversendes Miljøverndepartementet til 

avgjørelse.

Videre 

oppfølging

KST-56/16 18.10.16

Justering av bompengeavgifter på 

skogsbilveier - Fjellskarveien, 

Blindevannsveien, Suluvannsveien og 

Kalmoveien

Gjeldende fra 01.01.2017 Enstemmig vedtatt. Utført

KST-57/16 18.10.16 Fritak fra folkevalgte verv Per Hartvig Olsen Enstemmig vedtatt Utført

KST-58/16 18.10.16
Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-

31.12.2020
Enstemmig vedtatt. Utført

KST-59/16 18.10.16
Renovasjonsselskapet for 

Drammensregionen IKS- revidert eierstrategi
Enstemmig vedtatt. Utført

KST-60/16 18.10.16

Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-

2019

Enstemmig vedtatt Utført

KST-61/16 18.10.16
Tertialrapport og budsjettendringer 2. tertial 

2016

Tatt til orientering. Budsjettendringer i 

driftsregnskapet vedtatt og lest inn i Agresso.
Utført

KST-62/16 27.10.16

Tilsetting av prosjektleder/rådmann i ny 

sammenslått kommune - Hof, Holmestrand, 

Sande

Enstemmig vedtatt. 

Iverksatt.
Utført

KST-63/16 06.12.16
Områdeplan for Sande sentrum - forslag til 

bruk av veiledende plan for Sandeelva

Vedtatt med 20 mot 5 stemmer.

Asplan Viak vil bli engasjert til å foreta 

utredning.

Videre 

oppfølging

KST-64/16 06.12.16
Endelig behandling av utbyggingsavtale - 

næringsområdet Hanekleiva Øst

Vedtatt med 24 mot 1 stemme.

Utbyggingsavtale følges opp med en detaljert 

gjennomføringsavtale.

Utført

KST-65/16 06.12.16

Vestfoldbanen Holm-Holmestrand - 

reguleringsendring Øgarden og Holm - 

Planid 20150004

Enstemmig vedtatt Utført

KST-66/16 06.12.16
Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 - 

høring
Høringsuttalelse godkjent Utført

KST-67/16 06.12.16
Overordnet beredskapsplan for Sande 

kommune
Enstemmig vedtatt Utført

KST-68/16 06.12.16
Anmodning om bosetting av flyktninger for 

2017

Vedtatt med 17 mot 8 stemmer.

Vedtaket følges opp.

Videre 

oppfølging
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KST-69/16 06.12.16

Revisjon av kortsiktig handlingsprogram for 

idrettsanlegg 2017 - spillemiddelprioritering 

2017

Enstemmig vedtatt.

Utført
Utført

KST-70/16 06.12.16
Hallene i Sande: tilsynsvakt og 

utleieregler/prosedyrer

Enstemmig vedtatt.

Utført
Utført

KST-71/16 06.12.16 Prosjektmanual - kommunale prosjekter

Enstemmig vedtatt.

Vedtatt prosjektmanual danner grunnlag for 

interne rutiner i kommunalteknikk.

Utført

KST-72/16 06.12.16 Møteplan for politiske møter 2017 Møteplan godkjent med 19 mot 6 stemmer Utført

KST-73/16 06.12.16
Fritak fra folkevalgte verv perioden 2015-2019 

- Anne-Kristin Skogsrud
Enstemmig vedtatt Utført

KST-74/16 06.12.16 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017
Vedtatt med 19 mot 6 stemmer.

KST vedtok des 16 en dags valg. 
Utført

KST-75/16 06.12.16 Eierstrategi legevakten
Enstemmig vedtatt.

Iverksatt.
Utført

KST-76/16 06.12.16
Avtale mellom Sande kommune og 

Glitrevannverket IKS om vannleveranse
Enstemmig vedtatt. Utført

KST-77/16 06.12.16
Fastsettelse av gebyrer for 

husholdningsrenovasjon 2017
Enstemmig vedtatt. Utført

KST-78/16 06.12.16 Fastsettelse av gebyrer for vann 2017 Enstemmig vedtatt. Utført

KST-79/16 06.12.16 Fastsettelse av gebyrer for avløp 2017 Vedtatt med 24 mot 1 stemme. Utført

KST-80/16 06.12.16

Fastsettelse av gebyrer for feiertjenester og 

søknader om tillatelse til handel med 

fyrverkeri 2017

Enstemmig vedtatt. Utført

KST-81/16 06.12.16

Fastsettelse av priser og gebyrregulativ for 

slamtømming - tilsyn av små avløpsanlegg 

og behandling av utslippstillatelser 2017

Enstemmig vedtatt. Utført

KST-82/16 06.12.16 Plan/byggesak - gebyrregulativ for 2017 Vedtatt med 24 mot 1 stemme. Utført

KST-83/16 06.12.16 Investeringer revidert budsjett Overføres i henhold til vedtak
Enstemmig vedtatt. 

Budsjettendringer er lagt inn i Agresso.
Utført

KST-84/16 06.12.16
Handlingsprogram 2017-2020 med 

økonomiplan

Vedtatt med tekstforslag.

Endringer innarbeidet i budsjett og endelig 

versjon av Hapro 2017-2020.

Utført
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KST-84/16 06.12.16 Tekstforslag 1

Åpning av avdeling G på Sandetun 

nødvendiggjør at det, i nært samarbeid 

med de ansatte, må foretas en 

gjennomgang og utarbeides en ny romplan 

for Sandetun. Dette for å finne plass til 

denne avdelingen og samtidig beholde 

dagsenter og aktivitetssenter i tilknytting til 

Sandetun. Flytting av tjenestekontoret ut av 

Sandetun vurderes som ett av tiltakene for 

å frigjøre plass.

Arbeid med romplan er igangsatt. Så langt er det 

ikke funnet tilfredstillende løsninger verken for 

tjenestekontor og dagsenteret for hjemmeboende 

med demens. 

Videre 

oppfølging

KST-84/16 06.12.16 Tekstforslag 2

Kommunestyret ber om utredning av 

mulighetene og kostnadene for en bedre 

utnyttelse av Kommunelokalet innenfor 

eksisterende bygningsrammer. Det er 

ønskelig med større publikumskapasitet, 

bedre forhold for utøvere og bedre 

lagringsplass. Kommunestyret ønsker en 

sak om dette innen oktober 2017.

Utredning igangsettes i 2017
Videre 

oppfølging

KST-84/16 06.12.16 Tekstforslag 3

Med den befolkningsveksten vi har i Sande 

er det viktig å beholde alle de fire 

barneskolene vi har. Kapasiteten er 

imidlertid utnyttet i varierende grad. 

Galleberg skole har kapasitet til å ta imot 

flere elever, mens alle de tre øvrige 

barneskolene er relativt fullt utnyttet. Det 

bør derfor ses på mulighetene til å justere 

skolegrensene for å utnytte kapasiteten på 

Galleberg bedre og utsette 

utbyggingsbehov på Kjeldås. For å beholde 

dagens skolestruktur må det i tillegg sees 

på mulighetene for å oppfylle 

kommuneplanens intensjoner om 

tilrettelegging for flere boliger i tilknytning til 

skolekretsene i Nordre Sande, med særlig 

vekt på Galleberg skolekrets.

Tekstvedtaket er drøftet med skoleledere og med 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU). En skoleleder 

fra hver skole skal være en referansegruppe for 

innholdet i notatet som skal svare opp vedtaket. 

KFU vil også få uttale seg. Det var ikke mulig å 

rekke denne prosessen allerede i mars, så 

notatet er planlagt lagt fram før sommeren-17.

Videre 

oppfølging
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Utført = Vedtak effektuert eller overført til driften for gjennomføring 

Utsatt = Saken utsettes til et annet møte 

Videre oppføling = Er i prosess
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Frist / sak 

opp i KST:

Revidert 

frist

Utført / Utsatt 

/ Videre 

oppfølging

KST-84/16 06.12.16 Tekstforslag 4

Prosjektet for utbygging av skoler i sentrum 

gjennomgås fullstendig innenfor rammen 

avsatt til prosjektering. For å holde 

utgiftene til skolebyggene innenfor en 

akseptabel ramme, må det sees på 

mulighetene for å beholde deler av 

eksisterende bygningsmasse og 

hensiktsmessig sambruk av byggene. Det 

vurderes hvilke andre funksjoner som skal 

inkluderes i prosjektet, som fritidsklubb, 

kulturskole og skatepark. Eventuelle 

salgssummer på disse områdene kan 

regnes inn som finansiering av skolene.

Utredning starter når konsulenter er valgt. 

Konkurransegrunnlag for valg av konsulenter er 

gjennomført og tilbud innhentet.

Videre 

oppfølging

KST-84/16 06.12.16 Tekstforslag 5

Tekstdelen i HAPRO justeres for å 

samsvare med alle konsekvenser av 

endringsforslag som blir vedtatt i 

kommunestyrets budsjettbehandling

Er innarbeidet i endelig versjon av Hapro 2017-

2020.
Utført

KST-84/16 06.12.16 Tekstforslag 6

Kommunestyret ønsker utredet kostnadene 

for etablering og drifting av streaming av 

formannskapsmøtene. Det legges fram en 

sak om dette innen mars 2017.

Kommer som sak i april møtet 2017.
Videre 

oppfølging

KST-84/16 06.12.16 Tekstforslag 7

Kommunestyret ber om scenegulvet på 

torget blir rehabilitert eller lagt med nytt og 

mer bestandig dekke. Kostnadene 

forutsettes dekket innenfor eksisterende 

rammer.

Tiltak vil bli vurdert sommeren 2017.
Videre 

oppfølging

KST-85/16 06.12.16 Utsettelse av nytt delegeringsreglement
Enstemmig vedtatt. 

Iverksettes i ny kommune.
Utført

KST-86/16 06.12.16
Fritak fra og valg av nytt medlem - forliksråd 

for perioden 01.01.2017-31.12.2020
Enstemmig vedtatt Utført

KST-87/16 06.12.16 Regionreformen - utredning og videre prosess

Pkt. 1: vedtatt med 21 mot 4 stemmer Pkt 2 og 3 

enstemmig vedtatt.

Er i prosess i Hof/Holmestrand/Sande

Videre 

oppfølging
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Arkivsak-dok. 16/00195-31 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/18 
BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG - SANDE KOMMUNE" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» 
og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:  
 

 Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande -
sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til 
økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.  
 

 Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til 
økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.  

 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer 
til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.  
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg»:  
 

 Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande -
sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til 
økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.  
 

 Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til 
økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.  

 
Kommunestyret ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer 
til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.  
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» fra Buskerud 
kommunerevisjon IKS 
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Saksframstilling: 
 
Buskerud kommunerevisjon IKS har på bestilling fra kontrollutvalget i Sande i 
kontrollutvalgsmøte 14.11.16, sak 34/16 gjennomført forvaltningsrevisjon på området 
psykisk helse og rusomsorg i Sande kommune.  
 
Formålet med prosjektet har vært å vurdere kommunens tilbud på områdene psykisk 
helse og rusomsorg, med spesielt fokus på tidlig innsats (forebyggende arbeid og å 
fange opp brukere), samt ivaretakelse av brukernes økonomiske interesser.  
 
Forvaltningsrevisjonen ble bestilt i kontrollutvalgsmøte 14.11.2016, og 
kontrollutvalget fikk en kort statusoppdatering for prosjektet i møtet 14.02.2017. I 
kontrollutvalgsmøte 08.05.2017, sak 14/17 ble det fremlagt forslag til revidert 
prosjektplan fra Buskerud kommunerevisjon. Den reviderte prosjektplanen forutsatte 
en utvidet ressursramme på prosjektet fra 200 til 300 timer, hvilket innebar at en 
tilleggsbevilgning på 110.000,- ville være nødvendig for å få gjennomført prosjektet i 
2017. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 14/17:  
 

«Saken utsettes. Revisjonen bes om å utarbeide forslag til ny prosjektplan 
basert på kontrollutvalgets drøfting og som kan gjennomføres innenfor vedtatt 
budsjettramme for 2017. Forslaget sendes kontrollutvalgets medlemmer på 
epost. Basert på medlemmenes tilbakemeldinger, avklarer leder behovet for 
behandling i ordinært møte». 

 
Ny prosjektplan ble oversendt kontrollutvalgsmedlemmene på e-post og godkjent.  
 
Følgende problemstillinger ble lagt til grunn i den endelige prosjektplanen:  
 

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om 
sine tjenester og tilbud på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for 
sine tjenester og tilbud på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til 
personer med psykiske problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 
I kontrollutvalgsmøtet 25.09.2017 fikk kontrollutvalget en ny statusoppdatering i 
prosjektet. Buskerud kommunerevisjon ventet da på dokumentasjon fra kommunen, 
men forventet å fullføre prosjektet innen oppsatt tidsplan med levering til møtet 
27.11.2017.  
 
Sekretariatet mottok e-post fra Buskerud kommunerevisjon 02.11.2017 med 
informasjon om at forvaltningsrevisjonsrapporten ble forsinket grunnet manglende 
oversendelse av dokumentasjon fra Sande kommune. Kontrollutvalget ble informert 
om forsinkelsen i kontrollutvalgsmøtet 27.11.2018. Behandlingen av rapporten ble 
derfor utsatt til første kontrollutvalgsmøte i 2018, 26.02.2018.  
 
07.02.2018 mottok sekretariatet informasjon fra Buskerud kommunerevisjon om at 
endelig rapport ikke kunne leveres til kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018 grunnet 
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sykdom over lengere tid. Kontrollutvalget ble orientert om den ytterligere forsinkelsen 
i kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018.  
 
Sekretariatet fikk oversendt endelig rapport fra Buskerud kommunerevisjon 
23.03.2018. Rådmannens høringsuttalelse v/ kommunalsjef Kari Engen Sørensen 
datert 19.03.2018 er vedlagt rapporten.  
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Sammendrag 
 

Bestilling  Problemstillinger 
Kontrollutvalget i Sande kommune 
Sak 34/2016 | 14. nov 2016 

 1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å 
informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud 
på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp 
personer med behov for sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de 
økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 

Formål 
Vurdere kommunens tilbud på områdene 
psykisk helse og rusomsorg, med spesielt 
fokus på tidlig innsats (forebyggende arbeid, 
fange opp brukere) samt ivaretagelse av 
brukernes økonomiske interesser. 

 
 

Metode og praktisk gjennomføring 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt, jf RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
 
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og dialog 
med ledere for Helse og velferd, Folkehelse / Bolig og fritid, samt NAV Sande. Vi har mottatt oversikt over 
alle registrerte brukere i forbindelse med Psykisk helsearbeid og rusomsorg i Sande kommune. Vi har søkt 
opp alle disse brukerne i kommunens (NAV Sande) fagsystem Sosio, for å se hvorvidt de mottar sosiale 
tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk forvaltning osv. Listene bestod av 139 unike personer. Vi har 
til sammen kontrollert 105 av disse, som gir en kontrollert andel på ca. 75 % av de registrerte brukerne.  
 
Vi så på utbetalinger av sosialhjelp, med særlig tanke på behov for nødhjelp – hyppige 
nødhjelputbetalinger, bruk av økonomisk veiledning/forvaltning, og tilpasning av utbetalingshyppighet. 
Dette for å få et innblikk i hvordan kommunen ivaretar de økonomiske interessene til personer med 
psykiske problemer eller rusproblemer. 
 
Revisjonskriterier 
For de to første problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige 
grupper og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og 
rusomsorg. Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 
arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 
For den tredje problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 
o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår ved 

stønadstildeling og sosiallån.  
o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 
o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 
o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 

 
Oppsummering og konklusjoner 
Sande kommune bruker flere kanaler for å informere andre aktører og innbyggerne om sine tilbud 
innenfor områdene psykisk helse og rusomsorg. Kommunen har også etablert flere arenaer internt for 
tverrfaglig samarbeid. De deltar også på eksterne samarbeidsarenaer hvor de kan informere om sine 
tjenester og tilbud, og fange opp personer som kan være i behov av tjenester og tilbud. 
 
NAV Sande sosial har rutiner for tvungen forvaltning og vergemål. Det er også utarbeidet rutiner for 
søknad om sosial stønad og nødhjelp. De to sistnevnte omtaler ikke økonomisk veiledning, frivillig eller 
tvungen forvaltning og vergemål. Psykisk helse har ikke utarbeidet rutiner som gjelder for å vurdere 
brukere med hensyn på økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål. 
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Vi anser det som en indikator på at brukere har behov for frivillig eller alternativt tvungen forvaltning eller 
vergemål dersom de ikke er i stand til å disponere sine ytelser og eventuelt andre inntekter, slik at de har 
et hyppig behov for nødhjelp eller å søke støtte om andre mer "uvanlige" formål. 
 
Vår kartlegging har ikke avdekket noe som tilsier at saksbehandlere ikke fanger opp de som har behov for 
frivillig eller tvungen forvaltning, alternativt vergemål. Vi mener likevel det vil være hensiktsmessig å 
supplere rutinene for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter hvor det 
skal gjøres en konkret vurdering om søker kan ha behov for økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen 
forvaltning eller vergemål, for å synliggjøre dette bedre.  
 
Vi mener også det er viktig for psykisk helse å synliggjøre dette tema ved å etablere rutiner, eller supplere 
sine eksisterende rutiner med disse temaene. 
 
Anbefalinger 
Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale rådmannen følgende: 

• Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter om å 
vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig / tvungen forvaltning og 
vergemål. 

• Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning,  
frivillig / tvungen forvaltning og vergemål. 

 
Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  
19. mars 2018 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Kontrollutvalget i Sande kommune vedtok i sitt møte 14. november 2016, sak 34/16, at Buskerud 

Kommunerevisjon IKS (BKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av områdene psykisk helse og 

rusomsorg.  

Prosjektet er bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet 

analyse for perioden 2016 – 2019. I sitt møte 18. oktober 2016, vedtok utvalget plan for forvaltningsrevisjon 

for perioden 2016 – 2019 med prosjekter innenfor områdene "Psykiatri/psykisk helsevern" og "Rusomsorg" 

som henholdsvis prioritet nummer 1 og 2. 

 

1.2. Formål og problemstillinger 
Prosjektets formål er vurdere kommunens tilbud på områdene, med spesielt fokus på tidlig innsats 

(forebyggende arbeid, fange opp brukere) samt ivaretagelse av brukernes økonomiske interesser. 

I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger: 

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 
Vi har belyst og vurdert tjenestene innenfor rusomsorg og psykisk helsearbeid opp mot problemstillingene. 

Dette er derfor ingen total gjennomgang av tjenesteområdene, men begrenset til de tema som tas opp i 

problemstillingene. 

Plan for forvaltningsrevisjonen ble behandlet over flere kontrollutvalgsmøter frem til endelig bestilling. De 

første utkastene til plan inneholdt også problemstillinger rundt Individuell plan (IP). I oppstartsmøte med 

kommunen kom det frem at det i veldig liten grad var brukere som ønsket IP. Kommunen opplyste også at de 

ikke anså IP som det mest hensiktsmessige verktøyet for de aktuelle gruppene, og at dette derfor ikke er høyt 

prioritert av kommunen.  

 

2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og dialog med 

ledere for Helse og velferd, Folkehelse / Bolig og fritid, samt NAV Sande. 

Vi har mottatt oversikt over alle registrerte brukere i forbindelse med Psykisk helsearbeid og rusomsorg i 

Sande kommune. Vi har søkt opp alle disse brukerne i kommunens (NAV Sande) fagsystem Sosio, for å se 

hvorvidt de mottar sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk forvaltning osv. 

                                                             

1 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
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Listene bestod av 142 brukere fordelt på 24 innenfor rus og 118 innenfor psykisk helse. Av disse var 3 

brukere registrert begge steder, som gir 139 unike personer. Vi har til sammen kontrollert 105 av disse, 

fordelt på alle de 24 innenfor rus, og 81 innenfor psykisk helse. Dette gir en kontrollert andel på ca. 75 % av 

de registrerte brukerne.  

Ved kartleggingsbesøk over 2 dager på NAV Sande ble betalingslogg for klienter gjennomgått. Der så vi på 

utbetalinger av sosialhjelp, med særlig tanke på behov for nødhjelp – hyppige nødhjelputbetalinger, bruk av 

økonomisk veiledning/forvaltning, og tilpasning av utbetalingshyppighet. Dette for å få et innblikk i hvordan 

kommunen ivaretar de økonomiske interessene til personer med psykiske problemer eller rusproblemer. 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og revisjonskriteriene.  

Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

19. mars 2018 er vedlagt rapporten. 

For en generell beskrivelse av metode, se vedlegg2. 

 

3. Revisjonskriterier 
Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak 

benyttet Helse- og omsorgstjenesteloven3, Lov om 

sosiale tjenester i NAV4, Folkehelseloven5, Pasient- og 

Brukerrettighetsloven6 med tilhørende forskrifter7. 

På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i 

kildene8, har vi utledet følgende revisjonskriterier for 

vår gjennomgang av rusomsorg og psykisk helsearbeid: 

 

De to første problemstillingene er: 

• Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

• Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige grupper 

og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og rusomsorg. 

Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 

arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 

 

                                                             

2 Vedlegg 3 – Metode 
3 LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m 
4 LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
5 LOV 1997-02-28 nr 19, Lov om folketrygd  
6 LOV 1999-07-02 nr 63, Lov om pasient- og brukerrettigheter 
7 Oversikt finnes i "Referanser" bak i rapporten. 
8 Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav 
og forventninger som benyttes for å vurdere 

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse, regeletterlevelse osv. 

Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner 
revisjonskriteriene basis for de analyser og 

vurderinger som foretas, de konklusjoner som 
trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne 

dokumentere avvik eller svakheter. 



12/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg - Sande kommune" - 16/00195-31 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg - Sande kommune" : 180323 FRrap Sande PsykRus 2018 Endelig

 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

9 Sande kommune   |   2018   |   Psykisk helse og rusomsorg 

23.03.2018 

Den tredje problemstillingen er: 

• Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 

problemer eller rusproblemer ivaretas? 

BKR viser til at kommunen gjennom lovgivningen er pålagt ulike oppgaver som knytter seg til ivaretakelse av 

innbyggernes økonomiske interesser. Disse oppgavene er fragmenterte, retter seg i praksis mot ulike deler av 

befolkningen, og må dessuten forstås på bakgrunn av at det å forvalte sine økonomiske interesser er et 

ansvar som i utgangspunktet tilligger den enkelte innbygger selv. 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 

o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår ved 

stønadstildeling og sosiallån.  

o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 

o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 

o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 

 

 

4. Psykisk helse og rusomsorg i Sande kommune 
 

4.1. Kommunens ansvar for nødvendige tjenester 
Kommunen har ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven9 for at alle personer som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester10. Ut fra kommunelovens prinsipper bygger helse- 

og omsorgstjenesteloven på at den enkelte kommune selv avgjør hvordan tjenesten skal organiseres ut fra 

lokale forhold og behov. Den enkelte kommune velger selv i hvilken utstrekning den ønsker å benytte seg av 

private aktører til å utføre ulike oppgaver som lavterskeltilbud eller oppfølgingstjenester i hjemmet. 

Mennesker med rusproblemer og eller psykiske problemer har de samme pasientrettighetene11 på lik linje 

med alle andre pasientgrupper. 

Ansvaret for helse- og omsorgstjenester omfatter også tjenester til personer med rusproblemer og eller 

psykiske lidelser. Dette kan være tjenester som rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig, oppfølging i 

bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, individuell plan, oppfølging før og 

under opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel osv. 

Hovedtyngden av tjenestene til personer med rusproblemer og eller psykiske lidelser inngår i de ordinære 

kommunale tjenestene og finansieres over rammefinansieringen av kommunene. Personer som står i fare for 

å utvikle eller har utviklet rusproblemer og eller psykiske lidelser har ofte behov for sammensatte tjenester 

over tid. For å gi disse menneskene gode tilbud, er det nødvendig å ha tilgjengelig tilbud om tjenester som 

spenner fra forebygging, via primærhelsetjenester, sosialtjenester og omsorgstjenester, til 

spesialisthelsetjenester. Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet – kommunene, og 

spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling 

av mer alvorlige tilstander. 

  

                                                             

9 LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
10 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-

helsearbeid/id2344815/ 
11 LOV 1999-07-02 nr 63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 
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4.2. Organisering 
Organisasjonskartet under viser hvor psykisk helsetjeneste og rusomsorg organisatorisk er plassert i Sande 

kommune.  

 

Sektoren "helse og velferd" består av fire virksomheter12. Folkehelse / forebygging har helsefremmende og 

forebyggende tiltak som hovedområder, og omfatter psykisk helsetjeneste til voksne, helsefremmende og 

forebyggende arbeid i svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, 

helsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente, ergo- og fysioterapi og hjelpemiddellager. Det 

skal gis informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme bedre helse og 

forebygge sykdom.  

Psykisk helsetjeneste for voksne er organisatorisk underlagt Folkehelse, sammen med KiD kurs13 og 

Aktiviteten. Dette er et dagtilbud for personer over 18 år med psykiske lidelser, som bor eller oppholder seg i 

Sande kommune. Tjenesten tilbyr forebygging, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial 

støtte og veiledning. Tilbudet utvikles i samarbeid med søker, og samarbeider tett med fastlege, andre 

kommunale helsetjenester og eventuelle eksterne samarbeidspartnere.  

                                                             

12 Handlingsprogram 2018-2021 – Strategiske mål og økonomiske rammer, inkl Økonomiplan 2018-2021 og 

Budsjett 2018 
13 KiD kurs = Depresjonsmestringskurs for voksne (over 20 år) 
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NAV Sande har ansvar for de kommunale tjenestene knyttet til sosiale tjenester og økonomisk Sosialhjelp 

(økonomisk stønad). Ansvaret for rusomsorgen (oppfølging rus) i Sande kommune er også lagt til NAV Sande. 

Dette ansvaret inkluderer råd og veiledning, og/eller støttesamtaler.  Ruskonsulentene utfører kartlegging av 

rus- og avhengighetsproblematikk, støtte- og motivasjonssamtaler, oppfølging før, under og etter 

behandling, samt henviser til behandling i spesialisthelsetjenesten hvis det avdekkes behov for dette. 

Dette omfatter også prosjektene; "Alle skal med", "Gode minner og gode venner" og "Rivelsrudhuset". 

 

4.3. Utviklingstrekk og trender 
Sande kommune har formulert følgende overordnet mål14 for kommunens folkehelsearbeid:  

Formålet med Sande kommunes helsefremmende og forebyggende arbeid er å bedre og fremme befolkningens 
helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse og som 
bidrar til å utjevne sosial ulikhet i helse. Vi skal bestrebe oss på å sette inn riktig tiltak i rett tid. 

 

Folkehelsearbeidet i Sande er delt inn i 4 innsatsområder: 

1. Levevaner (levekår / utjevning sosial ulikhet) 

2. Fysisk miljø 

3. Psykososialt miljø 

4. Partnerskap for folkehelse (tverrsektorielt – tverrfaglig samarbeid / medvirkning) 

Sande kommunes kommuneplan15 for perioden 2014 til 2026 skisserer flere utfordringer, mål samt strategier 

og tiltak innenfor området helse og velferd. Her er et utvalg utfordringer som kan ha betydning for temaene i 

denne rapporten: 

• Utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering 

• Utvikle tjenestetilbud tilpasset Samhandlingsreformen 

• Fokus på god tjenestekvalitet innenfor reduserte økonomiske rammer  

• Ansvarliggjøre innbyggerne til å ta ansvar for egen helse og livsstil.  

• Gjøre inngangen til arbeidslivet enklere for de som trenger hjelp for å komme i jobb  

• Sikre tilgang på egnede boliger for vanskeligstilte, herunder rus og psykiatri. 

Vi anser videre at disse målene kan være aktuelle for rapportens tema: 

• Tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god nok kvalitet  

• Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer  

• Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet)  

• Tilrettelegge for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig  

• Utvikle og ta i bruk ny velferdsteknologi  

• Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse og rus  

• Legge til rette for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på arbeid, 

helse, fritid og bolig  

• Videreutvikle dag -, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå  

• Utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner og spesialisthelsetjeneste om utvikling og 

etablering av tjenester  

  

                                                             

14 Handlingsplan for folkehelsesatsingen i Sande – Statusrapport for 2016 – Handlingsprogram for 2017 
15 Kommuneplan 2014 – 2026 – Samfunnsdel 
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Ut fra utfordringer og mål er det satt opp en rekke strategier og tiltak. Vi anser disse for å være de mest 

aktuelle tiltakene for rapportens tema: 

• Vektlegge lavterskeltilbud og ambulerende team  

• Opprettholde godt fungerende velferdsordninger gjennom NAV  

• Styrke og utvikle tverrfaglig samarbeid innen saksbehandling  

• Fullføre byggeprosjektet for vanskeligstilte  

For NAV er det sentrale målet å arbeide for høy yrkesdeltakelse. Gjennom arbeid skal det enkelte menneske 

gis tilhørighet, økonomisk selvstendighet og handlingsrom, samtidig som dette anses som den viktigste 

arenaen for sosial inkludering. 

Utfordringer, strategier og mål er videreført i handlingsprogram 2018 – 2021. Under utfordringer og 

strategier står det: 

• Utvikling av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen. Dette gjelder innenfor både somatikk, 

rus og psykisk helse. En særlig utfordring er å gi tilfredsstillende tilbud til pasienter med 

sammensatte og langvarig behov for helsetjenester.  

Under punktet "Dette vil vi oppnå i 2018" står det følgende: 

• Gi helhetlig og samordnede tjenester innenfor psykisk helse og rus ved å utvikle en felles 

organisasjonsmodell, samt ha fokus på "lavterskeltjenester" og foreslå et heldøgnstilbud i egen 

kommune.  

I sin presentasjon av kommunens psykiske helsetjeneste fra juni 2017, fremhever Sande kommune følgende 

for tjenestens utvikling og utfordringer: 

• Yngre pasienter med sammensatte behov 

• Dagtilbud i uken vs tilbud 24/7  

• Fremtidig organisering av psykisk helsetjeneste og rustjeneste 

• Boliger: både med og uten bemanning 

• Samhandlingsreform: mer ansvar for psykisk helsetjeneste i kommunen 

• Statlig opptrappingsplan 

Videre fremgår det at tjenesten deltar i arbeid med psykososialt team, Koordinerende enhet (Individuell 

plan), velferdsteknologi, vold i nære relasjoner, boligsosial handlingsplan og folkehelseplan (Frisklivssentral). 

 

Nøkkeltall fra KOSTRA 
Tallene under er hentet fra KOSTRA–tabellene; Psykisk helsearbeid og rusarbeid, G1. Konsern – 

Sosialtjenesten og E1. Konsern – Kommunehelse 

Publiserte reviderte tall per 15.06.2017 Sande Gjennomsnitt (2016) 

 2013 2014 2015 2016 EKG 10 16 Vestfold Alle 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. 
innb. 18-66 år, konsern 293 231 622 454 210 502 559 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer, konsern 15 9,4 22,5 15,9 7,6 12,9 14,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (khelse+plo) 5,5 5,3 4,2 4,1 5,2 4,6 4,4 

Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) 7,9 6,4 5,2 5,1 8 9,2 8,2 

                                                             

16 EKG 10 = Kommunegruppe 10, som består av kommuner som anses å være sammenlignbare. Se vedlegg 5 for en 

oversikt over hvilke kommuner som inngår i den aktuelle kommunegruppen. 
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Publiserte reviderte tall per 15.06.2017 Sande Gjennomsnitt (2016) 

 2013 2014 2015 2016 EKG 10 16 Vestfold Alle 

Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid 
per 10 000 innbyggere (helse og sosial) .. .. 0,4 0,4 2,7 2,3 2,7 

Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer 
per innbygger 18-66 år 373 429 772 578 331 596 731 

Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser : : : : 7 8 9 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere : : : : 3 5 7 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med 
psykiske lidelser : : : 6 3 4 5 

Andel med psykiske lidelser, på venteliste : : : : .. .. .. 

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste : : : : .. .. .. 

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på 
venteliste : : : : .. .. .. 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til 
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 
10 000 innbyggere 0 2,2 2,2 1,1 1 0,7 1,5 

 Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddel-
misbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 
innbyggere 18-66 år 0 3,5 3,4 1,7 1,7 1,2 2,4 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 0 0 0 1,1 2,1 0,9 2,7 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddel-
misbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år 0 0 0 1,7 3,4 1,5 4,2 

Netto driftsutg. til råd, veiledning og 
sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern 696 873 634 1004 1246 1198 1474 

Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid, konsern 34 33,9 22 33,8 43 29,6 37,7 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. 
innb. 20-66 år, konsern 307 241 649 473 219 524 581 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer, konsern 15 9,4 22,5 15,9 7,6 12,9 14,9 

Sosialhjelpsmottakere 210 222 215 214 : : 319 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern 6421 7188 7769 6676 8761 8854 8534 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern 1712 1905 2033 1779 2332 2274 2352 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger, konsern 151 72 121 134 209 182 179 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (khelse+plo) 5,5 5,3 4,2 4,1 5,2 4,6 4,4 

Antall personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo) 8,9 7,7 6,5 5,3 9,3 9,3 8,5 

 

Tabellen over viser at driftsutgiftene til personer med rusproblemer har økt de siste årene i Sande kommune. 

Økningen er veldig stor fra 2014 til 2015, og så er det noe nedgang i 2016. Det viser en negativ utvikling i 

forhold til den sammenlignbare gruppen av kommuner, kommunene i fylket, og landet. 

Tabellen viser også at Sande kommune ikke har rapportert på flere variabler i KOSTRA. Dette gjelder andel 

nyinnflyttede med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere eller rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, 
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samt andel med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere eller rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser på 

venteliste. 

Tabellen viser også at antall årsverk av psykiatriske sykepleiere og antall personer med videreutdanning i 

psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere har gått ned i perioden. Det er lavere enn den sammenlignbare 

gruppen av kommuner, kommunene i fylket, og landet. Sande har også rapportert et lavt antall årsverk av 

personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere. 

 

4.4. Aktiviteter, prosjekter og lavterskeltilbud 
Sande kommune har flere aktiviteter, prosjekter og lavterskeltilbud som retter seg mot brukergruppene 

innenfor psykisk helsetjeneste og rusomsorg. 

Vi vil her gi en kort beskrivelse av følgende tiltak: 

• KiD kurs17 

• Aktiviteten / "Det store gule huset"18 

• "Rivelsrudhuset" 

• "Alle skal med" 

• " Nye venner og gode minner " 

KiD kurs er kurs i depresjonsmestring, som arrangeres i Frisklivssentralen i Sande sentrum. Et kurs arrangeres 

over 10 samlinger, og målet er å gjøre deltageren i stand til å mestre sin depresjon (nedstemthet) på en 

bedre måte og forebygge nye sykdomsutbrudd. Deltagerne må søke om plass, og det blir gjennomført en 

forsamtale med informasjon om kursets innhold og form, samt en kartlegging (BDI = Beck Depression 

Inventory). 

Aktiviteten har tilhold i "Det store gule huset". Aktiviteten er et åpent tilbud for alle innbyggere i Sande 

kommune en dag per uke. Noen ganger er tiltaket brukerstyrt, mens andre ganger er det bemannet ved 

ansatte fra psykisk helse eller eventuelt studenter. Aktivitetene varierer i omfang, og kan tilpasses etter det 

de enkelte fremmøtte selv ønsker. 

Sosiale tjenester19 er lagt til NAV Sande, som også har lavterskeltilbud til rusmiddelmisbrukere og andre 

prosjekter rettet mot målgruppen. "Rivelsrudhuset" er et lavterskel dagtilbud for alle som har et rusproblem, 

samt for pårørende og/eller personer i nære relasjoner.  

Det er et møtested utenfor de offentlige kontorene, og formålet er å skape gode relasjoner på en trygg arena 

der det er mulig å møte fagpersoner innenfor rusfeltet. Det blir servert enkel mat som brukerne er med på å 

lage, og det legges vekt på felles aktiviteter med sosialt samvær i en hyggelig atmosfære der personalet 

ønsker å bidra til en god hverdag for brukene. Antallet brukere varierer, og noen er innom en gang i blant, 

mens andre kommer hver gang det er åpent. Det er aktivitet på Rivelsrudhuset to dager per uke. En dag er 

det "Åpent hus" og en dag arrangeres "Åpen kafe".  

Gjennom "Åpent hus" forsøker kommunen å skape et mer aktivitetsrettet tilbud. En sentral del av tilbudet, 

og en motivasjonsfaktor for å møte opp er mat. Samtidig gir dette brukerne trening i ferdigheter som å 

tilberede mat, dekke bord, spise et måltid sammen med andre og rydde etter måltidet. Dette er ferdigheter 

som ofte kan være nedprioritert og mangelfulle i målgruppen. 

Kosthold og matlaging er nedprioritert for mange i målgruppen og de som oppsøker Rivelsrudshuset kan ha 

mangelfulle ferdigheter og kunnskaper vedr. matlaging. Gjennom å hjelpe hverandre med de "daglige 

oppgavene" og snakke om "hverdagslige ting" skapes det en arena der kommunikasjonen flyter uanstrengt. 

Dette bidrar til at det er lettere å fange opp det som rører seg i hverdagen til den enkelte og gir et mye 

bredere bilde av hver enkelt bruker. Det kan dermed være lettere å fange opp nyttig informasjon om 

                                                             

17 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/kid-kurs/ 
18 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/aktiviteten/ 
19 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/nav-sosial/ 
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brukeren som kanskje ikke ville blitt delt i en vanlig oppfølgingssamtale som ofte er mer fokusert på de 

utfordringene som finnes i hverdagen. Brukerne har også bakt boller, brød, scones, rundstykker osv. De har 

utført div. håndarbeidsaktiviteter, laget maske og annet innenfor "tegning, form og farge", laget miniatyr 

landskaper med treskjæring og ulike andre teknikker, fargeleggingsbøker for voksne med tegninger basert på 

"Mindfullness". Brukerne har også utført hagearbeid som trefelling, beskjæring og luking, rydding og 

planting. Gjennom lån av symaskin har brukerne under veiledning lært å sy knapper og borrelås. Dette gjør at 

de er i stand til å reparere enkle ting i sin leilighet, sy i knapper og reparere sine egne klær og bager osv.  

Åpen kafe er også en arena hvor det er lettere å snakke 1 til 1 med brukerne og kommunikasjonen flyter 

uanstrengt. Ruskonsulenten er mer "tilgjengelig" for målgruppen, og det kan skape trygge og gode relasjoner 

til den rusavhengige som igjen gjør de ordinære russamtalene enklere. 

Også her er brukerne med å lage mat, og man snakker om ulike temaer i forbindelse med matlaging som 

hygiene, tilberedning av ulik mat, nedfrysing, matinnkjøp og budsjett. Det gis tips til å lage mer variert kost 

som er tilpasset trang økonomi.  Flere av brukerne møter opp når Rivelsrudhuset åpner og deltar i matlaging, 

borddekking osv.  Brukerne får hver sine oppgaver som skal løses gjennom dagen, og selv små oppgaver er 

med på å skape et mestringsnivå som gir glede ved å være delaktig i å gjøre noe sammen. 

Et viktig mål med prosjektet er å spre informasjon om ulike temaer til målgruppen. Dette gjøres gjennom de 

arenaene som skapes med hele gruppen eller 1 til 1. Ruskonsulenten kan ta initiativ til å snakke om temaer 

kommunen ønsker å ta opp med gruppen eller den enkelte, eller temaer som fanges opp i samtaler på huset. 

Det er fokus på å skape bevisstgjørende og reflekterende samtaler over ulike temaer som kan medvirke til 

endringer i tankemønster og holdninger. Det er et mål å regelmessig invitere andre fagpersoner som kan 

informere og svare på spørsmål om ulike temaer relevant for brukergruppen. Hvilke temaer som skal tas opp 

planlegges ut fra de behov og ønsker som brukerne har.  

Det var tidligere et tilbud om fast møte for pårørende en gang per uke på Rivelsrudhuset. Dette ble avsluttet i 

2015 pga lavt oppmøte. Pårørende som ønsker kontakt kan nå møte sammen med "sine" rusmisbrukere i 

ordinær åpningstid eller avtale individuelle samtaler innenfor det ordinære rustilbudet. 

"Alle skal med" er et prosjekt som startet i 2015 som et treårig prosjekt for å ivareta barn som vokser opp i 

lavinntektsfamilier. Prosjektet har to hovedmål. Bidra til at foreldre kommer i jobb, samt at barn, unge og 

familiene har tiltak i perioder med lav inntekt. Her tilbys kommunens egne tiltak, samt tiltak til målgruppen 

som ytes av andre offentlige eller private aktører. Gjennom kunnskap og tverrfaglig samarbeid jobber 

kommunen mot å ivareta sin knutepunktfunksjon. 

«Nye venner og gode minner» har som mål å gi barn og ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier 

likeverdige muligheter som andre gjennom nye opplevelser og nettverk. Alle er velkommen til å ta kontakt. 

Som en del av prosjektet har kommunen iverksatt tiltak som familieferier og nye kveldstilbud, blant annet 

gjennom hjelp av midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.  

Sande har en MOT20-satsing på både ungdomsskolen og videregående skole, som oppleves som positiv for 

det psykososiale miljøet i skolen. MOT er en ideell organisasjon og en sosial entreprenør som har trent 

ungdom i livsmestring i over 20 år.  

MOT har tre verdier som det jobbes etter; MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei. MOT er et 

helsefremmende og forebyggende program i skolen som jobber systematisk, langsiktig og på tvers av 

sektorer. Det er et verktøy for å oppnå livsmestring og god psykisk helse gjennom å utvikle robust ungdom 

som inkluderer alle.  

  

                                                             

20 https://www.mot.no/ 
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4.5. Tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år 
Helsetilsynet gjennomførte i mai 2016 et tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år 

ved Sande kommune.21  

Tema for tilsynet var tjenestene: opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad. Helsetilsynet 

undersøkte om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter (internkontroll) sørget for at disse tjenestene 

ved NAV-kontoret var tilgjengelige, at tildelingen var forsvarlig og at oppfølgingen ble ivaretatt på en 

forsvarlig måte. 

Helsetilsynet fant grunnlag for å rapportere et 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. 

Avviket bygget på følgende funn: 

• Det er ikke gjennomført opplæring som sikrer at alle ansatte som gir veiledning om rettigheter etter 

sosialtjenesteloven, gir korrekt informasjon om økonomisk stønad. 

• Det framgår i punkt 4.18.2.10 i rundskriv H 35 at det kan være urimelig å kreve at en vanskeligstilt 

ungdom under ordinær skolegang skal ta opp studielån for å kunne fullføre opplæring. Tilsynet har 

avdekket en praksis som vil være i strid med dette. Ved veiledning om rettigheter informeres det om 

at ungdom på videregående skal søke om lån i lånekassen. 

• I standardtekst som benyttes i vedtak står det at sosialhjelp ikke skal finansiere «skolegang.» I 

rundskriv til loven trekkes det et skille mellom videregående opplæring og høyere utdanning. Det står 

at økonomisk stønad ikke skal bidra til å finansiere høyere utdanning. Opplæring i videregående skole 

er ikke høyere utdanning. Det vil i de aller fleste tilfeller være urimelig å kreve at ungdom skal måtte 

søke lån i lånekassen for å fullføre videregående skole. 

• Ved informasjon om rett til økonomisk stønad til ungdom i videregående opplæring henvises det til 

foreldrenes forsørgelsesplikt uten at det undersøkes om foreldrene har økonomisk evne til å oppfylle 

forsørgelsesplikten. Tilsvarende framgår av NAV-kontorets skriv om satser.  

• Ved veiledning om rettigheter til samarbeidspartnere informeres det om at ungdom med 

ungdomsrett ikke har rett til økonomisk stønad. 

 

4.6. Ungdata 
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen 

rusfeltet (KoRus). Undersøkelsene tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner, og siden 2010 

har ca. 440 000 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir 

dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Fra 2018 er det startet opp en tilsvarende 

undersøkelse rettet mot barn, for å gi et bilde av hvordan det er å være barn i Norge i dag. Undersøkelsen 

kalles Ungdata junior. 

I Sande er Ungdata undersøkelsen gjennomført i 2013 og 2017, og henholdsvis ungdomskolene (8. – 10. 

trinn) og videregående skoler (VG1). 

Antall deltagere og svarprosent var: 

 Ungdomskoler Videregående skoler 
 2013 2017 2013 2017 

Antall deltagere 324 322 128 140 

Svarprosent 90 % 95 % 58 % 84 % 

 

                                                             

21 Helsetilsynet / Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år ved Sande 

kommune 2016 
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Aktuelle resultater kan oppsummeres slik: 

 Ungdomskoler Videregående skoler 
 2013 2017 2013 2017 

Plaget med ensomhet 20 % 20 % 29 % 30 % 

Depressivt stemningsleie 13 % 15 % 20 % 21 % 

Mobbing 7 % 8 % 5 % 5 % 

Røyker 4 % 1 % 7 % 2 % 

Snuser 5 % 3 % 19 % 13 % 

Drukket seg beruset 17 % 9 % 49 % 50 % 

Kan skaffe hasj 23 % Ikke oppgitt 37 % Ikke oppgitt 

Brukt hasj/narkotika 5 % 2 % 12 % 8 % 

Forklaring til momentene over finnes i vedlegg 6. 

 

 

5. Tidlig innsats 
 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

• Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud 
på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

• Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud 
på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

Til disse problemstillingen har vi i kapittel 4 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige 
grupper og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og 
rusomsorg. Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 
arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 

I 2014 publiserte Helsedirektoratet en veileder22 i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. 

"Sammen for mestring" peker på psykisk helsearbeid og rusarbeid som en hovedoppgave for kommunene de 

kommende årene, for å redusere forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å sikre 

enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet. 

Det legges særlig vekt på at: 

• Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv 

• Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 

• Psykisk helse og rus ses i sammenheng 

Veilederen tar blant annet for seg forebygging som et ledd i tilretteleggingen av tjenester, lokale aktører og 

tjenester, samt samhandling på området. Aktørene som omtales er kommunale (helse og omsorg), 

fylkeskommunale (tannhelse), statlige (spesialisthelsetjenesten og andre) samt frivillig sektor – 

brukerorganisasjoner.  

  

                                                             

22 Helsedirektoratet – "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – Et 

verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten" 
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5.1. Informasjon om kommunens tjenester og tilbud 
 

Kommunen opplyser at de benytter følgende kanaler for å spre informasjon om kommunens tjenester og 

tilbud på områdene rusomsorg og psykisk helse: 

• Internett – kommunens nettside 

• Informasjonsbrosjyrer 

• Annonsering i avis 

• Informasjon – presentasjon ved skoler 

På kommunens nettsider er det informasjon om folkehelse23, psykisk helse24, sosiale tjenester25 og 

økonomisk sosialhjelp26. Her opplyser kommunen om hvilke tilbud kommunen har, hvilke rettigheter den 

enkelte innbygger har, hvordan man kan søke om tjenester og hvilke aktiviteter (lavterskeltilbud) som er 

tilgjengelige. Her finnes også kontaktinformasjon til de respektive tjenestene og tilbudene. Se kapittel 4.4 for 

en beskrivelse av aktuelle aktiviteter – lavterskel tilbud og tiltak som er tilgjengelig i Sande kommune.  

Kommunen opplyser at det er utarbeidet en brosjyre om lavterskeltilbudene i kommunen. Disse ligger 

tilgjengelig hos blant annet fastlegene, tjenestekontoret og kommunens servicekontor. 

Kommunen opplyser også at de har annonser i Sande Avis i forbindelse med KID-kurs og aktivitet ved «Det 

store gule huset».  

Ruskonsulent har presentasjonsrunde i klassene på videregående skole, hvor det informeres om rustjenesten 

og kontaktinformasjon. Temaene for i presentasjonene har vært hva det vi si å være en rusmisbruker, 

konsekvensene rusmisbruk har på individet og de nærpersonene som står i relasjon til den enkelte, 

rusmønster hos ungdom, problematferd, alkohol og hasj.  

Ruskonsulent er også tilgjengelig for bruker og pårørende i de aktiviteter og tiltak som kommunen tilbyr. Her 

vil de kunne få informasjon (råd og veiledning) om andre tilbud i kommunen. 

 

5.2. Hvordan fanges aktuelle brukere opp? 
Samarbeid mellom aktører for å fange opp foregår i utgangpunktet langs 2 akser: 

1. Internt – på tvers mellom avdelinger og sektorer 

2. Eksternt – mellom kommune og andre aktører innenfor det aktuelle tema 

I sin presentasjon av kommunens psykiske helsetjeneste fra juni 2017, fremkommer det at psykisk 

helsetjeneste deltar i arbeid med: 

• Psykososialt team 

• Koordinerende enhet/Individuell plan 

• Velferdsteknologi 

• Vold i nære relasjoner 

• Boligsosial handlingsplan 

• Folkehelseplan, Frisklivssentral 
 

Ruskonsulent ved NAV er tilgjengelig for samtaler (råd og veiledning) med elever på videregående skole 

ukentlig. Hvis elever ønsker å ha en samtale med ruskonsulenten er kontaktinformasjon tilgjengelig på de 

elektroniske tavlene i gangene, eller de kan henvende seg til rådgiver eller lærer. Dette er et ledd i det 

forebyggende arbeidet, og i tillegg gjennomføres kartleggingssamtaler og støttesamtaler med enkeltelever. 

  

                                                             

23 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/folkehelse/folkehelse-i-sande/folkehelse-aktiviteter/ 
24 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/ 
25 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/nav-sosial/ 
26 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/okonomisk-sosialhjelp/ 
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Ruskonsulent deltar på regelmessige tverrfaglige møter: 

• Ukentlig (ved behov) møte på videregående skole med rådgiver/lærer, OT og PPT27. 

• Ukentlig samarbeidsmøte på videregående skole med spesialisthelsetjeneste (DPS28) om 

enkeltelever. 

• Månedlig samarbeidsmøte med psykisk helse. 

• Fortløpende samarbeidsmøter med barnevern når det foreligger aktuelle saker.  

• Fortløpende samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere som 

behandlingssteder ved behov. 

Sande kommune deltar29 i kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom SLT – Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende arbeid30. SLT ble opprettet i mars 2012. Koordineringsgruppen møtes ca. en gang 

per måned består av representanter fra ulike virksomheter i kommunen, menigheten, politiet og 

representant fra videregående skole og ungdomsskolen. 

Koordineringsgruppen har blant annet fått et koordineringsansvar i forhold til oppfølging av handlingsplan 

for vold i nære relasjoner. Den tar opp aktuelle saker og drøfter fortløpende utfordringer som dukker opp i 

ungdomsmiljøet. Tema som har kommet opp er blant annet unge jenter og press i forhold til forventninger 

om prestasjoner på mange plan, sexpress og uønsket adferd helt ned på ungdomstrinnet, samt russ som 

fester med yngre jenter og rusbruk blant den yngre befolkningen.  

 

5.3. Vurdering og konklusjon 
Sande kommune bruker flere kanaler for å informere andre aktører og innbyggerne om sine tilbud innenfor 

områdene psykisk helse og rusomsorg. Kommunen har også etablert flere arenaer internt for tverrfaglig 

samarbeid. De deltar også på eksterne samarbeidsarenaer hvor de kan informere om sine tjenester og tilbud, 

og fange opp personer som kan være i behov av tjenester og tilbud. 

 

  

                                                             

27 OT = Oppfølgingstjenesten | PPT = Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
28 DPS = distriktspsykiatrisk senter 
29 Handlingsplan for folkehelsesatsingen i Sande – Statusrapport for 2016 – Handlingsprogram for 2017 
30 http://kriminalitetsforebygging.no/slt/ 
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6. Ivaretakelse av brukernes økonomiske interesser 
 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas?  

BKR viser til at kommunen gjennom lovgivningen er pålagt ulike oppgaver som knytter seg til 
ivaretakelse av innbyggernes økonomiske interesser. Disse oppgavene er fragmenterte, retter seg i 
praksis mot ulike deler av befolkningen, og må dessuten forstås på bakgrunn av at det å forvalte sine 
økonomiske interesser er et ansvar som i utgangspunktet tilligger den enkelte innbygger selv. 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 4 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 
o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår 

ved stønadstildeling og sosiallån.  
o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 
o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 
o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 

 

Som tidligere nevnt mottok vi oversikt over alle registrerte brukere i forbindelse med Psykisk helsearbeid og 

rusomsorg i Sande kommune. Disse brukerne er søkt opp i kommunens (NAV Sande) fagsystem Sosio, for å se 

hvorvidt de mottar sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk forvaltning osv. 

Listene bestod av 142 brukere, fordelt på 24 innenfor rus og 118 innenfor psykisk helse. Av disse var 3 

brukere registrert begge steder. Dette gir 139 unike personer. Til sammen er 105 av disse personene 

kontrollert, fordelt på alle de 24 innenfor rus, og 81 innenfor psykisk helse. Dette gir en kontrollert andel på 

ca. 75 % av de registrerte brukerne.  

 

NAV Sande sosial har utarbeidet en rutinehåndbok bestående av rutiner for: 

• Søknad sosialhjelp 

• Nødhjelp 

• Tvungen forvaltning av trygdeytelser 

• Søknad om vergemål 

Rutine for søknad sosial beskriver ansvaret til Veiledningssenteret, Økonomiteamet, Teamleder oppfølging og 

Remitteringsansvarlig. I rutinen for søknad sosial er det ikke beskrevet noe som tar for seg økonomisk 

veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål, ut over hvilken dokumentasjon som skal følge 

søknad. 

Rutine for nødhjelp beskriver ansvaret til Veiledningssenteret og Økonomiteamet. I rutinen er det ikke 

beskrevet at saksbehandler skal gjøre noen vurderinger om brukeren bør vurderes opp mot økonomisk 

veiledning, økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål, dersom brukere har 

mottatt hyppig nødhjelp eller flere nødhjelpsutbetalinger over en periode. 

Rutine for tvungen forvaltning av trygdeytelser beskriver sammen med den interne samhandlingsrutinen for 

NAV Arbeid og ytelser om tvungen forvaltning, hvem som er ansvarlig og hva som skal gjøres fra det er 

avdekket et behov for å yte tvungen forvaltning – til denne skal opphøre. Den tar for seg søknadsprosessen, 

hvilke vurderinger som skal gjøres, og hva som skal gjøres når det blir vurdert om brukeren igjen skal kunne 

forvalte sin egen økonomi. 

Formålet er et ønske om å bistå personer som ikke er i stand til å disponere den stønad de er innvilget. Før 

det kan fattes vedtak om tvungen forvaltning, må det være forsøkt med frivillig forvaltning. Det er viktig å få 
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til fleksible løsninger slik at forvaltningen ikke blir mer inngripende enn nødvendig, og løpende tilpasses 

stønadsmottakerens behov. 

Rutine for søknad om vergemål beskriver ansvaret saksbehandler har for å melde til fylkesmannen dersom 

det avdekkes behov for vergemål. Den beskriver forskjellen på bruk av frivillig verge og tvungen verge: 

• Frivillig verge vurderes i de tilfeller der en ser at frivillig forvaltning ikke bør/kan gjennomføres, og 

dersom en person ikke vil være i stand til selv å foreta rettslige handlinger og råde over egne midler. 

• Tvungen verge vurderes i de tilfeller en ser at tvungen forvaltning ikke kan gjennomføres. Dette kan 

f.eks være at det er andre midler enn NAV ytelser som skal disponeres, eller at bruker bør fratas den 

rettslige handleevne. 

Videre står det at saksbehandler skal vurdere om de 3 grunnleggende vilkårene for å få verge (vergemål) er 

oppfylt: 

• Medisinsk diagnose 

• Bruker er ikke i stand til å ivareta sine interesser 

• Det må foreligge et konkret behov på bakgrunn av diagnosen og at personen ikke kan ivareta sine 

interesser 

 

Psykisk helse opplyser at de ikke har egne rutiner i forhold til melding til NAV Stat om behov for tvungen 

forvaltning eller melding til Fylkesmannen om personer i behov av vergemål. Dette vurderes i forhold til den 

enkelte sak i dialog med tjenestekontoret. 

Ved kartleggingsbesøket gjorde vi søk i journaler og betalingslogg for de utvalgte brukerne. Gjennom 

kartleggingen fant vi ingen brukere som mottok hyppig nødhjelpsutbetalinger, og kun et fåtall brukere som 

hadde fått flere nødhjelpsutbetalinger over en lengre periode. 

For de få personene som var i den sistnevnte gruppen, hadde alle fått tilbud om økonomisk veiledning, og 

regulert utbetalingshyppighet på økonomisk stønad ned fra månedlig til hver 14. dag eller ukentlig. Dette ble 

opprettholdt for en periode, til det ble vurdert at den igjen kunne ha månedlige utbetalinger.  

Vi fant ingen brukere som hadde hatt hyppigere utbetalinger, og deretter månedlige, som innen en relevant 

tidsperiode igjen var i behov av nødhjelp og dermed hyppigere utbetalinger av stønad. 

 

På tidspunktet som kartleggingsbesøket ved NAV Sande ble gjennomført var det ved kontoret registrert: 

• 1 person med vedtak om tvungen forvaltning av trygdeytelser 

o Saken var meldt og det var søkt om vergemål 

• 10 personer som mottok frivillig forvaltning 

Nav Sande opplyste at det i løpet av det siste året hadde vært to saker om tvungen forvaltning og vergemål. 

 

6.1. Vurdering og konklusjon 
NAV Sande sosial har rutiner for tvungen forvaltning og vergemål. Det er også utarbeidet rutiner for søknad 

om sosial stønad og nødhjelp. De to sistnevnte omtaler ikke økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen 

forvaltning og vergemål. Psykisk helse har ikke utarbeidet rutiner som gjelder for å vurdere brukere med 

hensyn på økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål. 

Vi anser det som en indikator på at brukere har behov for frivillig eller alternativt tvungen forvaltning eller 

vergemål dersom de ikke er i stand til å disponere sine ytelser og eventuelt andre inntekter, slik at de har et 

hyppig behov for nødhjelp eller å søke støtte om andre mer "uvanlige" formål. 

Vår kartlegging har ikke avdekket noe som tilsier at saksbehandlere ikke fanger opp de som har behov for 

frivillig eller tvungen forvaltning, alternativt vergemål. Vi mener likevel det vil være hensiktsmessig å supplere 
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rutinene for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter hvor det skal gjøres en 

konkret vurdering om søker kan ha behov for økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller 

vergemål, for å synliggjøre dette bedre.  

Vi mener også det er viktig for psykisk helse å synliggjøre dette tema ved å etablere rutiner, eller supplere 

sine eksisterende rutiner med disse temaene. 

 

7. Anbefaling 
 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale rådmannen følgende: 

• Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter om å 

vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig / tvungen forvaltning og 

vergemål. 

• Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig / 

tvungen forvaltning og vergemål. 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

19. mars 2018 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 23. mars 2018.  

 

 

Torkild Halvorsen Gisle Skaaden Frode H. Christoffersen 
Leder forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor 
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Referanser 
 

LOV 1992-09-25 nr 107, Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven, koml) 

LOV 1997-02-28 nr 19, Lov om folketrygd (folketrygdloven) 

LOV 2011-06-24 nr 29, Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov om sosiale tjenester 

i NAV) 

LOV 2006-06-16 nr 20, Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven,  

NAV-loven) 

LOV 1999-07-02 nr 63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

LOV 2010-03-26 nr 9, Lov om vergemål (vergemålsloven) 

 

Prop. 15 S (2015–2016) – "Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)" 

Meld.St. 30 (2011-2012) – "Se meg! – En helhetlig rusmiddelpolitikk – alkohol – narkotika – doping" 

Helsedirektoratet – "Fra bekymring til handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet", IS-1742, 

mars 2010. 

Helsedirektoratet – "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – Et 

verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten", IS-2076, mars 2014. 

SINTEF – "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenesten", 

desember 2016. 

Helsetilsynet / Fylkesmannen i Vestfold – "Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 

17 og 23 år ved Sande kommune 2016", datert 20. juli 2016 

Helsetilsynet – Rapport 3/2016 – "Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelse", desember 2016 

 

Dokumenter fra Sande kommune: 

• Kommuneplan 2014 – 2026 – Samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS – overordnet analyse for Sande kommune, 2014 

• Handlingsprogram 2018-2021 – Strategiske mål og økonomiske rammer,  

inkl Økonomiplan 2018-2021 og Budsjett 2018 

• Handlingsprogram 2017-2020 – Strategiske mål og økonomiske rammer,  

inkl Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017 

• Årsberetning Sande kommune 2016 

• Handlingsplan for folkehelsesatsingen i Sande – Statusrapport for 2016 – Handlingsprogram for 

2017, datert 30. januar 2017. 

• Plan for Psykisk helsetjeneste 2017-2018, revidert 20. mars 2017 
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• Tjenestebeskrivelse for: 

o Helsestasjon, datert 17. januar 2017 

o Helsestasjon for ungdom, datert 17. januar 2017 

o Skolehelsetjeneste, datert 16. januar 2017 

o Psykisk helsetjeneste for voksne, datert 27. januar 2017 

o Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere, datert 13. mars 2017 

• Virksomhetsplan 2017 for NAV Sande, med tiltaksplan 

• Rutiner NAV Sande – Sosial  

o Intern samhandlingsrutine for NAV Arbeid og ytelser – Rutine for: Tvungen forvaltning - 

NAV Arbeid og ytelser og Arbeids- og tjenestelinjen, Sist revidert 21. september 2017 

o Søknadsskjema Tvungen forvaltning – Folketrygdloven§ 22-6 Utbetaling til Nav-kontor 

o.a., utarbeidet oktober 2016 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen 

• Oppsummering tiltak 2017 – NAV Sande  

• Rapportering på tilskudd 2016 – Kommunalt rusarbeid – Kap 0765 post 62, Tiltak "Prosjekt 

Rivelsrudhuset", til Helsedirektoratet. 

• Referat fra Koordineringsgruppe SLT, 2016 og 2017 

 

 

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/folkehelse/ 

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/ 

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/nav-sosial/ 

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/okonomisk-sosialhjelp/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-

helsearbeid/id2344815/ 

http://kriminalitetsforebygging.no/slt/ – SLT / Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid 

https://www.psykiskhelse.no/kurs-i-depresjonsmestring - KiD kurs 

http://ungdata.no/ 

https://www.mot.no/ 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann datert 19. mars 2018 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon31 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  

1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 
 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 

1-5 Innledning   26-30 Metode og data  
6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  

12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  

18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  

20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

22-25 Revisjonskriterier     
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og 

med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 

utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er nødvendig 

må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev til 

administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enheter 

hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som har 

vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten, 

og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

                                                             

31 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 
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Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at 

de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, og 

utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, 

konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle 

tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 

(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller 

tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i forhold 

til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres 

som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig som 

mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 

reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og 

konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen 

av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 

foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, 

data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 - Metode 
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon (RSK 001) bygger på vitenskapelig metode om 

etterprøvbarhet av funn og rettslige prinsipper om at revidert enhet skal kunne få frem sitt syn ut fra vår 

gjennomgang og vurdering av område vi ser på. Men ut fra ressursbruk og hensiktsmessighet er vår 

dokumentasjon og sikring denne ikke alltid så omfattende som vitenskapens og domstolene krav ofte er.  

Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller 

en kilde som er 100% pålitelig. I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at gjennomgangen blir mest mulig objektiv 

og kildene vi benytter er så pålitelige som mulig. Nedenfor beskriver vi metoder og vurderinger av disse opp 

mot bruken i forvaltningsrevisjon. 

Ofte er forvaltningsrevisjon mer lukkede og definert enn forskning og etterforskning. Vi skal også sjelden 

vurdere årsakssammenhenger. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte kan dette skje direkte 

ved prosessen vi gjennomfører gjennomgangen. Enheten ser selv behov for endring. Det å pålegge endring er 

en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke våre vurderinger få direkte 

virkning for å sette i gang endringsprosesser.  

Allikevel tilstreber vi at våre vurderinger er slik at de med stor sannsynlighet er relevante og riktige opp mot 

problemstillingene vi har undersøkt.  

 

Dette er en beskrivelse av de vanligste metodene vi bruker for dokumentinformasjon. 

Nedenfor beskriver vi metoder, hvor disse normalt er hensiktsmessige å bruke, samt vår vurdering av styrker 

og svakheter med disse metodene i forvaltningsrevisjon generelt.  

• Dokumentanalyse 

Eksempler på dette er rutinebeskrivelser, enkeltvedtak, regnskapsdata, rapporter med mer. Styrker ved dette 

er at vi går direkte i dokumenter som dokumenterer det vi skal se på. Bruker vi eksterne data slik som 

rapporter og statistikk må vi ta hensyn til kvaliteten på disse dataene. Dette er metode som ofte er 

hensiktsmessig da det ofte finnes dokumenter med relevant data for våre undersøkelser. Svakheten er at vi 

barer fanger opp det som skriftlig er dokumentert. Er ofte aktuelt i de fleste forvaltningsrevisjoner. Når det 

gjelder analyse av data er tall størrelser ofte enkle å analysere ved hjelp regneark eller spesialprogrammer for 

tallanalyse. Tekstdokumenter er mer krevende å analysere og vurdere. Her benyttes ofte at vi ser etter 

beskrivelser av området vis ser på eller at ord utrykk er brukt i dokumentene.     

• Observasjon 

Dette er metode som også brukes. Dette brukes ofte for å se om ting fysisk er på plass eller for å observere 

adferd. Og observere fysiske er ofte ikke så ressurskrevende. Dette kan være brannsikring, fysiske 

sikkerhetstiltak, renhold og hygienetiltak etc. Gir ofte et øyeblikks inntrykke og kan kreve betydelig kunnskap. 

Og observere adferd krever enda mer kunnskap og utfordringer i forhold til tolkninger. Er også ofte 

ressurskrevende. Egner seg i forvaltningsrevisjoner som ser på kvalitet, arbeidsmiljø med mer. Kan være 

utfordrende og få bekreftet at det vi har observert er riktig og gjaldt over tid. 

• Intervju / samtaler/gruppe intervjue 

Egner seg når vi skal undersøke problemstiller som er beskrivende og åpne og det er begrenset med skriftlig 

informasjon. Utfordringer er å vurdere informasjon vi får inn gir et helhetlig bilde og i tilstrekkelig grad gir et 

helhetlig bilde. Hvor stort et utvalg skal være for dette er også gjenstand for vurdering og hvordan vi skal 

gjøre dette utvalget. Krever at vi dokumenterer samtalene og de som det er innhentet dokumentasjon fra 

bekrefter at vår dokumentasjon gir et riktig bilde etter deres syn.   
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• Spørreskjema 

Egner seg ofte godt for innhenting av definerte problemstillinger med revisjonskriterier. Relativt lite 

ressurskrevende å gjennomføre. Utfordringen ligger å få et tilstrekkelig antall svar opp mot mulige svar og 

vurdere om svarende gir et godt nok bilde av helheten og virkeligheten på området.  

 

Vår vurdering: 

I metodedelen av denne rapporten har vi beskrevet hva vi har brukt av metoder og hvorfor. Vi tilstreber å 

benytte flere kilder/metoder for å sikre vår dokumentasjon vår ut fra tildelte ressurser til prosjekt og 

mulige kilder til informasjon. Vi har også vurdert relevans og påliteligheten i informasjonen vi har 

innhentet. Grunnen til at vi i dette prosjektet har valgt metodene som er beskrevet i kapittel 2 i rapporten, 

tar utgangspunkt i det vi har beskrevet over.   
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Vedlegg 4 - Utledning av revisjonskriterier 
 

Undersøkelsen har 3 problemstillinger: 

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 

For hver av disse har revisjonen utledet revisjonskriterier. Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for 

ethvert krav som stilles til alle sider av kommunens tilbud innen psykisk helse og rusomsorg. Kriteriene er 

oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en vurdering av virksomhetens 

egenart og regelverket den forvalter. 

 

Problemstilling 1 og 2:  

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige grupper 

og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og rusomsorg. 

Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 

arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 

Kilder og begrunnelse:  

BKR legger til grunn at begge problemstillingene knytter seg nært til kommunens plikt til å drive 

forebyggende arbeid innenfor feltene psykiatri og rusomsorg. Samtidig vil det være en glidende overgang fra 

forebyggende arbeid til tidlig intervensjon og konkrete behandlingstilbud til den enkelte pasient eller bruker. 

Det er viktig å være oppmerksom på at den plikten kommunen her har, dreier seg om å gi tilbud, og å fange 

opp dem som potensielt har behov for hjelp. Noe annet er om den enkelte innbygger faktisk ønsker å benytte 

seg av de tilbud han eller hun får. I utgangspunktet kreves det samtykke for helsehjelp, og de tilfellene der 

helsehjelp kan gis med tvang er ikke tema for denne forvaltningsrevisjonen. 

BKR har utledet felles revisjonskriterier for de to problemstillingene. 

Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester går fram av helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-1 første og andre ledd, som lyder slik: 

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

omsorgstjenester.   

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller 

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

funksjonsevne.»  



12/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg - Sande kommune" - 16/00195-31 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg - Sande kommune" : 180323 FRrap Sande PsykRus 2018 Endelig

 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

31 Sande kommune   |   2018   |   Psykisk helse og rusomsorg 

23.03.2018 

Av § 3-2 i samme lov går det fram at kommunen har plikt til å tilby blant annet helsefremmende og 

forebyggende tjenester.  

Også § 12 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen stiller krav om at kommunen skal drive 

forebyggende arbeid:  

«Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved 

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan 

forebygge slike problemer»  

Videre har folkehelseloven som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse og utjevner 

sosiale helseforskjeller. Paragraf 4 første ledd sier at kommunen blant annet skal bidra til å forebygge psykisk 

og somatisk sykdom. 

BKR understreker at disse bestemmelsene ikke i seg selv er rettighetsbestemmelser i den forstand at den 

enkelte innbygger kan bygge rettigheter direkte på dem. Lovgivningen har imidlertid mange andre 

rettighetsbestemmelser. 

Viktige momenter i det forebyggende arbeidet og arbeidet med tidlig intervensjon er helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, utekontakter, barneverntjenesten, fastleger og psykologer i kommunen. Man kan også 

trekke fram viktigheten av folkehelsekoordinator og SLT-samarbeid. SLT står for Samordning av Lokale 

kriminalitetsforebyggende Tiltak. 

Det må understrekes at ikke alle disse virkemidlene isolert sett er lovpålagte tjenester, men kommunen må 

vurdere hvilke tiltak som er nødvendige. 

Det må videre understrekes at i forbindelse med forebyggende arbeid er det fra Helsedirektoratet lagt vekt 

på at lett tilgjengelig informasjon om psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer, samt mulige 

behandlingstilbud, kan redusere stigma, senke terskelen for å søke hjelp og på den måten øke mulighetene 

for at nødvendige tiltak kan bli satt inn tidlig.  

Veileder for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene peker på at det forebyggende arbeidet i 

kommunene må ha særlig oppmerksomhet mot grupper og enkeltpersoner som lever med risiko for eller i 

ferd med å utvikle psykiske lidelser.   

 

Problemstilling 3:  

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske problemer 

eller rusproblemer ivaretas? 

 

BKR viser til at kommunen gjennom lovgivningen er pålagt ulike oppgaver som knytter seg til ivaretakelse av 

innbyggernes økonomiske interesser. Disse oppgavene er fragmenterte, retter seg i praksis mot ulike deler av 

befolkningen, og må dessuten forstås på bakgrunn av at det å forvalte sine økonomiske interesser er et 

ansvar som i utgangspunktet tilligger den enkelte innbygger selv. 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 

o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår ved 

stønadstildeling og sosiallån.  

o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 

o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 

o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 
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Kilder og begrunnelse:  

Revisjonskriteriene har grunnlag i bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i Nav (se særlig §§ 17-20), 

folketrygdloven § 22-6 og vergemålsloven § 57. 

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en rettighet for dem som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom 

arbeid, trygdeytelser eller på annen måte.  Lov om sosiale tjenester i Nav gir rom for betydelig 

skjønnsutøvelse. Både med hensyn til fastsetting av stønadens størrelse. Og med hensyn til hvordan 

utbetaling skal skje. Eksempelvis er det ikke en hovedregel om at utbetaling skal skje en gang i måneden eller 

hver fjortende dag. Det er heller ikke gitt en hovedregel om at det skal fattes vedtak for (eksempelvis) en 

måned, tre måneder eller seks måneder om gangen. Dette innebærer at kommunen har rom for individuelle 

tilpasninger i vedtakslengde og utbetalingshyppighet, avhengig av om mottakeren har særskilte utfordringer 

med hensyn til disponering av penger. BKR legger til grunn at det vil være i samsvar med god praksis etter 

loven at kommunen har etablert rutiner og praksis som ivaretar denne muligheten til individuell tilpasning, 

av hensyn til brukerens beste. 

Videre har kommunen ansvar for at det tilbys økonomisk rådgivning ved Nav-kontoret, og for samarbeid med 

namsmannen i gjeldsordningssaker. 

Folketrygdloven § 22-6 fastsetter vilkårene for såkalt tvungen forvaltning av trygdeytelser, som i praksis 

medfører at statlige ytelser ikke lenger utbetales direkte til brukeren, men til kommunalt Nav, som så får 

ansvaret for den løpende disponeringen av ytelsen. Vilkårene er strenge, og forutsetter at brukeren nokså 

åpenbart er uten evne eller vilje til å disponere pengene fornuftig. Det er Nav stat som har myndighet til å 

treffe vedtak om tvungen forvaltning. Men kommunen bør har etablert rutiner og praksis for å melde 

enkeltsaker til Nav stat der tvungen forvaltning synes nødvendig.  

Videre er kommunens helse- og sosialtjeneste pålagt å melde til fylkesmannen (som vergemålsmyndighet) 

saker der en person må antas å være i behov av vergemål, se vergemålsloven § 57. Også her er selve 

vedtaksmyndigheten statlig, så kravet som stilles til kommunen er at man har rutiner og etablert praksis for 

at sakene blir meldt. Vergemålsforskriften § 12 stiller krav til meldingens innhold.  
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Vedlegg 5 - KOSTRA Kommunegruppe 10 (EKG 10) 
 

Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.  

Kommunegruppen består av følgende kommuner;  

EKG10   Kostragruppe 10 
Region Fra Til  Region Fra Til 
0122 Trøgstad 2001 2017  1032 Lyngdal 2001 2012 

0125 Eidsberg 2013 2017  1101 Eigersund 2001 2017 

0128 Rakkestad 2001 2012  1119 Hå 2001 2012 

0417 Stange 2013 2017  1253 Osterøy 2013 2017 

0418 Nord-Odal 2013 2017  1260 Radøy 2013 2017 

0420 Eidskog 2001 2012  1445 Gloppen 2001 2012 

0428 Trysil 2001 2012  1449 Stryn 2001 2017 

0528 Østre Toten 2001 2017  1517 Hareid 2013 2017 

0532 Jevnaker 2001 2012  1519 Volda 2001 2012 

0534 Gran 2001 2017  1520 Ørsta 2001 2017 

0536 Søndre Land 2001 2017  1528 Sykkylven 2001 2012 

0538 Nordre Land 2001 2012  1532 Giske 2001 2012 

0623 Modum 2013 2017  1534 Haram 2013 2017 

0713 Sande 2001 2017  1535 Vestnes 2001 2012 

0716 Re (f.o.m. 2002) 2001 2012  1548 Fræna 2013 2017 

0719 Andebu (t.o.m. 2016) 2001 2016  1554 Averøy 2001 2012 

0720 Stokke (t.o.m. 2016) 2001 2012  1556 Frei (t.o.m 2007) 1999 2007 

0821 Bø 2001 2012  1624 Rissa 2001 2012 

0914 Tvedestrand 2001 2017  1648 Midtre Gauldal 2001 2017 

1004 Flekkefjord 2001 2012  1662 Klæbu 2001 2012 

1017 Songdalen 2001 2017  1729 Inderøy (t.o.m. 2011) 2001 2011 

 

 

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 6 – Forklaring til momenter fra Ungdata 
 

Ungdata – Definisjoner: 

 
Plaget av ensomhet: 

Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av 

ensomhet i løpet av sist uke? 

 

Depressivt stemningsleie: 

Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er 

et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, 

følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. 

 

Mobbing: 

Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålet: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av 

andre unge på skolen eller i fritida? 

 

Røyker: 

Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? 

 

Snuser: 

Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? 

 

Drukket seg beruset: 

Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig 

beruset». 

 

Kan skaffe hasj: 

Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville 

klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 

 

Brukt hasj/narkotika: 

Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller «brukt 

andre narkotiske stoffer». 
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Arkivsak-dok. 18/00065-3 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "ØKONOMISK 
SOSIALHJELP" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Økonomisk sosialhjelp» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som besvarer 
følgende problemstillinger:  
 

1. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid 
innen økonomisk sosialhjelp?  

2. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandling av 
klager på økonomisk sosialhjelp?  

3. Benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med 
intensjonene i regelverket?  

4. Brukes vilkår i tråd med intensjonene i regelverket?  
5. Bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne 

selvhjulpne?  
 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 06.11.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018.  
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan for prosjektet «Økonomisk sosialhjelp» fra Buskerud 
kommunerevisjon IKS 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget fattet i møte 26.02.2018, sak 4/18, slikt vedtak:  
 

«Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp». Prosjektplanen 
leveres til sekretariatet innen 04.04.2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgets 
møte 23.04.2018. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til 
forvaltningsrevisjon.» 
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Buskerud kommunerevisjon oversendte forslag til prosjektplan 08.03.2018, jf. 
vedlegg.  
 
Prosjektets formål er å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk 
sosialhjelp, med særlig vekt på om det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne. Revisor 
foreslår følgende problemstillinger i forslaget til prosjektplan:  
 

1. Har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk 
sosialhjelp?  

2. Har kommunen en tilfredsstillende saksbehandling av klager på 
økonomisk sosialhjelp?  

3. Benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med 
intensjonene i regelverket?  

4. Brukes vilkår i tråd med intensjonene i regelverket?  
5. Bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne 

selvhjulpne?  
 
Revisor foreslår videre at hvorvidt økonomisk sosialhjelp bidrar til å gjøre søkerne 
selvhjulpne vil kunne belyses ved å se på følgende:  
 

 Hvor mange sosialhjelpsmottakere blir selvhjulpne – mottar ikke lengre 
stønad? 

o Herunder årsaker til at de ikke lenger mottar stønad; jobb, KVP, 
andre ytelser, flyttet, død, annet 

 Fordeling av sosialhjelpsutgifter på type stønad – hvilke typer økonomisk 
stønad ytes? 

 Utvikling i sosialhjelpsutgifter fordelt på kjønn og alder på 
sosialhjelpsmottakere 

 Hvor lenge har sosialhjelpsmottakerne mottatt ytelser? 

 Andel personer som mottar ytelser med årlige beløp over … … kr over … 
… år? 

 Andel av utgiftene som går til personer som har mottatt ytelser i … … år? 

 Utskifting av mottagere – hvor mange nye inn – hvor mange ut per år? 
 
Det er viktig at kontrollutvalget ved behandlingen av forslaget til prosjektplan avklarer 
at forslaget er i tråd med de intensjoner utvalget har for denne forvaltningsrevisjonen.  
 
Det oppgis i forslaget til prosjektplan at «prosjektet kan gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 250 timer med rapportering i desember 2018». Siste 
kontrollutvalgsmøte i 2018 er berammet til 19.11.2018, og rapporten vil derfor ikke 
kunne behandles før i 2019. Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 9 fremgår det i første ledd:  
 

«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet 
årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i 
dette kapittel.» 

 
Det er kontrollutvalgets ansvar å påse at det årlig blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Rapporten «Psykisk helse og rusomsorg i Sande 
kommune» skulle blitt levert til og behandlet i kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017, men 
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ble forsinket. Kontrollutvalget fikk derfor ikke behandlet et forvaltningsprosjekt i 2017. 
Rapporten «Psykisk helse og rusomsorg i Sande kommune» blir behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018. Sekretariatet bemerker det er viktig at 
kontrollutvalget ivaretar sitt påse-ansvar, og at rapporten «Økonomisk sosialhjelp» 
blir levert i 2018.  
 
Buskerud kommunerevisjon har i forslaget til prosjektplan tatt forbehold om 
fremdriften ut fra usikkerhet rundt kommunens kapasitet til å levere dokumentasjon til 
prosjektet. 
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1. Bakgrunn 

Dette utkastet til prosjektplan har bakgrunn i sak 4/18 i kontrollutvalget i Sande kommune den  

26. februar 2018. I dette møtet ba kontrollutvalget revisjonen om å utarbeide et forslag til prosjektplan for 

en forvaltningsrevisjon innen området økonomisk sosialhjelp til neste møte. 

Prosjektet har sin bakgrunn i områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon (KST sak 60/16) og 

overordnet analyse. 

2.  Definisjoner  

Økonomisk sosialhjelp tildeles de som ikke har muligheter til å dekke sine kostnader til livsopphold gjennom 

ordinært arbeid, ytelser fra andre, slik som boligstøtte, trygd, sykepenger etc. Mottakere av sosialhjelp er en 

sammensatt gruppe, og formålet med økonomisk sosialhjelp er å gjøre den enkelte økonomisk selvstendig. 

Økonomisk sosialhjelp benevnes også som økonomisk stønad eller ytelse. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en rettighet etter lov om sosiale tjenester i Nav. Programmet skal 

inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte 

opp under og forberede overgang til arbeid. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og 

forutsetninger. Programmet skal være helårig og på full tid. 

3. Problemstilling/ delproblemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med særlig vekt 

på om det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne. 

Prosjektet foreslås med følgende problemstillinger: 

• Har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk sosialhjelp? 

• Har kommunen en tilfredsstillende saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp? 

• Benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i regelverket? 

• Brukes vilkår i tråd med intensjonene i regelverket? 

• Bidrar økonomisk sosialhjelp / økonomisk stønad til å gjøre søkerne selvhjulpne? 

Problemstillingene kan bli noe endret, justert eller supplert underveis. Dersom dette blir aktuelt, vil det 

gjøres i dialog med kontrollutvalget. 

 

Hvorvidt økonomisk sosialhjelp / økonomisk stønad bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne, vil blant annet 

kunne belyses gjennom å se på utviklingen i kommunens sosialutbetalinger de senere årene. 

• Hvor mange sosialhjelpsmottakere blir selvhjulpne – mottar ikke lengre stønad? 

o Årsaker til at de ikke lenger mottar stønad; jobb, KVP, andre ytelser1, flyttet, død, annet 

• Fordeling av sosialhjelpsutgifter på type stønad – hvilke typer økonomisk stønad ytes? 

• Utvikling i sosialhjelpsutgifter fordelt på kjønn og alder på sosialhjelpsmottakere 

• Hvor lenge har sosialhjelpsmottakerne mottatt ytelser? 

• Andel personer som mottar ytelser med årlige beløp over … … kr over … … år? 

• Andel av utgiftene som går til personer som har mottatt ytelser i … … år? 

• Utskifting av mottagere – hvor mange nye inn – hvor mange ut per år? 

 

                                                             

1 Andre ytelser – statlige som f eks arbeidsavklaringspenger (AAP) eller trygd 
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4. Revisjonskriterier2 

Følgende kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området: 

Lov og forskrift: 

• LOV 1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl)  

• LOV 2006-05-19 nr 16, Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)  

• LOV 1997-02-28 nr 19, Lov om folketrygd (folketrygdloven, ftrl)  

• LOV 2009-12-81 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

(sosialtjenesteloven, sotjl)  

o FOR 2010-11-19 nr 1462, Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen  

o FOR 2010-11-19 nr 1463, Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen  

o FOR 2011-12-16 nr 1251, Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge  

o FOR 2011-12-21 nr 1471, Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad  

• LOV 2006-06-16 nr 20, Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og 

velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]  

• LOV 2003-07-04 nr 80, Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, 

(Introduksjonsloven)  

 

Sentrale føringer: 

• Rundskriv 

o Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold, årlige 

o Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven, 2012  

o Nasjonale mål og hovedprioriteringer, 2010 

o Sosialtjenesteloven kapittel 5, 2001 

• Helsedirektoratets ”Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen”, 2009  

• Veiledere 

• NOU / Prop. 

 

Lokale føringer: 

• Politiske vedtak (KST / utvalg) i Sande kommune 

• Interne styringsdokumenter og rutinebeskrivelser i Sande kommune 

 

  

                                                             

2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 

analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik 

eller svakheter. 
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Buskerud Kommunerevisjon IKS 

3 Sande kommune   |   2018   |   Økonomisk sosialhjelp 

08.03.2018 

5. Metode 

Informasjonen innhentes gjennom dokumentanalyse, rapportuttak fra kommunens IKT-system for sosiale 

tjenester – "Sosio", regnskap, KOSTRA, gjennomgang av klientmapper og intervjuer (samtaler) med 

nøkkelpersoner i kommunen. 

For å belyse problemstillingene vil det være behov for å gå gjennom enkelte klientmapper. Utvalget av 

mapper vil bli foretatt i en kombinasjon av;  

• klienter som har mottatt relativt høye sosialhjelpsutbetalinger i perioden,  

• unge klienter (under 25 år) som har mottatt relativt høye sosialhjelpsutbetalinger i perioden,  

• klienter med klagesaker til fylkesmann,  

• klienter som mottar eller har mottatt KVP.  

Analysene av data fra kommunens IKT-system for sosiale tjenester forutsetter at vi får tilgang til data som 

spesifiserer de nevnte faktorene fra punkt 3 Problemstillinger som vi ønsker å benytte for å analysere 

dataene. 

Gjennom analyser av innsamlede data vil vi drøfte problemstillingene. 

Vår gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Utkast til rapport vil bli sendt til rådmann for uttalelse. 

 

6. Organisering og ressursbruk 

Prosjektet kan gjennomføres innenfor en ramme på inntil 250 timer med rapportering i desember 2018.  

Det tas forbehold rundt fremdriften ut fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere 

dokumentasjon til prosjektet. 

 

Drammen, 8. mars 2018. 

 

Torkild Halvorsen Frode H. Christoffersen 
leder forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 18/00072-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/18 
INVITASJON TIL INNTREDEN I VIKS 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Sande kommune samtykker til at arbeidsutvalget i 
VIKS/sekretariatet sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker 
og tre inn i VIKS, slik at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune 
fra 01.01.2019. 
 
Kontrollutvalget i Sande samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
Vedlegg:  
VIKS’ vedtekter 

 
Saksframstilling: 
Styret i VIKS hadde styremøte den 19.03.2018 hvor muligheten for inntreden av ny 
deltakerkommune i VIKS ble diskutert og behandlet. Følgende vedtak ble fattet: 
 

«Styret ber sekretæren utarbeide en sak vedrørende ny deltakerkommune i 
VIKS til kontrollutvalgene i Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, 
Færder, Larvik og Vestfold fylkeskommune. Saken må behandles innen 
utgangen av mai 2018 i det enkelte kontrollutvalg. 

 
Dersom kontrollutvalgene slutter seg til at Sandefjord kommune inntrer i VIKS 
sendes en forespørsel om inntreden/medeierskap i VIKS til ordfører og 
rådmann i Sandefjord kommune.  

 
Blir det aktuelt kan arbeidsutvalget/sekretariatet sende en forespørsel om 
inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner» 

 

 
Bakgrunnen for vedtaket er at sekretariatet har vært i kontakt med Sandefjord 
kommune angående kontrollutvalgssekretariatsfunksjon for Sandefjord kommune. 
Kontrakten mellom Sandefjord kommune og Deloitte løper ut 31.12.2018, etter det 
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VIKS er kjent med. I den forbindelse er det spørsmål om hvordan Sandefjord 
kommune planlegger å løse sekretariatsoppgavene for kontrollutvalget fremover.    
 
Sekretariatet har derfor utarbeidet en sak til kontrollutvalgene i 
Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, Færder, Larvik og Vestfold 
fylkeskommune om å invitere Sandefjord kommune til å tre inn i VIKS fra 01.01.2019, 
jfr. vedtektene §4. Målet er å behandle saken innen utgangen av mai 2018 i det 
enkelte kontrollutvalg. 
 
Dersom kontrollutvalgene gir sitt samtykke i behandlingen i kontrollutvalgene sendes 
en forespørsel som inviterer Sandefjord kommune til å tre inn i VIKS fra 01.01.2019. 
Invitasjonen vil bli sendt til ordfører og rådmann i Sandefjord kommune.  
 
Økt oppdragsmengde og liten/ingen økning i antall ansatte i VIKS vil gi reduserte 
kostnader for alle deltakerkommuner fra 01.01.2019.  Fra 2020 blir Sande og 
Holmestrand til nye Holmestrand kommune og Tønsberg og Re blir til nye Tønsberg 
kommune. I tillegg skal Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune slås 
sammen. Det blir færre kommuner fra 2020, men omfanget av arbeidsoppgaver for 
VIKS blir stabilt eller økende. Økningen skyldes større aktivitet i samfunnet, og derav 
flere saker og flere henvendelser 
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VEDTEKTER 
 

 

 

 § 1 SELSKAPETS NAVN 

Selskapets navn er  

VESTFOLD INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT  – VIKS 

 

  

 § 2 SELSKAPSFORM 

Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og 

opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27  

Selskapet er egen juridisk person og arbeidsgiveransvaret tilligger 

styret. 

 

 

 § 3 FORMÅL 

Formålet med samarbeidet er å utøve sekretariatfunksjon for 

kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold.  Dette slik 

det framgår av kommunelovens bestemmelser og forskrifter om 

kontrollutvalg. Selskapet kan også foreta selskapskontroll basert på 

bestilling fra det enkelte kontrollutvalg.  

Sekretariatet kan også utføre oppdrag for andre 

kommuner/fylkeskommuner enn deltakerkommunene etter vedtak i 

styret. 

 

 

 § 4 DELTAGERE 
Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet:   

Sande, Holmestrand, Re, Horten, Larvik, Færder, Tønsberg og Vestfold 

fylkeskommune. 

 

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom eksisterende 

deltakerkommuners kontrollutvalg slutter seg til dette.  I en slik 

situasjon skal ansvarsfordelingen i.h.t. § 5 revideres med bakgrunn i 

den til enhver tid av styret vedtatte kostnadsfordeling for selskapet. 

 

 

 § 5 ØKONOMI 

Hver av deltagerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 

150.000, basert på vedtatt fordelingsnøkkel som for kostnader. 

 

Hver av deltagerne bidrar med et ordinært årlig driftstilskudd basert på 

styrets vedtatte driftsbudsjett fordelt på deltagerne ut fra  

 

 Et fast grunnbeløp med tillegg av andel av kostnadene fordelt etter 

innbyggertall. Fylkeskommunens innbyggertall settes lik den 

største kommunes innbyggertall. 

 medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger faktureres 

særskilt. 
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§ 6 FORRETNINGSKONTOR 
Selskapet har forretningskontor i Re kommune. 

 

 

 § 7 STYRET 
Styret består av en representant fra kontrollutvalget i   

deltakerkommunene m/personlige vararepresentanter. 

Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være kontrollutvalgsleder. 

Styret velger selv leder og nestleder.  

1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør. 

Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til 

31.12.07. 

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 

Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 

 

Styret  

 skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at 

virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 kan ikke ta opp lån 

 skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 

 skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over 

denne 

 foretar alle tilsettinger 

 skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold, 

herunder lokaler og utstyr 

 delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder. 

 

 

 § 8 GODTGJØRELSER 

Møtegodtgjørelse m.v. til medlemmer av styret, styreleder og styrets 

nestleder fastsettes av styret. 

 

 

 § 9 DAGLIG LEDER 
  Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret. 

  

  Daglig leder  

 forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at 

de pålegg og retningslinjer som gis av styret blir fulgt 

 er sekretær for styret og har møte- og talerett i styremøtene 

 rapporterer til styret 

 forestår den daglige personalforvaltningen 

 anviser selskapets utgifter 

 

Utgifter til daglig leder personlig eller i saker det foreligger inhabilitet, 

anvises av styrets leder. 

 

Daglig leder kan knytte til seg uformelle, rådgivende faggrupper. 
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§ 10 ANSETTELSESFORHOLD 
  Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 

Styret ansetter og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for alt personell i 

selskapet. 

Selskapet skal ha pensjonsordning. 

Selskapet tilsluttes KS bedrift. 

 

 

 § 11 ØKONOMIPLAN – BUDSJETT 

Styret vedtar selskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av 

deltagernes driftstilskudd i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel iht. 

vedtektenes § 5. 

Vedtatt driftsbudsjett/økonomiplan oversendes deltagerne for 

innarbeidelse i deltagerkommunenes/fylkeskommunens driftbudsjett 

for Tilsyn og kontroll innen 01.09 hvert år. 

 

 

 § 12 ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING 

Revidert årsregnskap og årsberetning utarbeides av leder, vedtas av 

styret og oversendes deltagerkommunene til orientering. 

 

 

 § 13 REGNSKAPSFØRING – REVISJON 

Selskapets regnskaper skal avlegges etter hensiktsmessige 

regnskapsprinsipper. 

  Styret velger revisor. 

 

 

 § 14 UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET 

Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes 

av kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1 års 

varsel, jfr. KL`s § 27. 

 

Krav om oppløsning av samarbeidet skal behandles av de enkelte 

deltagere og må være godkjent av samtlige deltakere. 

 

 

 § 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

 Endringer i vedtektene krever tilslutning fra min. 2/3 av  

deltagende kommuner/fylkeskommunen. 

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene ved behov. 

 

 

 § 16 ANDRE BESTEMMELSER 

Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis 

med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og forskrifter.  

Likeledes skal Forvaltningslovens og Offentlighetslovens 

bestemmelser gjelde for selskapets virksomhet. 
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Arkivsak-dok. 18/00036-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/18 
REFERATSAKER   

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Vedlegg:  

 Årsmelding 2017 fra Kemneren i Drammensregionen med vedlegg 

 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sande kommune 

 
Saksframstilling: 
 

 Årsmelding 2017 fra Kemneren i Drammensregionen er oversendt 
kontrollutvalget til orientering. Kemneren i Drammensregionen er et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene Drammen, Røyken, Hurum, 
Sande og Svelvik.  
 

 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sande 
kommune er oversendt kontrollutvalget til orientering.  
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Saksbehandler Deres dato Vår dato 
 15.02.2018 Kristin Lia 
  

Telefon Deres referanse Vår referanse 

Skatteetaten 

91695818 
  

 2018/19774 

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord 
Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000 
3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks 

 

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00 

Kommunestyret i Sande kommune 
Postboks 300 
3071  SANDE I VESTFOLD 
 
 

 

Kontrollrapport  2017 vedrørende skatteoppkreveren for Sande kommune 

 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap  er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
25,4 27,0 27,8 

 
Antall årsverk viser bemanningen samlet for kommunene tilsluttet Kemneren i Drammensregionen. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret 
har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Sande kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 984 414 276 og utestående restanser2 
på kr 38 134 861, herav berostilte krav på kr 417 731. 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Sande kommune.  
 

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 94,50 97,14 95,67 95,97 
Forskuddstrekk 2016  99,92 99,96 99,97 99,93 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,50 98,96 98,08 99,16 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,95 100,00 100,00 99,94 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,50 99,98 100,00 98,84 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,85 99,93 99,92 99,82 

 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Kemneren i Drammensregionen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i 
%) 

4848 242 245 5,1 4,8 4,8 
  
Kemneren i Drammensregionen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot 
arbeidslivskriminalitet (Akrim) og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot 
Akrim, og dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de goder resultatene som satsingen gir. 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving. Kontrollen ble avholdt 24. og 25. april 2017. Rapport er sendt 
skatteoppkreveren 7. juni 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 29. juni 2017. 
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte 1. februar 2017.  
 
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle 
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.  

 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Avdeling for innkreving 
Skatt sør 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
  
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalget for Sande kommune    
Rådmann/administrasjonssjef i Sande kommune    
Skatteoppkreveren for Sande kommune    
Riksrevisjonen 
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