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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
23.04.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 23.04.2018 kl. 18:00 
Sted: Liten kantine, Rådhuset i Sande 
Arkivsak: 18/00004 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Knut Anders Berg, sak 10/18-12/18 

  
Forfall:  Ingen  
 
Ikke møtt:  
 

 
Siv Mette Moa 

Andre: Bertine Myhre, budsjettsjef Holmestrand/Sande kommune, sak 
10/18-11/18 
Jessica Alice Roso, fagleder regnskap Sande kommune, sak 
10/18-11/18 
Kirsti Finstad, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Buskerud 
kommunerevisjon IKS, sak 10/18-11/18 
Frode Christoffersen, forvaltningsrevisor Buskerud 
kommunerevisjon IKS 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
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Kontrollutvalgsleder ønsker velkommen og møtet ble satt kl. 18:00.  
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

10/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 10/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018 godkjennes 
 
 
 

11/18 Sande kommune - Årsregnskap og årsmelding 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 11/18 

 
 

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 av revisor å være konsistent med årsregnskapet og 
inneholder de opplysninger som kreves i lov og forskrift.  
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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 driftsresultat 1,77 % 
av sum driftsinntekter.  

 
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. 
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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.  
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Budsjettsjef i Holmestrand/Sande kommune, Bertine Myhre, ga en grundig 
gjennomgang av årsregnskapet. Oppdragansvarlig regnskapsrevisor, Kirsti Finstad, 
ga utfyllende informasjon og kommenterte revisjonsberetningen. Kontrollutvalgets 
spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
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 
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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 av revisor å 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 driftsresultat 1,77 % 
av sum driftsinntekter.  

 
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.  
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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.  
 
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. 
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12/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse 
og rusomsorg - Sande kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 12/18 

 
 

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.  
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Frode Christoffersen holdt en presentasjon med en utførlig 
gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg i 
Sande kommune». Presentasjonen ble delt ut til kontrollutvalgsmedlemmene. 
Revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål, og rapporten ble grundig diskutert av 
kontrollutvalgsmedlemmene. Det var flere forhold kontrollutvalget ønsket nærmere 
informasjon om, blant annet rapportering på KOSTRA-tall, arbeidet til SLT 
(samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende arbeid), samt hva slags innsats 
kommunen gjør mot skolene i kommunen. Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet 
fremmet forslag om at saken skulle utsettes, og at administrasjonen inviteres til å 
orientere om saken og besvare spørsmål i neste kontrollutvalgsmøte.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Saken utsettes. Administrasjonen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 04.06.2018 
for å orientere og svare på kontrollutvalgets spørsmål vedrørende psykisk helse og 
rusomsorg i Sande kommune.  
 
 
 

13/18 Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 13/18 

 
 

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.  
 
 
Møtebehandling 
Problemstillingene i forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Økonomisk sosialhjelp» ble gjennomgått og revisor besvarte spørsmål. Tidspunkt 
for levering av rapporten ble diskutert, og revisor bekreftet at rapporten kan leveres til  
sekretariatet 06.11.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
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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.  
 
 
 
 
 
 

14/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 14/18 

 
 

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. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet kommenterte saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Sande kommune samtykker til at arbeidsutvalget i 
VIKS/sekretariatet sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker 
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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. 
 
 
 
 

15/18 Referatsaker 23.04.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Årsmelding 2017 fra Kemneren i Drammensregionen og kontrollrapport vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Sande kommune ble kort kommentert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 
 
 

16/18 Eventuelt 23.04.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.04.2018 16/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Freddy Vogt viste til medieoppslag i VG vedrørende manglende lovpålagt 
tilsyn med barn i fosterhjem. I Sande kommune var 33 barn i fosterhjem i 
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2016, og for 6 av disse var krav om tilsyn ikke oppfylt. Det ble fremmet forslag 
om at rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om 
kommunens arbeid vedrørende tilsyn med barn i fosterhjem, herunder rutiner 
for tilsynene.  
 

2. Paul Gregersen fremmet forslag om at kontrollutvalget skulle foreta et 
virksomhetsbesøk. Saken ble diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene. 
Sekretariatet undersøker aktuelle enheter å besøke innen helse- og 
omsorgsektoren til neste møte.  

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 04.06.2018 
for å orientere om tilsyn med barn i fosterhjem.  
 

2. Virksomhetsbesøk settes opp som sak i neste kontrollutvalgsmøte 
04.06.2018. 

 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.20.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 04.06.2018.  
 
 
Revetal, 18.04.2018  
For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Aleksander Leet  
 
 
Anja Ottervang Eriksen 
Rådgiver  
VIKS 
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SAK 18/18 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG 
RUSOMSORG": ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN  

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» 
og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger om at Sande kommune bør:  
 

 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» om at Sande 
kommune bør:  
 

 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 IK 
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2 

Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 sak 12/18 behandlet kontrollutvalget 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» fra Buskerud 
kommunerevisjon IKS. Under behandlingen kom det frem flere forhold 
kontrollutvalget ønsket nærmere informasjon om, blant annet rapportering på 
KOSTRA-tall, arbeidet til SLT (samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende 
arbeid), samt hva slags innsats kommunen gjør mot skolene i kommunen. På 
bakgrunn av dette fattet kontrollutvalget følgende vedtak:  
 

Saken utsettes. Administrasjonen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 
04.06.2018 for å orientere og svare på kontrollutvalgets spørsmål vedrørende 
psykisk helse og rusomsorg i Sande kommune. 

 
Det er bekreftet at Kari Engen Sørensen, kommunalsjef, og Jarle Toften, 
avdelingsleder psykisk helse og avhengighet, vil stille i kontrollutvalgsmøtet 
04.06.2018 for å orientere og svare på spørsmål vedrørende psykisk helse og 
rusomsorg i Sande kommune.  
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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. 
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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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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) 
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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.»  
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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. 18/00038-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
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SAK 19/18 
ORIENTERING OM TILSYN MED FOSTERHJEMSBARN 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen vedrørende tilsyn med fosterhjemsbarn i Sande kommune tas til 
orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 sak 16/18 «Eventuelt» ble det vist til medieoppslag 
i VG vedrørende manglende lovpålagt tilsyn med barn i fosterhjem. Ifølge 
oppslagene i VG var det i Sande kommune 33 barn i fosterhjem i 2016, og for 6 av 
disse var krav om tilsyn ikke oppfylt. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  
 

«Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 04.06.2018 
for å orientere om tilsyn med barn i fosterhjem.» 
 

Fra 01.05.2018 er barneverntjenesten i Sande en del av Holmestrand og Sande 
interkommunale barneverntjeneste. Det er bekreftet at barnevernsleder i 
Holmestrand, Sissel Bjørsvik, vil stille i kontrollutvalgsmøtet og orientere om tilsyn 
med barn i fosterhjem, herunder rutiner for tilsynene.  
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Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 04.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/18 
ORIENTERING OM FINANSFORVALTNING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen vedrørende finansforvaltning 2017 tas til orientering 
 
Vedlegg:  

 Saksfremlegg – Finansforvaltning 2017 

 Finansrapport 2017 

 Rapport over lånegjelden i Kommunalbankens lånesystem 

 Rapport over fondsforvaltning, Sande kommune 

 Rapport - Gjensidige aktiv forvaltning 

 Tidligere finansreglement 2009-2017 

 Nytt finansreglement 2017 
 

 
Saksframstilling: 
Saksfremlegg for finansforvaltning 2017 med vedlegg er oversendt kontrollutvalget. 
Jan Holmen er invitert til kontrollutvalgsmøtet for å orientere nærmere om dette.  
 
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutiner og årsrapport for finans- og 
gjeldsforvaltningen ble behandlet av kontrollutvalget i sak 11/18 «Årsregnskap og 
årsmelding 2017».  
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SANDE KOMMUNE 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Holmen Arkiv: 250  

Arkivsaksnr.: 18/425    

 

Saken behandles slik: 

 

UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 

Kommunestyret 02.05.2018 KST-/ 

Formannskapet 24.04.2018 FSK-/ 

 

 

 

FINANSRAPPORT 2017  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Finansrapporten for 2017 godkjennes. 

 

 

 

Faktiske forhold - Beskrivelse av saken: 

 

I h.h.t. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, samt kommunens 

finansreglement, fremlegges finansrapporten for 2017.  

 

Rådmannens vurdering  

Det henvises til finansrapporten. 

 

 

 

 

 

Olav Grande 

Rådmann 

 

Saksdokumenter: 

 
Vedlegg: 
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Innledning

Bakgrun n
Finansreglement for Sande kommune gir rammer og retningslinjer for kommunens
disponeringer på finansområdet.
Formålet med en egen finansrapport er å informere om finansforvaltningens faktiske
resultater, sett i forhold til de rammer og retningslinjer som er gitt.

R egler for finans - og gjeldsforvaltning
2. november 2016 kom det endring i forskrift fra 2009 om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning. Den nye forskriften (som er gjeldende fra 01.0 1 .201 7 ) skjerper
inn/presiserer bestemmelser knyttet til:

Kommunens reglement, rutiner og rapportering, herunder innhold i rapportering.
Finansforvaltning og kommunens egen kunnskap på feltet.
Krav til administrative rutiner for vurdering/håndtering av risiko og avvik fra
reglementets bestemmelser.
Tydeliggj øring av ansvarsfordeling mellom lokalpolitikere og administrasjon.

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 24.10.17 , sak PS0061/17 . I forbindelse
med sammenslåing med Holmestrand kommune har de to kommunene utarbeidet likelydende
finansregleme nter .

Krav til finansrapporten
Finansrapporten skal være en utfyllende rapport i forhold til kommunens ordinære
årsregnskap og årsberetning. Årets rapport er gjort på samme form som tidligere årsrapporter.
Nye krav i nytt finansreglement er innarbeidet i de vedlagte rapportene fra finansforvaltere og
vil bli innarbeidet i neste års rapport.

Rapporten skal inneholde en beskrivelse og vurdering av aktiva og passiva, med fokus på bl.a.
sammensetning, verdi, vesentlige endringer, renter og avvik fra finansr eglement.
I tillegg vedlegges rapporter fra Gjensidige og Formuesforvaltning - Plussfondene for
plassering av aktiva. Kommunalbankens porteføljesystem for lån og rentesikringer benyttes
for passiva.

Rapporten skal legges frem for kommunestyret som egen sak , sammen med en vurdering fra
uavhengig instans – det revisjonsselskap kommunen til enhver tid er tilknyttet skal benyttes.

Rapportens omfang
Finansrapporten omtaler finansposter knyttet til ”ordinær finansforvaltning”, dvs. ansvar 9002
Finansposter. Pos ter som har med Boligfinansiering å gjøre eller finansposter ført i
virksomhetene er ikke omtalt. Her vises det til kommunens Årsberetning og Regnskap
m/noter.
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Årets resultat for finansområdet

Finans - lån og
likvider/plasseringer
(tall i 1000 kr)

Regn skap
2017

Regnskap
31.12.2016

Endring
siste år Avvik i %

Kasse/bank 78 801 101 353 - 22 552 - 22,3 %
Plasseringer 105 570 60 300 45 270 75,1 %
Sum likvider (aktiva) 184 371 161 653 22 718 14,1 %
Lån til investeringer 595 851 535 414 60 437 11,3 %
Lån t il utlån 98 079 89 639 8 440 9,4 %
Sum lånegjeld (passiva) 693 930 625 053 68 877 11,0 %

Utviklingen når det gjelder bankinnskudd (inkl. plasseringer) og lånegjeld (inkl. lån til utlån)
de siste årene har vært som vist i diagrammet under:

Likvidit eten gjennom året har vært god. Diagrammet un der viser utviklingen p e r måned:
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Fordeling av lånegjeld mellom selvfinansiert (gebyrfinansiert) virksomhet, lån med
rentekompensasjon og lån som belaster kommunens frie inntekter direkte er ikke eksakt, sid en
låneopptak ikke knyttes til enkeltinvesteringer, men ut fra en vurdering av de samlede
investeringer og finansiering/kapitalbehov. En omtrentlig beregning tilsier:

L ÅN MED EKSTERN FINANSIERING
(tilsvarer gammel note 9 (2014) - låneportefølje i
årsregns kapet)

Beskrivelse
(tall i 1.000 kr)

Lånesaldo
per 31/12 -

17
Renter 2017 Avdrag 2017

Sum
finanskostn.

2017

Total lånesaldo* 693 930,2 13 371 24 344 37 715

- herav lån til utlån 98 078,9 +/ - 0 over tid +/ - 0 over tid
- herav dekket i invest.regnsk.

("byggerenter") 1 202,0 1 202,0
- herav dekket av økt skjønnstilsk.

Barnehage 16 500,0 288,8 1 500,0 1 788,8
- herav m/rentekompensasjon skole 23 100,0 254,1 2 000,0 2 254,1
- herav m/komp.tilsk. sykehjem/oms.bol. 19 300,0 212,3 1 100,0 1 312,3
- herav dekket av lån til lag/foreninger/etc. 3 200,0 225,0 125,0 350,0
- herav dekket av gebyrinnt. VA (beregnet) 192 315,0 2 655,0 6 332,0 8 987,0

"Ordinære" lån dekkes av frie inntekter 341 436,3 8 533,9 13 287,0 21 820,9
* Dette er renter og avdrag ført på ansvar 9002 inkl. byggerenter, ekskl. lån til husbankfinasiert bolig.

Det presiseres at skjønnstilskudd, rentekompensasjon, kompensasjonstilskudd og
finanskostnader dekket av gebyrinntekter føres som driftsinntekter og ikke til fradrag under
netto finanskostnader i regnskapet.

Netto finanskostnaderekskl. boligfinansiering og finansposter i virksomhetene
Finans (ansvar
9002)

Tall i 1000 kroner
Oppr.

budsjett
2017

Revidert
budsjett

2017

Regnskap
2017

Avvik
Rev.Bud

-
Regnska

p

Avvik i
%

Regnska
p 2016

% - vis
utvikling fra

2014

Renteinntekter og
utbytte

- 2 602 - 2 602 - 2 061 - 541 20,8 % - 2 469 - 16,5 %

Mottatte avdrag på lån - 270 - 270 - 125 - 145 53,7 % - 78 60,3 %
Sum eksterne
finansinntekter - 2 872 - 2 872 - 2 186 - 686 23, 9 % - 2 547 - 14,2 %

Renteutgifter og
låneomkostninger 12 949 12 949 12 177 772 6,0 % 10 582 15,1 %

Avdrag på lån 24 344 24 344 24 344 0 0,0 % 22 496 8,2 %
Utlån 0 0 0 0
Sum eksterne
finansutgifter 37 293 37 293 36 521 772 2,1 % 33 078 10,4 %

Resu ltat eksterne
finanstransaksjoner 34 421 34 421 34 335 86 0,2 % 30 531 12,5 %

Bidrag fra IKS 0 97 - 97 144 - 32,6 %
Resultat
finanstransaksjoner
etter overført fra IKS

34 421 34 421 34 238 183 0,5 % 30 387 12,7 %

Netto finanskostnader under ansvar 90 02 finansforvaltningen ble i 20 1 7 3 4 , 2 mill . kr, noe
under revidert budsjett .
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God likviditet – med tilhørende renteinntekter – og en relativt høy andel av lånegjelden med
rentesikring bidrar til en begrenset renterisiko. Utvikling i renteinntekter og ren teutgifter
følger til en viss grad samme rentekurve. Avdrag betales og bokføres iht. avtalt med långivere
ved låneopptak, og utgjorde for 20 1 7 2 4 , 3 mill kr , som budsjett ert .

Iht. Kommunelovens § 50 skal kommunens samlede lånegjeld avdras med like årlige avdrag.
Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide
levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Kontrollberegning – etter en
forenklet formel – viser at minimum avdrag for 201 7 etter forenklet formel ut gjør ca. 20 , 5
mill kr . Sande kommunes b okførte avdragsutgifter på 2 4 , 3 mill kr ligger dermed over
kontrollgrensen.

Utviklingen i renter og avdrag de siste årene har vært som vist i diagrammet:
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Aktiva

Sammensetningen av aktiva
Kommunen har i løpet av året hatt en økning i overskuddslikviditet en , og har hatt midler
plassert i pengemarkedsfond i tillegg til ordinære bankinnskudd. Midler plassert i
pengemarkedsfond er likvide i løpet av 1 - 3 dager, og har tilnærmet ingen risiko.
Avkastningen både i ban k og pengemarkedsfond gir stadig mindre avkastning. Det er derfor
inngått en avtale med Gjensidige for å plassere kommunens midler til en noe høyere forventet
avkastning i obligasjonsfond og aksjefond . Detaljerte rammer for plasseringer fremgår av
kommunen s nye finansstrategi og årsrapport fra Gjensidige.

N ye plasseringer i Gjensidige , 60 mill kr ble foretatt da likviditetssituasjonen tillot det mot
slutten av året . I 201 7 er det også innløst midler i pengemarkedsfond for totalt ca 15,5 mill kr
i DNB og Da nske Bank . A vkastningen i fondene i 201 7 er tilført saldoen pr 31.12.1 7 .

Pr. 31.12. 1 7 har kommunen en likviditet på 1 84 , 4 mill. kr. Av dette beløpet utgjør
plasseringene i fond 105 , 6 mill kr, mens bankinnskudd utgjør 78 , 8 mill kr.

Plasseringer i fond pe r 31.12.2017:

Konto Navn Saldo 01/01 - 2017 Resultatført
2017 Saldo 31/12 - 2017

210.20.070 DnB NOR 10 432 574 122 138 0
210.20.050 Gjensidige 81 090 60 081 090

210.31.020
Fondsforvaltning, Pluss
Likviditet ll 39 753 764 655 732 40 409 496

210.31.021
Fondsforvaltning, Pluss
Likviditet 5 056 722 88 424 5 145 146

210.31.022 Danske Invest 5 055 166 64 198 0
Sum 60 298 226 1 011 582 105 635 733

Balanseført verdi 31 . 12 . 1 7 er lik markedsverdi iht. oppgave fra finansinstitusjonene.
Avkastning legges ti l bokført saldo pr. 31 . 12 hvert år.

Markedsverdi/ v esentlige markedsendringer
D et vurderes ikke å være forskjeller mellom bokført verdi og markedsverdi for de aktiva
Sande kommune har. Plasseringer i pengemarkedsfondene vurderes å være på linje med
bankin nskudd. En stor del av fondenes midler er plassert på konto i bank til gunstige renter.

Utover rent e endrin gen som er omtalt andre steder i rapporten har det ikke vært vesentlige
markedsendringer for de aktiva kommunen har.

Endringer i risikoeksponering
R isikoeksponering i 20 1 7 på aktivasiden har økt noe ved at det nå er investert i norske og
internasjonale aksjefond (ca 15 mill kr) og obligasjonsfond (ca 30 mill kr) . Det er en
forutsetning at midlene plassert i aksjefond og obligasjonsfond ikke skal dekk e kortsiktige
likviditetsbehov og at svingninger i verdien i aksje - og obligasjonsmarkedet derfor kun skal
bidra til positiv meravkastning på investerte midler.

Finansiell risiko for øvrig anses å være relativt liten . Midlene som er plassert i rentefond e r
likvide i løpet av 1 - 3 dager, og det er liten risiko for at de finansinstitusjoner som kommunen
har avtaler med ikke vil innfri sine forpliktelser.
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Når det gjelder a dministrativ risiko er de n uendret . Det arbeides akti vt for å følge opp
låneportefølj e o g likviditet.

Markedsrenter og egne rentebetingelser
Budsjettert avkastning for 201 7 var 1 ,5 % på bankinnskudd og 2 % på plasseringer.

Gjennomsnittlig avkastning på plasseringer i pengemarkedsfond har vært 1 , 8 %.
Renten på bankinnskudd ha r falt fra ca. 1 , 1 % til ca. 0 , 9 % i løpet av 201 7 .
Avdragsutgiftene har vært so m forventet.
Dette har resultert i et negativt avvik i finanskostnader i forhold til revidert budsjett på
5 0 1 .000 kr i 201 7 .

Kommunens rentebetingelser på aktivasiden følger markedsrenter.

Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

Det har ikke vært avvik i forhold til finansreglementet i 201 7 .

På aktivasiden har Sande kommune kun hatt bankinnskudd og plasseringer av ledig likviditet
i pengemarkedsfond fram til novem ber , da nytt finansreglement ga adgang til plassering i
norske og internasjonale obligasjons - og aksjefond .

Krave ne i finansreglement om p lassering av kortsiktig ledig likviditet med lav risiko og
forventet avkastning over ordinær bankrente er oppfylt.
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Passiva

Sammensetningen av passiva
Ved utgangen av 20 1 7 utgjør total lånegjeld 6 94 mill kr, herav 5 95 , 9 mill kr knyttet til
investeringer og 98 , 1 mill kr knyttet til utlån (etableringslån/Startlån).

Det er tatt opp ett ny tt lån til investeringer i 20 1 7 på 74 mill kr i Kommunalbanken og
sertifikatlån et i DNB er økt med 5 mill kr . Sertifikatlånet er da kommet opp i 21 5 mill kr.
Sertifikatlånet har en løpetid på 12 måneder og skal refinansieres i september 201 8 . Det er
dermed en refina n sieringsrisiko ved dette lånet.

Det er tatt opp ett nytt lån på 20 mill kr til Startlån hos Husbanken.

Kommunen har pr. 31.12. 1 7 en låneportefølje bestående av 2 8 lån .

Samlet lånegjeld inkl. lån til utlån fordeler seg på følgende långivere:

Gjennomsnittlig gjenvæ rende avdragstid for den samlede låneporteføljen til investering e r ca.
2 4 år. Til sammenligning utgjør den gjennomsnittlige veide gjenværende levetiden for
anleggsmidler ca. 27 å r.

Markedsverdi/vesentlige markedsendringer
Det vurderes ikke å være forskj eller mellom bokført verdi og markedsverdi for de passiva
Sande kommune har.

Utover rentenedgangen som er omtalt andre steder i rapporten har det ikke vært vesentlige
markedsendringer for de passiva kommunen har. Kommunalbanken har redusert sin margin
fra 0,7 % til 0,6 %.
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Låneportefølje Sande kommune 2017
(tall i hele kroner)

Konto Tekst Saldo 31.12.2017

24519105 Husb.Funksj.h.bol. 11496515 8 272 317
24519210 Komm.banken 19980325 0
24519220 Komm.banken 20020949/20031012 10 000 080
24519225 K omm.banken 20020950 10 000 040
24519230 Komm.banken 20020951 10 000 000
24519235 Komm.banken 20020952 6 666 400
24519240 Komm.banken 20040970 18 750 000
24519241 Komm.banken 20050736 16 540 000
24519242 Komm.banken 20050753 5 760 000
24519244 Husbank en 11400375 9 - Ungbo 732 623
24519245 Komm.banken 20080656 - 2008 10 880 000
24519246 Komm.banken 20080658 - 2008 18 212 500
24519249 KLPbanken 83175041144 - 2010 16 866 676
24519250 KLPbanken 83175041128 - 2010 6 600 000
24519251 Komm.banken 20110752 - 2011 17 186 880
24519252 Komm.banken 20110753 - 2011 5 656 000
24519254 Komm.banken 20120645 - 2012 17 416 700
24519255 Komm.banken 20140757 91 200 000
24519256 Komm.banken 20150750 - 2015 36 111 120
24519257 Komm.banken 20170695 - 2017 74 000 000
243201 00 Sertifikatlån DNB - 2015 215 000 000

Sum Lån til investeringer m.m. 595 851 336
24519140 Husbanken 11537546 Startlån 17 19 870 226
24519142 Husbanken 11532100/3/1 Startlån 16 14 404 288
24519143 Husbanken 11532100/2 Startlån 15 18 692 949
24519144 Husbanken 11528829/3/1 Startlån 14 11 191 327
24519145 Husbanken 11524423/1/1 Startlån 13 0
24519148 Husbanken 11516662/3/1 Startlån 11 8 141 603
24519149 Husbanken 11513086/1/1 Startlån 10 11 320 634
24519158 Husbanken 11505969/3/1 Startlån 08 8 259 0 49
24519159 Husbanken 11508739 7 Startlån 09 6 198 835

Sum Lån til utlån 98 078 911
Sum 693 930 247

Gjeldsporteføljen skal i hh.t. finansreglementet bestå av et mindre antall lån.
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Rentesikring
Rentesikringene er i henhol d til kommunens fina nsreglement. Av selvfinansierende gjeld på
341 mill kr er kr 252 eller 74% sikret med langsiktige renter.

Swap
nr Type

Volum
(mill.)

Løper
fra dato

Løper til
dato Betaler Mottar

Formål med
sikringen

Finans -
reglementet

8 avdrag 35 jun. 15 jun.19 1,170 3M nibor Kontanstrømsikring § 4
5 avdrag 42,5 mar. 16 mar.20 0,925 3M nibor Kontanstrømsikring § 4
7 avdrag 55 mai. 15 jun.19 1,170 3M nibor Kontanstrømsikring § 4
6 avdrag 23,4 okt. 10 mar.20 4,250 3M nibor Kontanstrømsikring § 4
3 avdrag 22,8 mar. 12 d es.21 3,710 3M nibor Kontanstrømsikring § 4
4 avdrag 16,5 des. 10 des.20 3,855 3M nibor Kontanstrømsikring § 4
2 avdrag 29 sep. 12 des.22 3,608 3M nibor Kontanstrømsikring § 4
1 avdrag 27,8 des. 12 jun.22 3,658 3M nibor Kontanstrømsikring § 4

Endringer i risikoeksponering
Det har ikke vært end ringer i risikoeksponering i år på passivasiden utover renterisiko og
refinansieringsrisiko .

Refinansieringsrisikoen på lån har økt noe ved at lån i sertifikatmarkedet har økt fra 210 mill
kr til 215 mill kr .

Kommunen har så langt ikke hatt vanskeligheter med å finansiere sine lånebehov. V ed
låneforespørsel er det mottatt flere tilbud. Det er pr. d.d. ingen signaler på at denne
situasjonen skal endre seg. Det ble inngått en ny ramme avtale med DNB, Kommunekreditt og
Kommunalbanken med virkning fra 1/7 - 14. Årets låneopptak til investeringer ble gjort i
Kommunalbanken og i sertifikatmarkedet etter anbudskonkurranse r .

De rentebytteavtaler/fastrenteavtaler kommunen har inngått gjør rentekostnadene på
kommunens innlån til en viss grad forutsigbare, dvs. mindre utsatt for renteendringer.

Når det gjelder administrativ risiko arbeides det aktivt for å opprettholde denne på et lavt
nivå .

Markedsrenter og egne rentebetingelser
Budsjettert flytende låne rente for 201 7 var 1 , 7 %. De kortsiktige m arkedsrentene i år har
imidlertid falt en del i stedet for å øke som man hadde forventet. Bokførte rentekostnader er
derfor noe lavere enn budsjettert. Bokførte renteinntekter er tilsvarende lavere.
Markedsrentene for lengre perioder har økt vesentlig gjennom året.

Ved starten på året lå flytende lånerente rundt 2 , 3 % inkl . Kommunalbankens margin , mens
ved utgangen av 201 7 var renten ned e i rundt 1 , 5 % inkl . margin . Marginen i
K ommunalbanken var +0, 6 %. Sertifikatlå net i DNB fikk i september en fast rente i 12
måneder på 1,13 %.

Gjennomsnittlig lånerente har for Sande kommune i 201 7 vært ca. 2 , 6 %. De lån hvor renten
er sikret ved fastrente eller rentebytteavtale har fastrenter fra 0 , 92 til 4 , 25 %. Disse lånene h ar
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i gjennomsnitt utgjort ca. 74 % av den delen av lånegjelden som er selvfinansierende (ekskl.
lån til utlån og V/A ).

Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

Det har ikke vært avvik i forhold til finansreglementet i 201 7 .

V edlegg:
Finansre g lement
Rapport over lånegjelden i Kommunalbankens lånesystem
Rapport Fondsforvaltning
Rapport Gjensidige aktiv forvaltning
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Finansrapport for Alle lån / SAN D E KOM M U N E VE STF OLD

Rapport opprettet: 18.12.2017
Analysedato: 18.12.2017
Filter: Alle lån

Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og deres utvikling for gjeldsporteføljen Alle lån i Sande
kommune Vestfold. Beløpene vises i NOK.

Innhold

1 Rentemarkedet

2 Trender

3 Gjeldsprofil

4 Fordeling fast og flytende rente

5 Finansiell risiko

6 Rentekostnader

7 Renterisiko

8 Långivere og motparter
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1 __ Rentemarkedet

På rapportdagen var NIBOR3M - 0,86%, NIBOR6M - 0,94% - og 10 - års swaprente - 1,85%. Grafer og tabeller
nedenfor viser en nærmere oversikt.

Korte renter (NIBOR)

INDEKS SISTE - 1m - 3m
NIBOR1M 0,86% 0,57% 0,70%
NIBOR3M 0,86% 0,75% 0,80%
NIBOR6M 0,94% 0,85% 0,87%

Nibor er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom, for 1, 3 eller 6 måneder. Nibor er ofte
brukt som referanserente i ulike låneprodukter. Lån tilknyttet Nibor har normalt et marginpåslag fra banken.

Lange renter (Swap)

LØPETID SISTE - 1m - 3m
Swap 2Y 1,10% 1,04% 1,07%
Swap 3Y 1,23% 1,17% 1,19%
Swap 4Y 1,35% 1,30% 1,32%
Swap 5Y 1,45% 1,42% 1,43%
Swap 6Y 1,54% 1,52% 1,54%
Swap 7Y 1,64% 1,63% 1,65%
Swap 8Y 1,71% 1,71% 1,73%
Swap 9Y 1,78% 1,79% 1,82%
Swap 10Y 1,85% 1,87% 1,90%
Swap 11Y 1,90% 1,93% 1,96%
Swap 12Y 1,96% 1,98% 2,01%
Swap 15Y 2,05% 2,07% 2,10%
Swap 20Y 2,09% 2,11% 2,14%
Swap 25Y 2,10% 2,12% 2,15%

Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale. Bankene bruker denne renten som utgangspunkt for å
prise sine fastrenteutlån. Et fastrentelån har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. En lang fastrente på
f.eks 10 år (10Y) er normalt høyere enn en kort fastrente på 3 år (3Y).

Grafene sammenligner hvordan de ulike rentene har endret seg fra analysedato (seneste) og hhv. 1 og 3 måneder
tilbake i tid.
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Forventede NIBOR - renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på
analysetidspunktet.

Indeks Siste Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år
NIBOR1M
Endring

0,86% 0,84%
- 0,01%

1,15%
0,29%

1,40%
0,54%

NIBOR3M
Endring

0,86% 0,99%
0,13%

1,26%
0,40%

1,50%
0,65%

NIBOR6M
Endring

0,94% 1,13%
0,19%

1,40%
0,46%

1,63%
0,69%
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2 __ Trender

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån i Sande kommune Vestfold.

18.12.2017 18.09.2017 18.06.2017
Utestående nettobalanse 696.300.852 585.939.597 581.532.037
Utestående bruttobalanse 696.300.852 585.939.597 581.532.037
Utestående nominelt i derivater 261.819.375 270.798.750 279.778.125
Derivater i % av restgjeld 37,60% 46,22% 48,11%
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd 2,32% 2,52% 2,75%
Gjennomsnittlig rente eks.
derivater siste 12 mnd

1,47% 1,59% 1,67%

Rentekostnader siste 12 mnd 13.777.855 13.395.900 12.682.060
Rentekostnader eks. derivater siste
12 mnd

8.737.502 8.456.539 7.733.207

Rentebinding (år) 0,53 1,24 0,93
Andel rentebinding < 1 år 85,45% 70,03% 76,79%
Rentebinding (år) eks. derivater 0,11 0,29 0,15
Andel rentebinding < 1 år eks.
derivater

100,00% 100,00% 100,00%

Kapitalbinding (år) 16,97 15,77 11,85
Andel av kapitalbinding < 1 år 2,32% 3,88% 28,48%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd) - 2,32% - (30/360 basis) på utestående nettobalanse - 696.300.852
kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er - 13.777.855 kr.

Det finnes - 1 - ulike låntakere. Den største av disse er - Sande kommune Vestfold - med en andel på - 100% -
tilsvarende - 696.300 .852 kr.
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3 __ Gjeldsprofil

Dette er en prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente, som også fremstiller effekten av
forventede refinansieringer i gjeldsporteføljen.

Gjennomsnittlig rente, som på analysedato er - 2,30%, forventes å være ca. - 2,90% - for - 2027.

Periode
Gjennomsnittlig

hovedstol i perioden

Gjennomsnittlig
hovedstol til

refinansiering

Gjennomsnittlig
hovedstol hensyntatt

refinansiering
Snittrente

Snittrente
hensyntatt

refinansiering
2015 575.646.584 0 575.646.584 3,16% 3,16%
2016 596.956.371 0 596.956.371 2,87% 2,87%
2017 596.789.465 0 596.789.465 2,30% 2,30%
2018 699.097.178 0 699.097.178 1,96% 1,96%
2019 753.714.184 0 753.714.184 2,02% 2,02%
2020 806.247.758 0 806.247.758 2,16% 2,16%
2021 902.560.103 0 902.560.103 2,28% 2,28%
2022 1.012.682.219 0 1.012.682.219 2,35% 2,35%
2023 971.384.611 0 971.384.611 2,49% 2,49%
2024 930.815.245 0 930.815.245 2,63% 2,63%
2025 890.806.929 0 890.806.929 2,73% 2,73%
2026 853.380.125 0 853.380.125 2,83% 2,83%
2027 817.899.019 0 817.899.019 2,90% 2,90%
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4 __ Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for - Alle lån - i - Sande kommune Vestfold - (ikke hensyntatt refinansieringer) har - 46,99% - andel
fast rente for inneværende år. Uten derivater er andelen - 0,02%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises
i nedenfor.

Dersom man hensyntar forventede refinansieringer, har gjeldsporteføljen følgende forventet fordeling mellom
fast og flytende rente.
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5 __ Finansiell risiko

Diagrammene nedenfor viser fordeling av kapitalbinding og rentebinding per rullerende år.

Kapitalbinding gir et bilde av den samlede porteføljens gjeldsstruktur (kun kapitalen, ikke r entene). Hensyntar
avdragsstrukturen. F.eks. har et avdragsfritt 10 års lån ved oppstart en kapitalbinding på 10. Har derimot samme
lån serieavdrag ned til null etter 10 år, halveres kapitalbindingen til 5.

En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller
innløses innen kort tid.

Rentebinding gir et bilde av den samlede porteføljens rentestruktur (kun rentene, ikke gjelden). Hensyntar
avdragsstrukturen. F.eks. har en 10 års fastren te på et avdragsfritt lån ved oppstart en rentebinding på 10. Følger
derimot samme fastrente en avdragsprofil ned til null etter 10 år, halveres rentebindingen til 5.

Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebindi ng eksponerer porteføljen
for endringer i rentemarkedet.
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Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er - 16,97 - år og den gjennomsnittlige rentebindingen er - 0,53 -
år. I porteføljen har - 2,32% - en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og - 85,45% - har en rentebinding på 1 år eller
mindre. Uten derivater hadde - 100,00% - av porteføljen hatt en renteb inding på 1 år eller kortere.

Rentebinding (år) Rentebinding (kr) Kapitalbinding (år) Kapitalbindning (kr)
0 - 1 År 0,14 990.453.977 0,56 26.875.200
1 - 2 År 1,36 39.917.500 1,55 30.209.804
2 - 3 År 2,27 51.471.875 2,56 32.678.886
3 - 4 År 3,50 32.962.500 3,56 36.647.325
4 - 5 År 4,34 44.300.000 4,52 37.990.921
5 - 6 År 0,00 0 5,46 39.921.418
6 - 7 År 0,00 0 6,51 45.052.768
7 - 8 År 0,00 0 7,56 39.376.379
8 - 9 År 0,00 0 8,58 36.846.237
9 - 10 År 0,00 0 9,61 35.557.328
Over 10 År 0,00 0 22,25 797.949.588
Totalt 0,53 1.159.105.852 16,97 1.159.105.852
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6 __ Rentekostnader

For inneværende kalenderår - (2017) - forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer å bli -
13.744.570 kr - Av dette beløpet utgjør - 0 kr - rentekostnader for forventede men ikke utførte refinansieringer.
Grafen nedenfor viser forventet utvikling av rentekostnader 10 år frem i tid.

Periode
Rentekostnader, inkludert
derivater og forventede

refinansieringer

Rentekostnader inkludert
derivater, uten
forvententede

refinansieringer

Rentekostnad kun for
forventede refinansieringer

2015 18.211.714 18.211.714 0
2016 17.121.697 17.121.697 0
2017 13.744.570 13.744.570 0
2018 13.708.994 13.708.994 0
2019 15.217.743 15.217.743 0
2020 17.451.501 17.451.501 0
2021 20.611.356 20.611.356 0
2022 23.784.120 23.784.120 0
2023 24.141.142 24.141.142 0
2024 24.442.643 24.442.643 0
2025 24.354.769 24.354.769 0
2026 24.173.014 24.173.014 0
2027 23.736.599 23.736.599 0
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7 __ Renterisiko

Tabellen og grafen nedenfor viser endring i rentekostnader på porteføljen, hensyntatt forventede
refinansieringer, ved en parallelll forhøyning av hele rentekurven med 100 bp (1%).

Periode Rentekostnad Rentekostnad +1 %
Andel økning
renterisiko 1%

2017 13.744.570 13.745.069 499
2018 13.708.994 17.857.426 4.148.432
2019 15.217.743 21.121.149 5.903.407
2020 17.451.501 24.494.601 7.043.100
2021 20.611.356 28.965.725 8.354.369
2022 23.784.120 33.708.557 9.924.438
2023 24.141.142 33.798.739 9.657.596
2024 24.442.643 33.732.840 9.290.197
2025 24.354.769 33.279.532 8.924.763
2026 24.173.014 32.779.368 8.606.354
2027 23.736.599 32.006.078 8.269.479

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre - 499 kr - høyere rentekostnad for inneværende år, og
inntil totalt - 80.122.633 kr - over de 10 kommende årene.
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8 __ Långivere og motparter

Største långiver er - KommunalBanken - som har en andel på - 50%. Nest størst er - DnB - med - 31%.

Långiver Gjeld Andel i %
KommunalBanken 350.710.290 50,37%
DnB 215.000.000 30,88%
Husbanken 107.123.886 15,38%
KLP Kommunekreditt 23.466.676 3,37%
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Største motpart for derivater er - DnB - med en andel på - 61,81%. Motparter vises i tabellen nedenfor.

Motpart Nominellt (derivat) Andel i %
DnB 161.819.375 61,81%
Danske Bank 100.000.000 38,19%

Derivater er en samlebetegnelse på finansielle kontrakter som er utledet av ett eller flere andre finansielle
instrumenter, slik at kontraktsverdien bestemmes av (derives from = utledes fra) utviklingen i de underliggende
instrumenter.

Eksempler på derivater er opsjoner, futures, renteswapper og FRA - avtaler (fremtidig renteavtale).

Den vanligste typen derivater benyttet i kommunal gjeldsforvaltning er renteswapper (rentebyt teavtaler). En
renteswap kan benyttes på flere måter. I den mest benyttede varianten av en renteswap betaler man en
fastrente, og mottar samtidig en flytende rente (normalt 3 mnd nibor).

En renteswap er altså kun en avtale om å betale en rente og motta e n annen rente, og inkluderer ikke selve lånet.
Et alternativ til bruk av renteswap for å sikre renten er å inngå et ordinært lån med fastrente.
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Nedenfor vises markedsverdien på derivater per motpart. En negativ verdi tilsvarer en kredittrisiko til motparten.

Motpart Markedsverdi
Danske Bank 406.069
DnB 10.686.776

Disclaimer

Denne finansrapporten er automatisk generert, men kan også inneholde supplerende informasjon som er
manuelt tilføyd av den som genererer rapporten. Kommunalbanken AS frasier seg alt ansvar for informasjonen i
Finansrapporten og dens korrekthet.
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Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart

Avkastning i NOK 112.236 112.236 112.236 112.236 81.090

Tidsvektet avkastning i % 0,29 0,18 0,18

Referanseindeks i % 0,18 0,52 0,52

Mer/mindre avkastning i % 0,12 -0,34 -0,34

Verdiendringer

Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart

Markedsverdi Periodens start 24.968.854 24.968.854 24.968.854 24.968.854 25.000.000

Netto tilført Kapital I perioden 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000

Realisert gevinst 340.339 340.339 340.339 340.339 34.863

Urealisert gevinst -228.102 -228.102 -228.102 -228.102 46.227

Markedsverdi periodens slutt 60.081.090 60.081.090 60.081.090 60.081.090 60.081.090

Avkastning i perioden

Tidsvektet avkastning hittil i år

1Gjensidige Bank AS

Månedsrapport 31 .1 2.201 7
Sande Kommune
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Beholdning og strategi

Aktivaklasse Markedsverdi Aktiva allokering % Nøytral strategi % Avvik % Min. grense % Maks grense % Brudd i %

Bank/Pengemarked 15.011.813 24,99 30,0 -5,01 0,0 80,0

Norske obligasjoner 16.198.538 26,96 25,0 1,96 0,0 80,0

Utenlandske obligasjoner 13.813.954 22,99 25,0 -2,01 0,0 80,0

Norske aksjer 4.412.271 7,34 5,0 2,34 0,0 10,0

Utenlandske aksjer 10.644.514 17,72 15,0 2,72 0,0 20,0

Total 60.081.090 100,00 100

Forklaring: Avvik er forskjellen mellom nøytral strategi og aktiva allokering i prosent

Porteføljeallokering Referanseindeks

Avvik fra strategiNøytral strategi

2Gjensidige Bank AS
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Avkastning per verdipapir

Siste måned
Siste 3

måneder
Hittil i år Siste måned(NOK)

Siste 3 måneder
(NOK)

Hittil i år(NOK)

Bank/Pengemarked 0,09% 0,14% 0% 8.315 0 0

Danske Invest Norsk Likv. Inst. 0,08% 0,14% 0% 5.414 0 0

Holberg Likviditet 0,09% 0,15% 0% 2.901 0 0

Norske obligasjoner -0,1% 0,03% 0% -10.469 0 0

Danske Invest Norsk Obl. Inst. -0,07% 0,06% 0% -3.498 0 0

Nordea Obligasjon II -0,13% 0% 0% -6.971 0 0

Utenlandske obligasjoner 0,48% -0,02% 0% 42.124 0 0

KLP Obligasjon Global II 0,69% 0,33% 0% 9.065 0 0

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond 0,17% -0,54% 0% 7.143 0 0

PGIM US Corporate Bond Fund NOK-Hedged I Acc 0,77% 0,52% 0% 25.916 0 0

Norske aksjer 2,91% -0,59% 0% 81.047 0 0

Alfred Berg Norge 3,52% -0,79% 0% 44.573 0 0

Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 2,4% -0,31% 0% 36.474 0 0

Utenlandske aksjer -0,13% 1,04% 0% -8.781 0 0

C WorldWide Globale Aksjer -0,3% 1,74% 0% -4.274 0 0

Fisher Investements Inst Emerging Markets Equity 0,51% 1,09% 0% 6.966 0 0

Tidsvektet avkastning siden oppstart Tidsvektet avkastning siste 1 2 måneder

3Gjensidige Bank AS
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Siste måned
Siste 3

måneder
Hittil i år Siste måned( N OK)

Siste 3 måneder
( N OK)

Hittil i år( N OK)

Investec GSF Global Equity I, Acc. Gross U SD -1,19% 1,44% 0% -19.123 0 0

KLP AksjeEuropa Indeks IV 0,81% -0,94% 0% 4.551 0 0

KLP AksjeGlobal Indeks 4 0,4% 1,04% 0% 6.702 0 0

Nordea Stabile Aksjer Global -1,86% -1,86% 0% -3.603 0 0

Total 0,29% 0,18% 0% 112.236 0 0

Forklaring:
- Investeringer i verdipapirer som er gjort senere enn den angitte tidsperioden i rapporten vil vise avkastningen fra kjøpsdato.
- Verdipapirer som er realisert i rapporteringsperioden vil ikke fremkomme på avkastningsoversikten, men er inkludert i totalavkastningen for porteføljen.
- Totalavkastningen i prosent er sum vektet avkastning per verdipapir relativt til totalporteføljens gjennomsnittlige investerte kapital i perioden.

4Gjensidige Bank AS
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Verdiutvikling per aktivaklasse hittil i år

Avkastningsoversikt med utvalgte indekser siste 1 2 måneder

Indekser

Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart

ST4X -0,04% 0,08% 1,39% 1,39% 0,08%

OSEFX 2,63% -0,84% 17,05% 17,05% -0,84%

ST1X 0,02% 0,06% 0,47% 0,47% 0,06%

MSCI World Index - NOK -0,04% 3,44% 16,22% 16,22% 3,44%

Barcap Global Aggregate Index 0,22% 0,01% 3,04% 3,04% 0,01%

Forklaring: Grafen viser totalavkastningen til porteføljen og referanseindeksen målt opp mot de underliggende referanseindeksene.

5Gjensidige Bank AS
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Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart

Referanseindeks 0,18% 0,52% 0,52%

Risikoanalyse

Siste 12 måneder Siste 3 år Siden oppstart

Standardavvik 0,69% 0,69% 0,69%

Information Ratio -2,37% -2,37% -2,37%

Sharpe Ratio -3,35% -3,35% -3,35%

Siste 12 måneder Siste 3 år Siden oppstart

Positive måneder 1 1 1

Negative måneder 1 1 1

Beste måned 0,29% 0,29% 0,29%

Dårligste måned -0,11% -0,11% -0,11%

Avkastning per måned siste 3 år

6Gjensidige Bank AS
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Beholdningsoversikt

Forklaring: Ved årets slutt tildeles det nye andeler i norske pengemarkeds og obligasjonsfond samtidig som kursen settes ned. Dette fører til en økning i produktets kostpris.

Aktivaklasse ISIN Antall Kjøpskurs Kostpris Kurs Kursdato Markedsverdi Vekt

Bank/Pengemarked

Danske Invest Norsk Likv. Inst. NO0010047236 11.921,8612 996,7936 11.883.634 996,6756 31-12-17 11.882.228 20%

Holberg Likviditet NO0010072937 30.842,4685 101,5147 3.130.963 101,4700 31-12-17 3.129.585 5%

Norske obligasjoner

Danske Invest Norsk Obl. Inst. NO0010241490 7.526,6521 1.078,4809 8.117.351 1.076,2876 31-12-17 8.100.842 13%

Nordea Obligasjon II NO0010325772 6.617,0705 1.225,9800 8.112.396 1.223,7585 31-12-17 8.097.696 13%

Utenlandske obligasjoner

PGIM Intermediate Duration US Corporate
Bond

IE00BYZ2T120 6.217,8770 1.021,2489 6.350.000 1.019,2010 29-12-17 6.337.266 11%

PGIM US Corporate Bond Fund NOK-Hedged I
Acc

IE00BFLQZS48 452,2670 12.271,5122 5.550.000 12.317,8770 29-12-17 5.570.969 9%

KLP Obligasjon Global II NO0010489347 1.705,2904 1.108,6201 1.890.519 1.117,5329 31-12-17 1.905.718 3%

Norske aksjer

Alfred Berg Norge NO0010089402 2.046,9618 922,0983 1.887.500 924,8211 29-12-17 1.893.073 3%

Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 NO0010047228 389,5964 6.436,1478 2.507.500 6.466,1715 31-12-17 2.519.197 4%

Utenlandske aksjer

C WorldWide Globale Aksjer NO0008001500 148,1235 13.502,2464 2.000.000 13.582,2300 31-12-17 2.011.847 3%

Nordea Stabile Aksjer Global NO0010328537 194,7238 2.567,7395 500.000 2.549,2376 31-12-17 496.397 1%

KLP AksjeGlobal Indeks 4 NO0010280951 1.281,7874 2.129,8384 2.730.000 2.140,0034 31-12-17 2.743.029 5%

KLP AksjeEuropa Indeks IV NO0010745854 721,1510 1.213,3381 875.000 1.210,6427 31-12-17 873.056 1%

Fisher Investements Inst Emerging Markets
Equity

IE00B5MZ4F09 1.920,2220 1.041,5462 2.000.000 1.048,1542 29-12-17 2.012.689 3%

Investec GSF Global Equity I, Acc. Gross USD LU0440695715 9.148,8670 273,2579 2.500.000 274,0771 29-12-17 2.507.495 4%

Total 60.034.863 60.081.090 100%

7Gjensidige Bank AS
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Transaksjonsoversikt siste måned

Transaksjoner Kursdato Aktivaklasse Navn Antall Kurs Beløp
Kjøpte/Solgte

Renter

Kjøp 20-12-2017 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 8.658,4482 1.010,5737 8.630.288 119.711,70

Kjøp 20-12-2017 Norske obligasjoner Danske Invest Norsk Obl. Inst. 4.269,6781 1.106,6408 4.601.009 123.990,60

Kjøp 20-12-2017
Utenlandske
obligasjoner

KLP Obligasjon Global II 799,5274 1.188,2019 889.297 60.702,68

Kjøp 20-12-2017 Norske obligasjoner Nordea Obligasjon II 3.764,9701 1.254,9900 4.612.292 112.708,45

Kjøp 20-12-2017
Utenlandske
obligasjoner

PGIM Intermediate Duration U S Corporate Bond 3.482,0920 1.019,5021 3.550.000 0,00

Kjøp 20-12-2017
Utenlandske
obligasjoner

PGIM US Corporate Bond Fund NOK-Hedged I
Acc

289,5040 12.262,3522 3.550.000 0,00

Kjøp 20-12-2017 Utenlandske aksjer Investec GSF Global Equity I, Acc. Gross USD 5.395,8410 277,9919 1.500.000

Kjøp 20-12-2017 Utenlandske aksjer KLP AksjeEuropa Indeks IV 414,0012 1.207,7260 500.000

Kjøp 20-12-2017 Utenlandske aksjer KLP AksjeGlobal Indeks 4 806,8397 2.144,1682 1.730.000

Kjøp 20-12-2017 Norske aksjer Alfred Berg Norge 1.050,0591 904,7110 950.000

Kjøp 20-12-2017 Utenlandske aksjer C WorldWide Globale Aksjer 72,8075 13.734,8487 1.000.000

Kjøp 20-12-2017 Norske aksjer Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 246,4857 6.369,5379 1.570.000

Kjøp 20-12-2017 Utenlandske aksjer Nordea Stabile Aksjer Global 194,7238 2.567,7395 500.000

Kjøp 21-12-2017 Utenlandske aksjer
Fisher Investements Inst Emerging Markets
Equity

951,1030 1.051,4108 1.000.000

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2017 Bank/Pengemarked Holberg Likviditet 496,4462 101,4700 50.374

Rente 31-12-2017 Bank/Pengemarked Holberg Likviditet 50.374

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2017 Norske obligasjoner Danske Invest Norsk Obl. Inst. 204,8999 1.076,2876 220.531

Rente 31-12-2017 Norske obligasjoner Danske Invest Norsk Obl. Inst. 220.531

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2017 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 167,4691 996,6756 166.912

Rente 31-12-2017 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 166.912

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2017
Utenlandske
obligasjoner

KLP Obligasjon Global II 109,0818 1.117,5329 121.902

Rente 31-12-2017
Utenlandske
obligasjoner

KLP Obligasjon Global II 121.902

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2017 Norske obligasjoner Nordea Obligasjon II 161,5774 1.223,7584 197.732

Rente 31-12-2017 Norske obligasjoner Nordea Obligasjon II 197.732
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Denne rapporten er utarbeidet av Gjensidige Investeringsrådgivning AS (heretter GIR) og tar for seg kundens portefølje på månedlig basis. All markedsdata er innhentet av GIR gjennom egne og eksterne kilder.
For investeringer som ikke er gjort igjennom GIR ligger alt ansvar på kunden til å innrapportere kurser og transaksjoner på eksterne produkter. Med dette menes at kunden er pliktig til å rapportere inn
markedsdata og transaksjoner på eksterne investeringer innen 3 . virkedag i måneden (innen kl 12.00 ).
GIR gjennomfører kurskontroll på sine produkter den 3 virkedagen i hver måned. Dette baserer seg på sist tilgjengelige kurser fra forvalter. Dersom forvalter ikke har satt månedsslutt kurs på dette tidspunktet vil
siste kjente kurs bli brukt. Dette gjøres for at GIR skal opprettholde sine forpliktelser ovenfor kunden og levere rapporteringen til avtalt tid.

Rapporten

Definisjoner

Ord Forklaring

Strategi Porteføljens investeringsstrategi som porteføljen blir forvaltet etter. Strategien viser en strategisk aktivaallokering som innebærer en fordeling av kapitalen på ulike typer
eiendeler og geografiske regioner.

Tidsvektet avkastning Tidsvektet avkastning eller geometrisk avkastning angir den gjennomsnittlige vekstraten til en investering.

Referanseindeks
Porteføljens referanseindeks viser en vektet sammensetning av porteføljens strategiske aktivaallokering og avkastningen ved å følge den passivt. Refernseindeksens avkastning
er eksklusiv kostnader og er en teoretisk avkastning. Referanseindeksen brukes til å måle mot porteføljens faktiske avkastning. Hver aktivaklasse vil ha sin egen
referanseindeks. I hver aktivaklasse vil de forskjellige fondene som inngår i aktivklassene ha sine egne referanseindekser som hvert enkelt fond blir målt mot.

Standardavvik Standardavvik er et mål som ofte benyttes på risikoen i en portefølje. Det viser hvor mye porteføljens avkastning kan ventes å svinge. Dersom det ikke er noen variasjon er
standardavviket lik 0. Jo høyere standardavvik, desto større svingninger (volatilitet) eller risiko i forhold til gjennomsnittsavkastningen.

Information ratio Et risikojustert mål som viser mer-/mindreavkastning forvalteren har bidratt med målt mot den aktive risikoen forvalter har tatt. En høy information ratio betyr at forvalter har
oppnådd positiv avkastning gjennom sine beslutninger.

Sharpe ratio Er et mål på risikojustert avkastning. Den beregnes ved hjelp av avkastningen på investeringen utover risikofri renten i forhold til standardavviket til investeringen. En høy
sharpe ratio innebærer en høy risikojustert avkastning.

Urealisert gevinst/tap Viser urealisert gevinst/tap på investeringer i porteføljen på rapporteringstidspunktet i forhold til investert beløp.

Mer-/Mindreavkastning Viser mer-/mindreavkastning på porteføljen i forhold til referanseindeks.

I SI N ISIN (International Securities Identification Number) er en unik kode som identifiserer verdipapirfond og verdipapirer.

Forvaltningshonorar Forvaltningshonoraret viser provenyet som betales til forvalter. Forvaltningshonoraret utregnes på månedlig basis og belastes porteføljen.

Returprovisjon
Kunder som har inngått avtale om aktiv forvatning vil bli godskrevet returprovisjon. Returprovisjonen er differansen mellom enkelte fonds forvaltningshonorar og GIRs
innkjøpspris. Returprovisjonen vil redusere den totale forvaltningskostnaden. At returprovisjon tilfaller kundene medfører 100 % produktnøytralitet og ingen interesskonflikter i
de valgene som forvalter foretar på vegne av sine kunder.

Gjensidige Investeringsrådgivning AS gjør oppmerksom på at tallene i rapporten er foreløpige og ikke reviderte tall. Tallene kan således inneholde feil. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for
fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av
kurstap. Kunder eller andre som mottar dette materiale er således forpliktet til selv å gjøre en selvstendig undersøkelse og vurdering av de finansielle forhold knyttet til investeringsproduktene eller tjenestene beskrevet her.
Innholdet i rapporten er kun ment som generell informasjon og er ikke på noen måte ment som en anbefaling om investeringsvalg. Enhver beslutning om å kjøpe investeringsprodukter eller tjenester i forbindelse med et fremlagt
tilbud, hvis noen, skal bli tatt utelukkende på bakgrunn av informasjon gitt i tilbudsdokument som publiseres i forbindelse med et slikt tilbud. Verken Gjensidige Investeringsrådgivning AS eller eksterne kilder er ansvarlig overfor
leseren eller en tredjepart for tap eller annen skade som følge av feil i denne rapporten, uavhengig av om feilen skyldes Gjensidige Investeringsrådgivning AS, tredjeparter eller andre forhold. Dette gjelder alle typer av feil som
for eksempel feil trykking av informasjon eller tall, materiale som viser feil verdier, uteblivelse av informasjon, teknisk feil med mer. Informasjonen er konfidensiell og blir gitt deg, til din informasjon, og må ikke bli reprodusert,
videresendt, eller distribuert videre til noen annen person eller publisert, verken som helhet eller deler av materialet, uansett formål, uten skriftlig samtykke fra Gjensidige Investeringsrådgivning AS.

Disclaimer

Postadresse
Gjensidige Investeringsrådgivning AS
Postboks 101 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse
Schweigaardsgate 14
0185 Oslo

Telefon
(+ 47 915) 03100

Fax
+47 22170076

Org. Nr
989623362
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1 Finansreglementets virkeområde 

1.1 Formål med reglementet 
Reglementet legges frem for kommunestyret i Sande med hjemmel i lov av 25. september 1992 

nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 52 nr. 2 og forskrift av 9. juni 

2009 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (finansforskriften), fastsatt av 

Kommunal- og regionaldepartementet. 

 

Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Sande kommune vedtatt siste gang av 

Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09 

 

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal 

utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi kommunens 

innbyggere best mulig tjenestetilbud. 

 

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er å sikre en stabil finansiering av 

kommunens virksomhet. Kortsiktige midler skal sikre at kommunen til enhver tid har likviditet 

til å møte alle planlagte utgifter til driftsformål. Kommunens langsiktige kapital skal forvaltes 

med sikte på å øke kommunens realformue og finansielle handlefrihet over tid. Innenfor de 

investerings- og risikorammer som er vedtatt for finansporteføljen skal kommunen alltid søke å 

plassere midlene slik at de gir høyest mulig avkastning for en valgt grad av risiko. 

 

Reglementet skal omfatte forvaltningen av kommunens midler og gjeld, herunder: 

 

 Forvaltning midler beregnet for driftsformål. 

 Forvaltning av ledig likviditet som ikke skal benyttes før 6-24 mnd 

 Forvaltning av langsiktig aktiva. 

 Forvalting av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. 

 

Reglementet er gjeldende til kommunestyret vedtar nytt reglement. Reglementet skal vedtas 

minst en gang i hver kommunestyreperiode. 

 

1.2 Generelle rammer og begrensinger for kommunens finansforvaltning 
Sande kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå 

lavest mulig netto finansutgifter over tid, samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i 

kommunens finansielle stilling. Forvaltningen skal skje i henhold til gjeldende reglement, basert 

på definerte krav til kvalitet, risikospredning og avkastning. 

 

Sande kommune kan ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen som er vedtatt i dette 

reglementet eller benytte finansielle instrumenter i sin finansforvaltning som ikke er nevnt 

eksplisitt i rammene i pkt 2 

 

Kommuneadministrasjonen v/rådmann, samt de personer rådmannen utpeker, har fullmakt til å 

utøve finansforvaltningen i henhold til kommunens vedtatte reglement.  
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Administrasjonen skal ved behov fremme sak om revurdering eller oppdatering av reglementet. 

 

1.3 Overordnede prinsipper 
 

a)  Plassering av  ledig likviditet og langsiktig aktiva skal over tid gi en god og 

konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt 

tidsperspektiv på plasseringene. 

Avkastnings målet man styrer etter over tid på langsiktig aktiva er: 3 mnd NIBOR + 2,2%.  

Avkastningsmålet ved å plassere ledig likviditet er 3mnd NIBOR + 0,5% 

 

Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnadene. 

 

 

1.4 Definisjon og avgrensning av kortsiktige og langsiktige midler 

Kommunens kortsiktige midler 

Likviditetsreserven: Bufferkapital som skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 

av tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. 

Kapital beregnet for driftsformål er kapital som skal brukes fra måned til måned og brukes 

opp innen 6 mnd.  

Ledig likviditet er kapital som man i hht likviditets prognose ikke trenger å bruke av neste 6 – 

24 mnd 

 

Kommunens langsiktige kapital 

Langsiktige aktiva: Denne kapitalen har en overordnet tenkt investeringshorisont på 5 – 10 år. 

Overordnet mål er at; kapitalavkastningen utover siste 3 års snitt inflasjon, kan benyttes til å 

bedre tjeneste tilbudet for kommunens innbyggere.  

 

Strategiske investeringer: Langsiktige investeringer knyttet til eiendeler og aksjer i kraftverk, 

eiendommer, transportsystemer o.l. som er av strategisk betydning for kommunens fremtidige 

satsing på infrastruktur.   

 

 

1.5 Plasserings betingelser – gjelder all pengeplassering 
Kapitalforvaltningen kan forestås av eksterne forvaltere med konsesjon fra 

Finanstilsynet eller tilsvarende myndigheter i EØS-området. Når ekstern forvalter 

benyttes, så skal forvalterselskapet være en del av et finanskonsern med internasjonal 

kredittrating BBB eller bedre. Det vil si at finanskonsernet skal være søker god, i tilfelle 

vesentlig mislighold, og kommunen lider tap som følge av dårlig rådgivning, som igjen 

gir grunnlag for søksmål.   
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Ved ekstern forvaltning så skal kommunen være klassifisert i den kundekategori som gir 

best beskyttelse i hht lov og forskrifter. Dette er for tiden «ikke-profesjonell». Ikke 

profesjonell; medfører at forvalter har frarådningsplikt om investeringene kommer 

utenfor rammene. Denne kategorien innskrenker også tilbudet av fond til kun slike som 

kan investere i likvide verdipapirer notert på regulert børs, samtidig som det ekskludere 

plasseringsløsninger med uegnet risiko.  

Dette gir kommunen en finansiell sikkerhet til å kunne saksøke ekstern forvalter dersom 

vedkommende har opptrådt uaktsomt, handlet aktiva klasser som er uegnet ihht 

egnethets test, og eller på annen måte gått ut over rammene.   

 

2 Retningslinjer for forvaltning av ledig likviditet og 

midler beregnet til driftsformål 

 

Rammer for kommunens likviditetsstyring 

Kommunens likvide midler består av de til enhver tid innestående midler på kommunens 

bankkonti, trekkrettigheter og plasseringer av overskuddslikviditet i henhold til dette 

reglement. 

 

Kapital beregnet for driftsformål er kapitalen som må være tilgjengelig for å dekke 

kommunens løpende forpliktelser nærmeste 180 dager. Denne kapitalen kan kun forrentes i 

hovedbankforbindelsen. En bank med internasjonal kredittrating på BBB eller bedre.  

  

Plassering av ledig likviditet, jmf pkt 1.4, på annen måte enn bankinnskudd, skal kun finne 

sted, dersom likviditetsprognosen for neste 12 mnd tilsier at det er liten sannsynlighet for at 

kapitalen skal brukes første 6-12 mnd, og tilfredsstillende avkastning kan oppnås. 

Ledig likviditet kan plasseres i følgende renteklasser:   

a) Bank innskudd med binding </= 6 mnd, banken skal være en del av et finanskonsern 

som har internasjonal kredittrating BBB eller bedre.  

b) Pengemarkedsfond med snitt durasjon < 12 mnd (investment grade eller tilsvarende 

kvalitet 

c) Obligasjonsfond med kortere løpetid enn 3 år. Dersom likviditetsprognosen tilsier at 

kapitalen ikke skal brukes innen 12 måneder, kan denne kapitalen forvaltes i 

Pengemarkedsfond og obligasjonsfond som investerer i norske obligasjoner med kreditt 

kvalitet; Investment Grade eller tilsvarende kredittkvalitet.  

 

 

 

 

 

 

3   Plasseringsrammer for Langsiktig aktiva 
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I henhold til investeringsrammene skal forvaltningen av kommunens finansportefølje 

balanseres innenfor de definerte aktiva klassene og investeringsinstrumentene nedenfor.  

Det kan ikke plasseres midler direkte i enkelt papirer, enkelt aksjer, enkelt grunnfondsbevis, 

eiendomsfond eller andre enkeltstående egenkapitalinstrumenter, dette pga likviditets risiko og 

den større risiko et enkelt papir innebærer.  Unntak kan gjøres for enkeltaksjer i kommunale og 

interkommunale selskaper. 

 

Plasseringsrammer fremgår av tabellen nedenfor, og innebærer at rådmannen med dette har 

fullmakt til å plassere finansporteføljen fritt innenfor de områder og med de begrensninger som 

følger av tabellen. 

 

 
 

 

1) Maksimum 60 pst av de kortsiktige midlene kan plasseres hos én og samme utsteder. 

Dette gjelder ikke plasseringer hos gjeldende hovedbankforbindelse.  

 

2) Maksimum 60 pst av de langsiktige midlene kan plasseres hos én og samme utsteder. 

Man bør etterstrebe å finne forvaltere/rådgivere som er uavhengige, for å få tilgang til 

flere gode utstedere, og oppnå en bedre diversifisering, ikke bare på aktivaklasser men 

også på forvaltere.  

4 Forvaltning av låneporteføljen 

4.1 Rammer for kommunens låneopptak 
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Formålet med forvaltningen er å sikre en lavest mulig finansieringskostnad, gitt nødvendig grad 

av stabilitet i finansieringen av kommunens virksomhet. Kommunens lån skal sammensettes 

med sikte på å sikre en balansert og optimal finansiering av kommunens kortsiktige og 

langsiktige kapitalbehov. Med utgangspunkt i sammensetningen av kommunens likvide midler, 

skal låneporteføljen fordeles slik at målene for finansporteføljens totale varighet og risikoprofil 

oppnås. Styringen av låneporteføljen skal primært ha som formål å oppnå en gunstigst mulig 

utvikling for kommunens netto finansutgifter. 

 

Låneopptak skal kun finne sted i henhold til kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett og 

for å dekke likviditetsbehov. Lån kan også tas opp for å refinansiere eksisterende gjeld. 

 

Med utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak skal det gjennomføres låneopptak, 

herunder godkjenning av lånevilkår, og forøvrig forvaltning av kommunens innlån etter de 

retningslinjer som fremgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i 

kommunelovens § 50 om låneopptak. 

 

Så lenge Husbankens låneordninger gjelder, skal kommunen for denne delen av 

finansporteføljen alltid ha samme eller bedre vilkår også på andre lån med samme formål. 

Låneporteføljen (utenom hva som tas opp av formidlingslån i Husbanken) skal bestå av færrest 

mulig lån, men dog slik at refinansieringsrisikoen begrenses. 

 

4.2 Låne- og risikorammer 
For finansieringen av kommunens virksomhet skal følgende begrensninger gjelde: 

 

1. Enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 40 pst av den samlede låneporteføljen. 

 

2. Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal til enhver tid ikke utgjøre mer enn 60 pst av den 

samlede låneporteføljen. 

 

3. Lån kan tas opp som avdragsfrie fastrentelån.  

 

4. Lån skal kun tas opp i norske kroner (NOK). 

 

5. Durasjonen i låneporteføljen skal ikke overstige 10 år. Renterisikoen i låneporteføljen 

skal balanseres mot den totale renterisikoen i kommunens kortsiktige og langsiktige 

midler.  

 

Den ønskede renterisikoen i låneporteføljen fremkommer som en kombinasjon av valgt 

rentebindingsperiode på nye lån og ved refinansiering av forfalte lån samt ved bruk av ikke-

rentebærende finansinstrumenter.  

For bruk av ikke-rentebærende finansinstrumenter (renteavtaler, rentebytteavtaler) gjelder 

følgende:  

 

1. Kommunen kan ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA), rentebytteavtaler 

(renteswaps)og rentetak (rentecaps). Bruk av andre ikke-rentebærende finansielle 
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instrumenter tillates ikke. 

 

2. Instrumenter som nevnt i pkt. 1. kan kun benyttes som rentesikringsinstrument for 

kommunens låneportefølje for å sikre deler av porteføljen mot en mulig renteøkning.  

 

3. Det er et generelt forbud mot bruk av instrumenter som nevnt i pkt. 1 til andre formål 

enn sikring av deler av gjeldsporteføljen mot en mulig renteøkning. 

 

Ved opptak av lån kan kommunen ta i bruk alle rentebærende instrumenter som ikke er unntatt 

gjennom dette reglementet. 
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5 Rapportering til kommunestyret 

5.1 Rådmannens rapportering om finansforvaltningen 
 

Rådmannen skal gjennom året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for 

kommunens finansforvaltning. Dette skjer i sammenheng med ordinær rapportering minimum 

to pr år. 

 

I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge fram årsrapport for kommunestyret som viser 

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året, jf. § 6 i Finansforskriften. 

Dersom rådmannen mener det er grunn til å endre finansreglementet, skal dette fremgå av 

rapporteringen. 

 

Rapporten skal belyse:  

 

a) Absolutt avkastning siste mnd, siste 3 mnd, hittil i år og siden oppstart.  

b) Avkastning målt mot aktuelle referanseindekser ihht periodene ovenfor 

c) Durasjon på renteporteføljen + andre nøkkeltall 

d) Transaksjonsoversikter 

e) Realisasjonsoversikter 

f) Sammensetningen av aktiva 
g) Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 
h) Vesentlige markedsendringer 
i) Det skal rapporters spesielt dersom porteføljen har større svingninger enn 5% fra en 

måned til en annen, og hvilke tiltak som gjøres, sett opp mot bufferfondets størrelse.  
j) Endringer i risikoeksponering 
k) Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 
l) Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

5.2 Rapporteringen av passiva 
Rapporteringen til kommunestyret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at 

kommunestyret kan følge opp sitt ansvar for gjeldsforvaltning. 

 

Rapportene skal beskrive:  

a) Verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 mnd 

b) Sammensetning av passiva 
c) Løpetid for passiva 

d) Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

e) Vesentlige markedsendringer 
f) Endringer i risikoeksponering 

g) Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

h) Markedsrenter og egne rentebetingelser 
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6 Rapportering fra forvaltere til Sande Kommune 

 
6.1   Rapportering på aktiva 
De forvalterne som kommunen benytter skal rapportere til oppdragsgiver og oppdragsgivers 

uavhengige instans, etter nærmere avtale. 

 

Totalrapporterings ansvarlig skal rapportere månedlig innen 10. virkedag i påfølgende måned. 

Forvaltere som rapporterer inn til Totalrapporterings ansvarlig, skal rapportere inn avkastnings 

tall innen den 5. virkedag etter månedsslutt.  Rapporteringsmøter og strategimøter avholdes 

minimum en gang pr år, og ved vesentlige endringer i markedet oftere og etter behov  

 

Rapporten skal belyse:  

 

a) Absolutt avkastning siste mnd, siste 3 mnd, hittil i år og siden oppstart.  

b) Avkastning målt mot aktuelle referanseindekser ihht periodene ovenfor 

c) Durasjon på renteporteføljen + andre nøkkeltall 

d) Transaksjonsoversikter 

e) Realisasjonsoversikter 

f) Sammensetningen av aktiva 

g) Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

h) Vesentlige markedsendringer 

i) Det skal rapporters spesielt dersom porteføljen har større svingninger enn 5% fra en 

måned til en annen, og hvilke tiltak som gjøres, sett opp mot bufferfondets størrelse. 

j) Endringer i risikoeksponering 

k) Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

l) Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

 

6.2    Rapportering av passiva 

 

Rapportene skal beskrive:  

a) Verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 mnd 

b) Sammensetning av passiva 
c) Løpetid for passiva 
d) Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 
e) Vesentlige markedsendringer 
f) Endringer i risikoeksponering 
g) Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 
h) Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

 



20/18 Orientering om finansforvaltning 2017 - 18/00036-11 Orientering om finansforvaltning 2017 : NYTT FINANSREGLEMENT 2017

 

10 
 

6.3 Referanseindekser 
Kommunens forvaltere skal ved rapporteringen av kommunens finansforvaltning benytte 

referanseindeksene som er listet opp i rammene se pkt og etter nøytralfordelingens 

prosentfordeling : 

 

 

 

7 Fullmakter og bruk av ekstern kompetanse 

7.1 Interne fullmakter 
Innenfor hva som følger av økonomireglementet har rådmannen følgende fullmakter: 

 

1) Gjennomføre opptak av lån hvor vedtak om lån er fattet av kommunestyret, herunder: 

a) valg av finansieringskilde/låneform 

b) valg av rentevilkår og øvrige betingelser 

c) valg av långiver 

d) undertegne gjeldsbrev/lånedokument mv 

 

2) Gjennomføre refinansiering/konvertering av eksisterende lån, herunder: 

a) valg av finansieringskilde/låneform 

b) valg av rentevilkår og øvrige betingelser 

c) valg av långiver  

d) undertegne gjeldsbrev/lånedokument mv 

 

3) Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån. 

 

4) Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder: 

a) inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer, andeler i fond mv. 

b) foreta plasseringer på særvilkår 
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5) Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens 

finanskompetanse, herunder: 

a) avtaler om generell finansiell rådgivning 

b) avtaler om bistand i forbindelse med enkeltprosjekter 

c) avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler (aktiv forvaltning) 

d) avtaler om forvaltning av deler av kommunens låneportefølje (aktiv forvaltning) 

 

7.2 Eksterne fullmakter og kvalitetskrav 
Sande kommunes fondsmidler skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond 

eller mandater. 

Når eksterne forvaltere benyttes, skal forvalterselskapet være del av et finanskonsern med 

internasjonal kredittrating BBB eller bedre, for således å være søkergod.  

 

Kapitalforvaltere skal være et verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse til å drive 

forvaltning av andres finansielle instrumenter, i henhold til lov om verdipapirhandel, eller 

tilsvarende myndigheter i EØS-området. 

Sande kommunes kapital skal ikke utgjøre mer enn 10 pst av forvalterens totale forvaltede 

kapital. 

 

De forvalterne kommunen har valgt å samarbeide med skal forholde seg til det vedtatte 

plasseringsreglementet, inntil dette eventuelt blir endret.   

 

Ekstern forvalter skal ved behov fremme forslag om revurdering av plasseringsreglementet. 

 

Kvalitative krav til forvalter 

 Forvalter skal inneha forvaltningskompetanse hva gjelder det løpende arbeid i 

verdipapirmarkedet. Dette innebærer god forvaltningsskikk i.h.t. rammebetingelser 

pålagt av myndighetene, samt interne rammebetingelser i forhold til oppdragsgiver. 

 Forvalter skal utføre løpende risikokontroll og avkastningsvurderinger som gjenspeiler 

den risikoprofil som er nedfelt i kommunens forvaltningsstrategi.  

 Forvalter skal ha et godt backoffice- og regnskapsapparat, med spesielt fokus på 

sikkerhet. 

 Forvalter skal ha et godt analysemiljø, med god bredde- og dybdekompetanse. 

 Forvaltningssystemet skal kunne tilpasses kommunens til enhver tid gjeldene 

forvaltningsprofil i forhold til fleksibel rapportering og løpende måling av tidsvektet og 

pengevektet avkastning, standardavvik, durasjon. 

 

Valg av forvalter(e) 

Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale, og det skal utarbeides forvaltningsmandat for hver 

delportefølje. Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av 

forvalter(e): 

 

1) historiske prestasjoner av aktuell portefølje relativt til andre plasseringer med lignende 

målsetting 
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2) organisasjon: eierforhold og finansiell styrke 

3) ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring 

4) forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet 

5) arbeidsmåte: investeringsfilosofi og investeringsmetodikk 

6) risikohåndtering og intern kontroll 

7) administrasjon og rapportering 

8) pris 

 

Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avkastningskrav eller har et betydelig avvik 

sammenliknet med referanseindeksen, skal rådmannen foreta en vurdering av forvaltningen og 

eventuelt vurdere et bytte. 
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8 Etiske retningslinjer for Sande kommunes 

finansplasseringer 

Sande kommune ønsker å følge samme etiske linje som følger forvaltningen av folketrygdfondet.   

Dette innebærer å unngå å investeringer i: 

 

1) Selskaper som medvirker til systematisk brudd på menneskerettighetene beskrevet i FNs 

menneskerettighetserklæring og i de grunnleggende ILO konvensjonene. 

2) Selskaper som genererer en betydelig del av sine inntekter fra salg av alkoholholdige 

drikkevarer eller tobakksvarer. 

3) Selskaper som genererer en betydelig del av sin inntekt fra forsvarskontrakter. 

4) Selskaper som er involvert i produksjon av anti-personell miner eller komponenter og 

leveringssystemer beregnet spesielt på anti-personell miner. 

5) Selskaper hvor atomkraft utgjør en betydelig del av total kraftproduksjon. 

 

Som grunnregel begrenses selskapenes ansvar til datterselskaper hvor de har mer enn 50 pst 

eierandel. For selskaper som medvirker til menneskerettighetsbrudd vil kriteriet også kunne 

omfatte nøkkelleverandører og andre forretningspartnere hvor selskapet kan sies å ha en 

betydelig påvirkning på den daglige driften. 
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Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 
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1. Hjemmel/formål 

 

Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens § 52 og Forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.2009 (ikrafttredelse 01.07.2010). 

Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at 

det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å 

dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 

Finansforvaltningen skal:  

 ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av 

kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud  

 sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling  

 skal bidra til stabilitet og langsiktighet.  

 

2. Risiko 

 

Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad endringer i 

finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. 

 

2.1. Finansiell risiko og forklaringer 

 

1. Kredittrisiko  

Risiko for tap som følge av at låntaker eller motparten i en kontrakt unnlater å innfri 

sin forpliktelse  

2. Likviditetsrisiko  

Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset 

tidsperiode.  

3. Finansieringsrisiko  

Risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov.  

4. Renterisiko  

Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av 

renteendringer.  

5. Valutarisiko 

Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av endringer i 

valutakurser. 

 

2.2. Administrativ/operasjonell risiko 

 

Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig 

kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre 

kommunens vedtatte finansforvaltning. 

 

2.3. Risiko i aksjemarkedet 

 

Risiko for at aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle - både på 

kort og lang sikt. 
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3. Rammer 

 

Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell 

risiko. 

 

3.1. Innlån 

  

 Innlån skal skje i samsvar med rammeavtale for kommunale låneopptak inngått 2009 i 

samarbeid med VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) og BTV Innkjøp 

(Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner).  

 Renteutviklingen skal kontinuering overvåkes for å vurdere binding av lån og/eller annen 

form for rentesikring.  

 Det skal tas sikte på at rentebindingen for innlån fordeler seg slik (avvik skal begrunnes 

spesielt) : 

- 1/3 0-3 år 

- 1/3 3-5 år 

- 1/3 5-10 år 

 Gjeldsporteføljen skal bestå av et mindre antall lån. 

 

3.2. Plassering av kortsiktig ledig likviditet 

 

 Ledig likviditet kan plasseres kortsiktig (disponibelt i løpet av få dager) i norske eller 

nordiske pengemarkeds- eller obligasjonsfond, med en forventet avkastning høyere enn 

ordinært bankinnskudd. 

 Ved plassering av ledig likviditet skal den finansielle risiko være minimal. 

 Ved plassering av ledig likviditet i andre porteføljer enn bankinnskudd skal den finansielle 

risiko være lav. 

 Likviditetsutvikling og –behov følges løpende for å vurdere endringer i plassert likviditet. 

 

3.3. Plassering av langsiktige finansielle aktiva  

 

Omfatter aktiva hvor kun avkastning skal disponeres i årsbudsjettperioden, eller kapitalen i 

etterfølgende år. 

 Ved plassering av langsiktige finansielle aktiva skal den finansielle risiko være lav.  

 Langsiktige finansielle aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, 

obligasjons- eller aksjefond inkl. garanterte plasseringer/indeksobligasjoner, med en 

forventet avkastning over tid vesentlig høyere enn ordinært bankinnskudd.  

 Maksimum plassering i et enkelt pengemarkeds- og obligasjonsfond er 10 mill. kroner. 

Maksimum plassering i et enkelt aksjefond er 5 mill. kroner.  

 Midler plassert i aksjefond skal ha en tidshorisont på minst 5 år.  

 Aksjefond skal spres på norske, nordiske og eller fond med minst 60 % europisk 

plassering. Ingen fondstype skal ha mer enn 50 % av plasseringen.  

 Det skal ikke plasseres midler i aksjefond der det deltar firma som er involvert i 

internasjonal våpenhandel, barnearbeid eller andre forhold av tvilsom etisk art. 

 

4. Fullmakter 

 

Kommunestyret gir følgende fullmakter til rådmannen : 

 

a) Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån)  
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 velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser (i tråd med rammeavtaler)  

b) Plassering av ledig likviditet  

 velge finansinstitusjon  

 forhandle og bestemme vilkår for plassering  

 bestemme sammensetningen av plasseringen  

c) Plassering av langsiktige finansielle aktiva  

 velge finansinstitusjon - bestemme fondstype  

 forhandle og bestemme vilkår for plassering  

 bestemme sammensetningen av plasseringen  

 

5. Rapportering 

 

Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt 

finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. 

Rådmannen rapporter tre ganger pr. år til kommunestyret (tertialrapporter og årsmelding).  

 

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: 

a) Aktiva 

- Sammensetningen av aktiva 

- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

- Vesentlige markedsendringer 

- Endringer i risikoeksponering 

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser 

b) Passiva 

- Sammensetning av passiva 

- Løpetid for passiva 

- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

- Vesentlige markedsendringer 

- Endringer i risikoeksponering 

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

Det utarbeides en egen årsrapport for finansforvaltningen, som legges frem for 

kommunestyret som egen sak, sammen med en vurdering fra uavhengig instans. Som 

uavhengig instans i denne sammenheng benyttes det revisjonsselskap Sande kommune til en 

hver tid er tilknyttet. 

 

Økonomisjef skal – utover rapporteringen til kommunestyret – til enhver tid ha en detaljert 

oversikt over låneportefølje og plasseringer. Status og prognose for året når det gjelder netto 

finanskostnader rapporteres til rådmann gjennom ordinær månedsrapportering i Agresso 

økonomisystem. 

 

6. Administrative rutiner 
 

Administrative rutiner for utøvelse av finansforvaltningen utarbeides i tråd med forskift og 

reglement. Rutinene er en del av kommunens kvalitetssystem.  
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7. Evaluering 

 

Rådmannen kan engasjere ekstern bistand for gjennomgang av kommunens finansforvaltning. 

 

Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. 
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Arkivsak-dok. 18/00053-5 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 04.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/18 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Brev nr. 22 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon, datert 16.05.2018 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere om løpende revisjonsarbeid, herunder gjennomgå brev av 
16.05.2018 til kontrollutvalget i Sande vedrørende regnskapsrevisjon 2017. 
 
Revisor vil videre orientere om fremdrift og status i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Økonomisk sosialhjelp» som ble bestilt i kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018.  
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Arkivsak-dok. 15/00113-57 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 04.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/18 
VIRKSOMHETSBESØK 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos ___________. 
Besøket gjennomføres i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet gis fullmakt til å avtale rammene for 
virksomhetsbesøket.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Virksomhetsbesøk er ett av flere verktøy som kontrollutvalget kan benytte i sitt 
arbeid. I kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018, sak 16/18 «Eventuelt» ble det fremmet 
forslag om at kontrollutvalget skulle foreta et virksomhetsbesøk, og følgende vedtak 
ble fattet:  
 

Virksomhetsbesøk settes opp som sak i neste kontrollutvalgsmøte 04.06.2018 
 
Formålet med virksomhetsbesøk for kontrollutvalget er å få nærmere kunnskap om 
forskjellige områder i kommunen med henblikk på den rollen kontrollutvalget har. 
Virksomhetene blir normalt bedt om å gi informasjon om blant annet: 
 
• hvordan virksomheten er organisert 
• hvilke tjenester som ytes 
• hva som fungerer godt i virksomheten 
• hvilke utfordringer virksomheten har 
• kapasitet/etterspørsel 
• økonomi 
• risikovurderinger og internkontroll 
 
Samtidig bidrar virksomhetsbesøk til å synliggjøre kontrollutvalget og utvalgets 
arbeid. 
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I forrige periode gjennomførte kontrollutvalget flere virksomhetsbesøk, bl.a. hos Bolig 
og fritid, plan- og byggesak, samt Sandetun. I denne perioden har kontrollutvalget 
vært på virksomhetsbesøk hos Haga skole og Sande Ungdomsskole i 2016, og i 
2017 ble det gjennomført virksomhetsbesøk hos teknisk etat. 
 
Aktuelle steder for virksomhetsbesøk i 2018 ble diskutert av kontrollutvalget i møtet 
23.04.2018, og sekretariatet fikk i oppgave å undersøke aktuelle enheter å besøke 
innen helse- og omsorgssektoren til neste møte. Etter innspill fra kommunen foreslås 
virksomhetsbesøk hos en av følgende virksomheter i Sande kommune:  
 

 Folkehelse 

 Hjemmetjenesten 
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Arkivsak-dok. 18/00056-7 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 04.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/18 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
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