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SAK 9/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
22.01.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 22.01.2019 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet i Sande 22.01.2019. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 22.01.2019 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset i Sande, møterom Klippan 
Arkivsak: 19/00022 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Steinar Stevning Hole 
Ole Danielsen, sak 3/19 
Unni Onsaker Berg, sak 3/19 

  
Forfall:  
 
Ikke møtt:  

Ingen  
 
Siv Mette Moa, medlem 

  
Andre: Anitra Fossum, virksomhetsleder plan- og byggesak, Sande og 

Holmestrand kommuner, sak 1/19-2/19 
Svend Bergan Grane, kommunalsjef teknisk, Sande og 
Holmestrand kommuner, sak 1/19-2/19 
Inger Anne Fredriksen, daglig leder Buskerud 
kommunerevisjon  
Heidi Wulff Jacobsen, daglig leder VIKS  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

  
Møteleder:  
 
Protokollfører: 

Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet 
 
Anja Ottervang Eriksen  

  
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00022-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
19.11.2018 

3 

2/19 19/00027-1 
Orientering om prosjektrapport om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen 

3 
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3/19 18/00153-3 
Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning 
og revisor fra 2020 

4 

4/19 19/00070-1 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 5 

5/19 19/00024-1 
Behandling av prosjektplaner til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

5 

6/19 19/00023-2 Revisor orienterer 22.01.2019 6 

7/19 19/00025-1 Referatsaker 22.01.2019 7 

8/19 19/00026-1 Eventuelt 22.01.2019 8 

    

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

1/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 1/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 godkjennes. 
 
 
 
 

2/19 Orientering om prosjektrapport om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 2/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen om ulovlighetsoppfølging og prosjektrapporten 
«Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» til orientering.  
 
Møtebehandling 
Anitra Fossum, virksomhetsleder plan- og byggesak, holdt en presentasjon for 
kontrollutvalget, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Svend Bergan Grane, 
kommunalsjef teknisk, supplerte presentasjonen. Kontrollutvalget fikk blant annet 
informasjon om oppfølgingen av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen som 
ble ferdigstilt høsten 2018 og sluttrapporten for prosjektet med ulovlighetsoppfølging. 
Den pågående saken vedrørende brannsikkerhet i Trysilhus ble også kommentert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar informasjonen om ulovlighetsoppfølging og prosjektrapporten 
«Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» til orientering.  
 
 
 

3/19 Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning og 
revisor fra 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 3/19 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget i Sande kommune anbefaler fellesnemnda for nye Holmestrand 
kommune å velge offentlig revisjonsordning. Videre anbefaler kontrollutvalget i 
Sande at Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon velges 
som revisor for den nye kommunen.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget vurderte habiliteten til Aleksander Leet, Paul Gregersen og Kristine 
Flåtten på bakgrunn av deltakelse i representantskapsmøter i Buskerud 
kommunerevisjon IKS. Aleksander Leet er Sande kommunes representant i 
representantskapet i Buskerud kommunerevisjon IKS. Paul Gregersen og Kristine 
Flåtten har møtt som vararepresentanter i denne valgperioden.  
 
Aleksander Leet, Paul Gregersen og Kristine Flåtten fratrådte ved vurdering av deres 
habilitet, og vararepresentantene Ole Danielsen og Unni Onsaker Berg ble kalt inn i 
møtet for å vurdere habiliteten. Sekretariatet informerte om forvaltningsloven § 6 
andre ledd, og kontrollutvalget diskuterte saken. Aleksander Leet, Paul Gregersen og 
Kristine Flåtten ble funnet å være habile etter forvaltningsloven § 6 andre ledd og 
tiltrådte møtet. Vararepresentantene Ole Danielsen og Unni Onsaker Berg fratrådte 
etter habilitetsvurderingen.   
 
Daglig leder i Buskerud kommunerevisjon IKS, Inger Anne Fredriksen, fratrådte ved 
behandling av saken.  
 
Sekretariatet redegjorde for utredningen om valg av revisjonsordning og revisor, og 
besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Sande kommune anbefaler fellesnemnda for nye Holmestrand 
kommune å velge offentlig revisjonsordning. Videre anbefaler kontrollutvalget i 
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Sande at Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon velges 
som revisor for den nye kommunen.  
 
 
 

4/19 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 4/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 
kommune». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte kort om det fremlagte forslaget til årsrapport for 2018. 
Utkastet ble diskutert av kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 
kommune». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
 

5/19 Behandling av prosjektplaner til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 5/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om 
__________________ i Sande kommune og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport 
som besvarer følgende problemstilling:  
 

• ________________________________________________________ 
 
Ferdig rapport med rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet innen 
05.09.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 23.09.2019.  
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Møtebehandling 
Prosjektplanene «Medisinering og ernæring i hjemmebaserte tjenester» og 
«Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø» ble delt ut til kontrollutvalgsmedlemmene. 
E-post av 15.01.2019 fra leder for forvaltningsrevisjon i Buskerud kommunerevisjon 
IKS, Torkild Halvorsen, vedrørende behov for tilleggsbevilgning ble også delt ut.  
 
Daglig leder i Buskerud kommunerevisjon IKS, Inger Anne Fredriksen, kommenterte 
behovet for tilleggsbevilgning dersom et eller begge prosjektene skulle bestilles.  
 
Kontrollutvalget diskuterte de fremlagte forslagene til prosjektplaner. Det var enighet 
om at det ikke var ønskelig å be kommunestyret om tilleggsbevilgninger for å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon, og det ble foreslått at Buskerud kommunerevisjon 
rapporterer om tilgjengelige ressurser i neste kontrollutvalgsmøte 01.04.2019.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om 
«Medisinering og ernæring i hjemmebaserte tjenester» i Sande kommune og bestiller 
en forvaltningsrevisjonsrapport som besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke tiltak har virksomheten for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelse av lovgivningen innenfor de tema revisjonen omfatter?  

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres?  
3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes?  

 
Ferdig rapport med rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet innen 
04.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019.  
 
Kontrollutvalget avventer rapportering fra Buskerud kommunerevisjon vedrørende 
tilgjengelige ressurser til forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgsmøtet 01.04.2019 om 
bestillingen må justeres.  
 
 
 
 

6/19 Revisor orienterer 22.01.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 6/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Økonomisk sosialhjelp» tas til orientering.  
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Møtebehandling 
Brevet «Spesifikasjon av revisjonshonorar for 2018» fra Buskerud kommunerevisjon 
IKS datert 21.01.2019 ble delt ut til kontrollutvalgsmedlemmene. Daglig leder i 
Buskerud kommunerevisjon IKS, Inger Anne Fredriksen, kommenterte fordelingen 
mellom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver i 2018.  
 
Brev nr. 23 om regnskapsrevisjon 2018 ble gjennomgått, og kontrollutvalgets 
spørsmål ble besvart. Det ble opplyst at Marianne Elverum er ny oppdragsansvarlig 
revisor for regnskapsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» skal legges frem i 
kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019, og det ble opplyst at prosjektet er i rute til å leveres 
som vedtatt. Buskerud kommunerevisjon har fått kontaktperson hos NAV og har 
avtalt oppstartsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Økonomisk sosialhjelp» tas til orientering.  
 
 
 
 

7/19 Referatsaker 22.01.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 7/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
 
Følgende referatsaker ble behandlet:  
 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 20.11.2018 
Paul Gregersen og sekretariatet refererte kort fra styremøtet i VIKS 
20.11.2019.  
 

• Avisutklipp «Rådmannen anmelder Vogt», Sande avis 03.01.2019 
Freddy Vogt ble kjent inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b) 
og fratrådte ved behandling av saken.   
 
Kontrollutvalgsleder orienterte kort om saken, og at anmeldelsen nå er henlagt 
av politiet.  
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 

8/19 Eventuelt 22.01.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 8/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:30.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 01.04.2019 kl. 18:00.  
 
 
Revetal 23.01.2019 
 
For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 19/00102-4 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/19 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL SANDE KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 

 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap for 2018: 
 
Kontrollutvalget har i møte 20.05.2019 behandlet Sande kommunes årsregnskap 
2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2018, rådmannens 
årsberetning 2018, revisjonsberetningen fra Buskerud kommunerevisjon IKS datert 
15.04.2019, samt revisors oppsummeringsnotat datert 24.04.2019. 
 
Innledning 
Kontrollutvalget konstaterer at revisor har avgitt en beretning med presisering. 
Presiseringen knytter seg til at Sande kommune har ca. 817.000,- på selvkostfond for 
vann og avløp som etter gjeldende retningslinjer for regulering av selvkost for 
kommunale betalingstjenester er for gamle. Midlene skulle vært benyttet i 2018 til 
finansiering av driftsutgifter knyttet til vann og avløp. Kontrollutvalget vil understreke 
viktigheten av at kommunen følger gjeldende retningslinjer for selvkostfond.  
 
Årsrapporten er for øvrig bekreftet av revisor å være konsistent med årsregnskapet 
og inneholder de opplysninger som kreves i lov og forskrift.  
 
Driftsregnskapet for 2018 viser 504,7 millioner kr til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 3,2 millioner kr. 
 
Til økonomistyringen - driften 
 

• Driftsregnskapet for 2018 viser et positivt netto driftsresultat på 10,8 millioner 
kr.  
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• Hovedårsaken til det positive resultatet er mindreforbruk i kommunens 
virksomheter på 7,6 millioner kr, samt 1,8 millioner kr høyere skatteinngang og 
rammetilskudd enn forventet.  
 

• Netto driftsresultat bør, etter anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg, over tid 
ligge på ca. 1,75 % av driftsinntektene. For 2018 er netto driftsresultat 1,50 % 
av sum driftsinntekter.  

 
Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 
 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp 
på kr 0,-. Det ble i 2018 investert for 145,3 millioner kr, hvilket er 66,6 millioner 
kr høyere enn revidert budsjett.  

 

• De største investeringene i 2018 er knyttet til tomter/tilrettelegging, herunder 
tilrettelegging Hanekleiva, kjøp av tomter i sentrum og prosjektet 
«Sentrumskolene». I tillegg var det større investeringer i VAR-formål og 
kirken.  

 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld økte med 78,3 millioner kr i 2018. Av dette 
utgjør økte pensjonsforpliktelser 25,1 millioner kr, og 53,2 millioner kr skyldes 
økning i lånegjeld.  
 

• Netto lånegjeld pr. innbygger var i 2018 kr 61.724,-, hvilket er en nedgang fra 
62.915,- i 2017. Netto lånegjeld pr. innbygger er lavere enn 
landsgjennomsnittet (utenom Oslo) på 74.199,-.  

 

• Kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om evnen til å betjene 
gjelden. Gjeldsgraden inkludert formidlingslån og ubrukte lånemidler var 
103,1% pr 31.12.2018 mot 99,6% pr. 31.12.2017. Eksklusive formidlingslån og 
ubrukte lånemidler var gjeldsgraden 81,7% mot 84% i 2017. Kontrollutvalget 
vil bemerke at høy låneandel kan påvirke kommunes økonomiske handlefrihet.  

 
Premieavvik 
Sande kommune amortiserer premieavvik over 1 år og benytter seg ikke av 
forskriftenes mulighet til amortisering over flere år. Dette kan medføre store 
svingninger fra år til år og større usikkerhet i forhold til budsjetteringen. Denne 
praksis gir imidlertid vesentlig bedre likviditetsmessig kontroll, og i motsetning til 
mange andre kommuner har ikke Sande kommune samlet opp et betydelig 
premieavvik. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunens praksis på dette området. 
 
Likviditet 
På grunn av fondsmidler og ubrukte lånemidler har kommunen hatt god likviditet i 
2018. Både arbeidskapitalen og likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2 og likviditetsgrad 3 
har økt sammenlignet med 2017. 
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Fond 
Kommunens har i 2018 tilført 37,1 millioner kr til disposisjonsfondet og dette er pr. 
31.12.2018 bokført med 89,6 millioner kr.    
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til avsnitt om internkontroll på side 9-10 i årsberetningen 2018 fra 
rådmannen. Det har ikke blitt avdekket økonomiske misligheter i Sande kommune i 
2018.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon gjennom året og viser til 
revisjonsberetningen av 15.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2018 har hatt stort fokus på å 
forberede kommunesammenslåingen i 2020.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Sandes kommunes årsregnskap for 
2018.  
 
Vedlegg:  

• Årsregnskap 2018 for Sande kommune  

• Årsberetning 2018 for Sande kommune med vedlegg 1 

• Uavhengig revisors beretning for Sande kommune 2018 fra Buskerud 
kommunerevisjon, datert 15.04.2019 

• Oppsummeringsnotat fra Buskerud kommunerevisjon, datert 24.04.2019 
 

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

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

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

«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
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4 

uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget» 
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Rådmannens innledning 
 
2018 gikk bra 
 
2018 var i enda større grad enn 2017 preget av kommunereformen. Det er to gjennomgående trekk som 
preger administrasjonen. Det ene er at særlig ledere og nøkkelpersonell har dobbeltrollen ved å skulle 
drifte tjenestene som normalt og samtidig være tungt inne i organisering og utvikling av tjenestene i ny 
kommune. Dette er svært krevende for de det gjelder. Det andre er at samordningen av tjenestene kom 
godt i gang i 2018. I praksis betyr det at parallelle tjenester har blitt samlokalisert under felles ledelse. 
Aktivitetsnivået har vært høyt på alle områder. Det som synes mest er de fysiske endringene i og 
omkring Sande sentrum. Aktiviteten innen boligbygging er fortsatt meget høy. Næringsområdet i 
Hanekleiva er under realisering. Det høye aktivitetsnivået finner delvis sin årsak i befolkningsveksten. 
Nordfylket er et vekstområde der Sande hadde 1,8 % vekst i befolkningen i 2018 og Holmestrand 1,1 %. 
 
Regnskapet for 2018 viser et positivt netto driftsresultat på 10,8 mill. kr, noe som er 9,5 mill. kr bedre 
enn revidert budsjett. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er 1,5 %. Netto driftsresultat er 
den indikatoren som best beskriver kommunens økonomi og bør normalt ligge over 1,75 %. 
Regnskapsmessig resultat viser endelig resultat for kommunen etter at avsetninger og bruk av 
avsetninger er foretatt. Regnskapsmessig resultat ble på 3,2 mill kr. 
Samlet gikk sektorene/felles pensjon med et mindreforbruk målt mot revidert budsjett på 7,6 mill. Det 
viser god disiplin og kontroll. 
 
Kommunens lånegjeld med fratrekk for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler er ved utgangen av 2018 
på 591,7 mill kr, en økning på 6,5 mill fra 2017. Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2018 på 89,6 mill 
kr. Samlet sett er disposisjonsfondet økt med netto 37 mill kr. i 2018. Av dette utgjør årets avsetning 
12,6 mill kr., fjorårets resultat 12,3 mill kr. og omklassifisering av flyktningefond på 15,2 mill kr. Det er 
brukt 3,1 mill kr. av disposisjonsfondet for å dekke mindreinntekter ressurskrevende tilskudd 2017. 

Sande kommune har en svært presset økonomi. Det er da gledelig å kunne konstatere at 2018 har vært 
et bra år både innen tjenesteproduksjon og økonomi.  
 
 
 
 
 
Sande, 31. mars 2019 
 
Olav Grande 
rådmann 
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Fakta om Sande kommune 
 
 
Det bor 9.904 personer i Sande (per 31.12.18), og kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer. 
Sande er den nordligste kommunen i Vestfold og grenser til Holmestrand, Re, Svelvik og Drammen. 

Avstander fra Sande sentrum med bil: Drammen og Holmestrand 15 min., Tønsberg 35 min., Torp 
flyplass 50 min. og Oslo sentrum 50-55 min. 

Mer informasjon om Sande kommune finnes i brosjyren Velkommen til Sande 

 

Viktige hendelser 2018 
 
 

 Forberedelse til kommunesammenslåing er videreført på mange plan. Navnet på ny 
kommune er fastsatt til Holmestrand. Flere virksomheter er allerede samordnet i 
vertskommuneløsninger med Holmestrand som arbeidsgiver. Videre har noen avdelinger 
og virksomheter fått felles ledelse. 

 Næringsområdet i Hanekleiva er under utvikling. Ny fylkesveg ble åpnet i oktober og det er 
ført fram teknisk infrastruktur for drøye 100 mill kr. ASKO Oslofjord har startet 
grunnarbeidene og flere næringstomter er solgt. 

 Deponi for rene masser fra Hanekleiva ble godkjent på Skarsløkka. I området gikk et 
kvikkleireras som ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 Sande sentrum – den urbane landsBY er også under utvikling. Flere reguleringsplaner er på 
gang. Sandes områdemodell for finansiering av felles infrastruktur i sentrum har fått 
positiv oppmerksomhet i regionen. Utbyggingsavtalen for Bergbakken ble vedtatt i juni og 
er første avtale i samsvar med områdemodellen. 

 Byromsplan for Sande sentrum er vedtatt. Denne planen og Veiledende plan for Sandeelva 
ble gjennomført med brede medvirkningsopplegg for å sikre et levende sentrum på tvers 
av brukergrupper. 

 Befolkningsveksten på 1,8% er den høyeste i Vestfold og i Drammensregionen. 
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 Sande ble i juni resertifisert som trygt lokalsamfunn etter nasjonal modell. Kommunens 
trafikksikkerhetsplan ble revidert for 2018-2021. 

 Sande fikk  tildelt 5,3 mill kr fra fylkeskommunen til program for folkehelse barn og unge. 
Midlene skal benyttes over en 4 års periode. 

 Planer for Sandehallen barnehage og idrettspark ble godkjent, men kommunens 
garantivedtak ble senere stoppet av fylkesmann og departement. 

 Utredning av sentrumsskolene i Sande er videreført. De fire prekvalifiserte entreprenørene 
leverte inn tilbud i desember. 

 Boken «Sande – en reise i tid gjennom 8000 år» ble utgitt av Sande Historielag. 

 Værforholdene i 2018 var krevende. Snøvinteren ga kommunalteknikk store merutgifter. 
Tørkesommeren ga dårlige avlinger for landbruket, med korn og gras som tørket inn. 
Betydelige beløp er gitt over departementets utvidede erstatningsordning. 

 

 Organisasjon og medarbeidere 

 

Politisk struktur 

Politisk organisasjonskart 2015-2019 

  

 

SP) 
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Tabellen under viser aktiviteten i de ulike politiske organer i 2018 og 2017:  

 Møter og saker i politiske fora 
2018 2017 

Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker 

Kommunestyre 8 98 8 84 

Formannskap 8 72 10 63 

Hovedutvalg for kultur og oppvekst 6 17 6 31 

Hovedutvalg for helse og sosial 6 28 6 38 

Hovedutvalg for næring, miljø og 
kommunalteknikk 6 35 6 54 

 

Administrativ struktur 

Per 20.10.18 er virksomhetene i kommunen organisert som følger:  

 

 Verdier 

 Sandes visjon: Sande – sammen skaper vi trygghet og trivsel. Våre verdier: L-Æ-R-E skal ligge til grunn 
for vårt arbeid Sande kommune skal være en lærende organisasjon. 
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Bemanning og årsverk 

Sande kommune hadde ved utgangen av 2018 670 ansatte fordelt på 519 årsverk. Inkludert i disse 
tallene er også prosjektansatte og vikarer for ansatte som har permisjon med lønn (sykmeldte, 
fødselspermisjon, mv.). Gjennomsnittsalder for bemanningen er på ca. 42,3 år og har gått noe ned i 
løpet av 2018. Kommunen har mange ansatte som når pensjonsalder de nærmeste årene, og 
rekruttering og tiltak for å beholde seniorer i arbeid lengst mulig, blir viktig. Den vedtatte 
Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune fokuserer derfor på at Sande kommune skal være en attraktiv 
og utviklingsorientert arbeidsgiver med fokus på verdier og etikk. 

 Kompetanse og organisasjonsutvikling 

Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige 
kompetanse for å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Det er utviklet strategisk 
kompetanse-utviklingsplan med tilhørende årlige tiltaksplaner på virksomhetsnivå. Virksomhetene har 
egne kompetanseutviklingsbudsjetter og det er dessuten avsatt et sentralt 
kompetanseutviklingsbudsjett for felles tverrsektorielle tiltak som lederutvikling, IA- og HMS-kurs. På 
grunn av nær forestående kommunesammenslåing og mye arbeid i den forbindelse, er store 
kompetanseutviklingstiltak noe nedprioritert. Kompetanseutvikling for lærere for å dekke nye 
kompetansekrav er imidlertid prioritert. 

Det er jobbet aktivt i turnusvirksomhetene for å fjerne uønsket deltid og bedre tjenestene. 
Forsøksordningen ved Bolig og fritid med oftere helgearbeid og/eller langvakter i helgene fortsatte i 
2018. Dette førte til større stillingsstørrelse i denne virksomheten. Tall fra KLP viser imidlertid at den 
gjennomsnittlige stillingsstørrelsen i Sande likevel har gått noe ned og er lavere i Sande enn Vestfold og 
øvrige KLP-kommuner. Det kan ha sammenheng med at gjennomsnittsalderen i Sande er redusert, og 
Sande har nå lavere gjennomsnittsalder enn Vestfold og gjennomsnittskommunen. 

Kommunen finansierer nå 11 lærlingplasser over eget budsjett, i tillegg til lærlinger/lærekandidater 
finansiert av eksterne midler. I tillegg finansierer Haga skole 1 lærling over eget budsjett. Vi 
tilrettelegger også for et betydelig antall praksisplasser for elever og studenter samt 
praksisplasser/arbeidsutprøving for blant annet NAV. 
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For øvrig har forestående kommunesammenslåing og samarbeid med våre nye samarbeidsparter stått i 
fokus for organisasjonen. I løpet av 2018 er flere vertskommuneløsninger etablert med Holmestrand 
som arbeidsgiver. I tillegg har flere avdelinger og virksomheter fått felles ledelse, dvs. at leder fra 
Holmestrand eller Sande også er leder for tilsvarende avdeling eller virksomhet i den andre kommunen. 

Sande gjennomfører medarbeiderundersøkelse hvert 2. år, sist gang i 2017. For å koordinere med 
Holmestrand og fordi det var et ønske om å legge medarbeiderundersøkelsen 10-faktor til grunn for 
utviklingsarbeidet i Sande og Holmestrand kommuner fremover, ble medarbeiderundersøkelsen også 
gjennomført i 2018. Undersøkelsen baserer seg på ti faktorer som forskning viser er viktig for 
arbeidsmiljø og tjenesteproduksjon. I forkant av gjennomføringen av undersøkelsen ble det gitt 
opplæring til ledere, tillitsvalgte og verneombud. Resultatene viser at Sande også denne gang ligger på 
nivå med landsgjennomsnittet eller litt over. Hver virksomhet arbeider videre med resultatene for sin 
virksomhet. 

HMS/Sykefravær 

Etter en økning i sykefraværet i 2017, gikk sykefraværet igjen ned i 2018. Sykefraværet i 2018 ble på 
8,61%. Det er fortsatt høyt, men lavere enn på flere år. I 2018 har Holmestrand og Sande samarbeidet 
om en rekke tiltak for å redusere sykefraværet og øke nærværet. I samarbeid med ledere, tillitsvalgte og 
verneombud er det iverksatt tiltak som kompetanseutvikling, bistand i vanskelig saker, nye rutiner og 
tettere oppfølging. Rubicon bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter bistår kommunen i HMS- og 
sykefraværsarbeidet. Dessuten er det ansatt IA-rådgiver i 20 % stilling. 

Sykefraværsutviklingen i Sande: 

 2018: 8,61% 

 2017: 9,78% 

 2016: 9,13% 

 2015: 9,92% 

 2014: 10,38% 

Etisk standard 

Sande kommune har felles etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Lederne har et spesielt ansvar 
for å utvikle holdninger og følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske 
retningslinjer. Lederne skal årlig gjennomgå retningslinjene og hva de i praksis betyr med sine 
medarbeidere. Det samme skal gjøres ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner 
på at de har lest og forstått kommunens etiske regler. 

Det er et mål for Sande kommune at kritikkverdige forhold avdekkes og rettes opp. Den enkelte ansatte 
oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Sande kommune 
positivt. Det er utarbeidet egen rutine og skjema for varsling.  For å skape mest mulig åpenhet, skal det 
foretas en frivillig registrering av folkevalgtes økonomiske verv og interesser. I tillegg til medlemmene i 
kommunestyret og sektorutvalgene, skal rådmann, kommunalsjefer, virksomhetsledere, samt ansatte 
med innkjøpsfunksjoner ha mulighet til å registrere seg. Registreringen er frivillig. 



10/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00102-4 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : Årsberetning Sande 2018

Sande kommune Årsberetning  2018 
 

Side 9 av 48 

Likestilling 

Sande kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med et mangfold av kompetente medarbeidere. 
Mangfold på alle nivåer er viktig for kvaliteten på tjenestene og for å skape moderne og spennende 
arbeidsplasser. Sande kommune vil derfor satse på integrerings- og inkluderingsarbeid. 

Sande kommune har i sin likestillingspolitikk som målsetting å sørge for best mulig likestilling mellom 
kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Særlig oppmerksomhet rettes mot 
leder- og mellomledersjiktet. Likestillingsspørsmål skal vurderes ved alle kunngjøringer og tilsettinger, 
og ved tilsetting skal det kjønn som er underrepresentert foretrekkes når kvalifikasjonene ellers 
vurderes som like. Kommunens ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene i sitt 
virke. 

Blant Sande kommunes ansatte er vel 80 % kvinner og i underkant av 20 % menn. Kvinneandelen i Sande 
er noe høyere enn gjennomsnittet for Vestfold-kommunene. Rådmannens ledergruppe besto per 
31.12.18 av 3 menn og 1 kvinne. På virksomhetsledernivå er ca. 70 % kvinner og ca. 30 % menn. 
Kvinneandelen er størst innenfor helse- og velferdssektoren og i barnehagene, mens andelen menn er 
størst i de tekniske fagene. Det er en utfordring at menn i mindre grad enn kvinner søker utdanning 
innenfor de fagområdene kommunesektoren rekrutterer til. Dette kan ha flere årsaker, men lønn kan 
være et tiltak for å rekruttere flere menn til kommunal sektor, siden lovverket i liten grad gir anledning 
til å prioritere menn framfor kvinner i rekrutteringssammenheng. 

Sande kommune har arbeidstakere som ikke er etnisk norske innenfor de fleste sektorer, spesielt innen 
pleie og omsorg samt renholdssektoren. Religion og seksuell orientering er ikke relevant i 
ansettelsesprosesser. For øvrig legger Sande kommune vekt på å tilby arbeidspraksis for flyktninger og 

vurderer tilrettelegging for arbeidstakere som har behov for dette. 
 

Internkontroll 

Kommunelovens § 23 nr. 2 beskriver ansvaret rådmannen har for å sikre at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og at det er betryggende kontroll. Administrasjonen jobber aktivt med å 
sikre internkontroll gjennom felles maler, dokumenter, metoder og rutiner. 

Kommunen bruker kvalitetssystemet EQS (Extend Quality System) til internkontrollarbeid for håndtering 
av avvik, dokumentmaler, metoder og rutiner. Her blir avvik på blant annet HMS meldt inn og avvik 
lukket. Dette arbeidet innebærer også kvalitets- og forbedringsarbeid. Kvalitetssystemet eller ROS-
matriser blir brukt til å gjennomføre årlige risikoanalyser for uønskede hendelser hvor sannsynlighet for 
at hendelsen inntreffer og mulig skadeomfang kartlegges. I dette arbeidet er alle virksomheter involvert. 
I etterkant blir resultatet av undersøkelsen evaluert og korrigerende tiltak satt i verk der det er 
formålstjenlig. 

For politiske saker foretas det regelmessig kontroll av iverksetting av politiske vedtak og status blir 
rapportert i tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret. Arbeid med politiske saker blir 
dokumentert i saksbehandlingssystemet ESA. Systemet brukes til opprettelse av saker, sakliste 
(møteinnkalling), publisering og ferdigstillelse av møteprotokoll. Det blir produsert saksprotokoller 
(vedtak) for hver sak samt samlet saksfremstilling når saken er ferdig behandlet i siste utvalg. 
Saksbehandler får da beskjed om ferdig sak og har ansvar til å sende ut melding om vedtak der det 
trengs. 
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For å sikre økonomisk kontroll har Sande kommune egne økonomi-, innkjøps- og finansreglementer. 
Reglement er tilgjengelig gjennom kvalitetssystemet. Rådmannen har delegert attestasjons- og 
anvisningsmyndighet til virksomhetene og det er sikret at attestasjon og anvisning ikke gjøres av samme 
person. Kvalitetskontroll av lønnsutbetalinger er sikret gjennom månedlige utsendelser av 
konteringslister til virksomhetsledere. Budsjettkontroll sikres gjennom månedsrapportering i 
rådmannens ledergruppe (RLG) og tertialrapportering som egen sak til formannskapet og 
kommunestyret. Kommunens finansreglement gir føringer som skal sikre at kommunens midler 
forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at det gir vesentlig finansiell risiko, og med 
hensyn til kommunes behov for likvide midler. Det er utarbeidet rapport for finansforvaltning slik 
reglement for finansforvaltning foreskriver. 

Det er ingen pågående rettstvister i Sande kommune per 31.12.2018. 
 

Befolkning samfunn og regionutvikling 
 

Befolkningsutvikling  i Sande 2015-2018 

 
  2015 2016 2017 2018 

Folketall ved inngangen av kvartalet 9 149 9 297 9 496 9 726 
Født 92 114 113 107 
Døde 65 68 76 77 
Fødselsoverskudd 27 46 37 30 
Innvandring 72 71 55 60 
Utvandring 31 44 53 47 
Innflytting, innenlands 570 616 665 640 
Utflytting, innenlands 490 492 467 506 
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring 121 151 200 147 
Folkevekst 148 199 230 178 
Folketallet ved utgangen av kvartalet 9 297 9 496 9 726 9 904 

 
 

År 
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Sandes befolkning økte i 2018 med 178 personer, en økning på 1,8 %. Befolkningsveksten på 1,8 % er 
den høyeste i Vestfold og Drammensregionen. Økningen skyldes netto innflytting inkludert inn- og 
utvandring på 147 og et fødselsoverskudd på 30 personer. Det er en lavere vekst enn i fjor. 
Fødselsoverskuddet er relativt stabilt mens nettoinnflytting har gått ned.  

Næringsarbeid-arbeidsliv 

Sysselsetting og pendling i Sande endres i samsvar med befolkningsveksten. Tall fra SSB ved utgangen av 
året viser følgende utvikling (endret statistikkgrunnlag i 2015, tall fra 2018 foreligger ikke): 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Sysselsatte med bosted i Sande 4566 4603 4520 4580 4738 

Sysselsatte med arbeid i Sande 2360 2335 2338 2330 2520 

Antall som pendler ut av Sande 3037 3118 3034 3144 3211 

Antall som pendler inn til Sande 831 850 852 894 993 

Detaljert pendlerstatistikk viser at utpendling i all hovedsak skjer nordover. 

Arbeidsledigheten er omtrent uendret i 2018. Tall fra SSB pr november viser følgende utvikling: 

 2015 2016 2017 2018 

Totalt 117 139 113 119  

Menn 68 84 70 63 

Kvinner 49 55 43 56 

 

Sande har i kommuneplanen en målsetting om økt sysselsettingsandel. Det er derfor positivt at 
sysselsettingen øker, og spesielt gledelig at en større andel av sysselsettingsveksten skjer lokalt. 
Kommunen har fortsatt sterkt fokus på næringsutvikling. Samarbeidet med Sande Næringsråd er godt. 
Ordfører og kommunalsjef møter som observatører i styret. Kommunen deltar i næringsnettverk både i 
Vestfold og i Drammensregionen. Utviklingen av det regionale næringsområdet i Hanekleiva har vært 
sentralt i 2018. Framføring av teknisk infrastruktur og omlegging av fylkesvegen for drøye 100 mill kr er i 
all hovedsak sluttført. Utbyggingsavtalen med ASKO Oslofjord har gjort dette mulig. Grunnarbeidene på 
ASKO-tomten er startet opp. 600-700 000 m3 løsmasser skal fjernes og kommunen har fått godkjent 
deponi på Skarsløkka slik at man unngår belastning på det ordinære vegnettet. Område- og 
detaljregulering av restarealet i Hanekleiva ble vedtatt tidlig på året. Nær halvparten av næringsområdet 
er allerede disponert og de første tomtene vil bli overlevert i 2019. Etablering av nye bedrifter i området 
går dermed raskere enn forventet. Rådmannen tok derfor initiativ til en konsept- og mulighetsstudie for 
Hanekleiva Vest for å kartlegge om det er grunnlag for ytterligere næringsarealer i området. Denne 
studien vil bli fullført i 2019. 

Regiontilknytning 

Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 79 kommuner og fem 
fylkeskommuner. Sande er en av seks vestfoldkommuner som er med i alliansen. Vestregionen har 
bestått av 15 kommuner vest for Oslo samt Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Vestregionen har 
fungert som koordinator i flere store regionale samarbeidsprosjekter, primært innenfor helse, men er 
vedtatt avviklet fra 01.01.19. 

Kommune- og regionreformen vil påvirke og endre forutsetningene for regionalt samarbeid framover. 
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I Drammensregionen er nettverkssamarbeidet D6 mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre 
Eiker, Lier, Sande og Svelvik videreført i begrenset omfang i 2018. I Vestfold er nettverks- og 
utviklingssamarbeidet KiV avsluttet og blir i ulike sammenhenger videreført i regi av KS. 

 

Økonomisk analyse 
 

Netto driftsresultat 

 
 
For 2018 er det et positivt netto driftsresultat på 10,8 mill. kr, noe som er 9,5 mill. kr bedre enn revidert 
budsjett. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er 1,5 %. 

 

Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske resultat av den ordinære driftsvirksomheten når man 
tar hensyn til finansposter, men holder utenfor de pliktige avsetningene. Det er et krav til balansen (jf. 
Kommuneloven) at driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 

En anbefalt målsetning fra departement og fylkesmann er at man over tid oppnår et netto driftsresultat 
på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter, slik at man sikrer en økonomisk bærekraftig drift som 
sørger for at man kan opprettholde den kommunale tjenesteproduksjonen og levere gode og stabile 
tjenester til innbyggerne. 

Regnskapsmessig resultat 

 
Regnskapsmessig resultat viser endelig resultat for kommunen etter at bruk av avsetninger og 
avsetninger er foretatt. Regnskapsmessig resultat ble på 3,2 mill kr. Tabellen nedenfor viser 
sammenhengen mellom de ulike resultatene i kommunens regnskap for 2018. 
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Brutto driftsresultat på 5,8 mill, Netto driftsresultat på 10,8 mill og regnskapsmessig mindreforbruk på 
3,2 mill. 

Tabellen nedenfor viser resultatet per virksomhet i forhold til budsjett. Årsaker til budsjettavvik er 
presentert under respektive kapitler. Samlet sett leverte kommunens virksomheter (og felles pensjon) et 
regnskapsresultat som var 7,6 mill. kr i mindre utgifter enn budsjett, se mer om dette under 
sektorkommentarene. Frie inntekter ble 1,8 mill mer enn budsjettert og netto finanskostnader ble 
6,2 mill kr. høyere enn budsjett.  

Av regnskapsmessig mindreforbruk på -3,2 mill kr. anbefales det at 1,9 mill. kr avsettes til dekning av 
mindreinntekt knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester for 
utgiftsåret 2018, som kommer til utbetaling i 2019. Tilskuddsordningen er basert på et prinsipp der 
kommunene skal inntektsføre et anslag for refusjonsinntekt i samme år som utgiftene påløper. Dette 
betyr at kommunene før regnskapsavslutningen må foreta en beregning av anslått refusjonsinntekt. 
Anslått refusjonsinntekt inntektsføres i driftsregnskapet med motpost i balanseregnskapet (fordring på 
staten). 

Refusjonskravet sendes til Helsedirektoratet innen en fastsatt frist etter utløpet av driftsåret. 
Utbetalingen av refusjonskravet skjer to til tre måneder etter denne fristen. Hvis kommunen mottar mer 
eller mindre i refusjon enn det som ble inntektsført i utgiftsåret, skal nettoprovenyet føres mot 
inntektsposten i driftsregnskapet i utbetalingsåret. Avregningen av refusjonskravet for særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester ble sendt inn til Helsedirektoratet 28.03.2019. 

Korrigert for dette, foreslås resterende andel av regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kr avsatt til 
disposisjonsfondet. 

 
 
 
 

Alle tall i hele tusen  Regnskap 2017  Regnskap 2018  Reg.bud. 2018  Avvik 

Brutto driftsresultat -5 912                   -5 770                   9 465                          15 235

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -3 580                   -4 357                   -6 608                         -2 251

Gevinst finansielle instrumenter -                        -3 656                   -                              3 656

Mottatte avdrag på lån -145                      -255                      -370                            -115

Sum eksterne finansinntekter -3 726                   -8 268                   -6 978                         1 290

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 13 815                  14 772                  15 234                        462

Tap finansielle instrumenter -                        5 291                    -                              -5 291

Avdragsutgifter 24 344                  25 329                  22 600                        -2 729

Utlån 13                          -5                           100                             105

Sum eksterne finansutgifter 38 172 45 387 37 934 -7 453

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 34 446 37 119 30 956 -6 163

Motpost avskrivninger -40 772 -42 196 -41 816 380

Netto driftsresultat -12 238 -10 847 -1 395 9 452

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -19 450 -12 367 -12 367 0

Bruk av disposisjonsfond -2060 -3112 -3 112 0

Bruk av bundne fond -15 030 -24 715 -22911 1 804

Sum bruk av avsetninger -36 540 -40 194 -38 390 1 804

Overført til investeringsregnskapet -                        -                        -                              -            

Avsetninger disposisjonsfond 27 817                  40 174                  40 174                        -            

Avsetninger til bundne fond 8 593                    7 628                    -389                            -8 017       

Sum avsetninger 36 410 47 802 39 785 -8 017

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -12 368 -3 239 0 3 239
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Beløp i 1000  Justert årsbudsjett 2018   

Tjenesteområder Oppr. 
budsjett 

2018 

Inntekt Utgift Budsjett 
2018 

Regnskap 
hiå. 

Avvik hiå. 

Sentrale funksjoner 39 350 -1 892 42 580 40 688 40 739 -51 
Kultur og oppvekst 218 400 -38 974 263 472 224 498 225 379 -880 
Helse og velferd 189 603 -66 678 267 365 200 687 197 701 2 986 
Teknisk 22 920 -61 895 86 179 24 285 20 129 4 156 
Eksterne enheter 15 877 -18 16 020 16 002 15 940 62 
Fellesposter 6 680 -42 223 39 532 -2 691 -4 039 1 348 

Sum 492 829 -211 680 715 148 503 468 495 847 7 621 

 

 
Driftsinntekter 
 

 
Figuren viser kommunens driftsinntekter sett i forhold til budsjett. 

Størst avvik i kroner er det mellom regnskapsført og budsjetterte inntekter er knyttet til Overføringer 
med krav til motytelse, som samlet viser en merinntekt på 16,3 mill. kr. Merinntekter knyttet til 
momsproblematikk utgjør 1,1 mill. kr, og merinntekter fra staten 3,9 mill. I tillegg gir refusjon sykelønn 
en merinntekt på 7,1 mill. kr, refusjon fra fylkeskommuner bidrar med 2,4 mill. kr. 

Dersom økte driftsinntekter motsvares av økte utgifter innenfor en virksomhet, foretas det som regel 
ikke budsjettendring gjennom året. Dette gjelder f.eks. refusjon sykelønn og utgifter til sykevikarer, bruk 
av eksterne konsulenter, vikarer etc. 

Sentrale inntekter 
 
 
Beløp i 1000 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Regnskap 
i fjor 

Frie disponible inntekter     
Skatt på inntekt og formue  -265 373 -277 858 -270 984 -261 519 
Ordinært rammetilskudd -244 793 -242 565 -251 070 -235 742 
Skatt på eiendom -25 000 -25 500 -25 938 -23 999 
Andre generelle statstilskudd -2 600 -2 000 -1 704 -1 982 

Sum Frie disponible inntekter -537 766 -547 923 -549 695 -523 243 
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Kommunens frie inntekter består av skatt på inntekt og formue, rammetilskudd samt eiendomsskatt. 
Samlet sett utgjør skatt og rammetilskudd ca. 76 % av kommunesektorens samlede inntekter. Disse 
inntektene kan kommunen disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og 
regelverk. For Sande kommune utgjorde frie inntekter, inkl. eiendomsskatt 75,8 % av samlet 
inntektsgrunnlag for kommunen i 2018. 

Kommunens frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd viser en merinntekt på 1,8 mill. kr i forhold 
til budsjett.  

Sande kommunes frie inntekter ble i 2018 på 547,9 mill. kr. Dette tilsvarer en vekst i frie inntekter (skatt 
og rammetilskudd) på 26,7 mill fra 2017 (5,1 %). Av dette utgjorde skatt på inntekt og formue den 
største delen på 270,9 mill. kr. 

Vekst i frie inntekter må i tillegg dekke forventet befolkningsvekst og endringer i 
befolkningssammensetningen, reell vekst i pensjonskostnadene for kommunesektoren, samt reell 
underliggende utgiftsvekst som følge av flere med behov for kommunale hjelpetiltak, ut over det som vil 
være en del av sektorens demografikostnader. 

Anslaget for frie inntekter ble oppjustert i forbindelse med 1. tertialrapport basert på endringer som 
fremkom i  revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2018. I tillegg ble anslaget for eiendomsskatt oppjustert med 
0,5 mill. kr som følge av økt fakturert eiendomsskatt. Økningene ble delt ut til kommunens virksomheter 
for å finansiere innmeldt merforbruk i 2018. I forbindelse med regnskapsgjennomgang etter 2. tertial, 
ble prognosen ytterligere justert med 6,7 mill. kr. Totalt ble frie inntekter økt med 10,2 mill. kr i forhold 
til opprinnelig budsjett, mens det reelle regnskapsførte nivået viste seg å bli ytterligere 1,8 mill. kr 
høyere. 

Grafen nedenfor viser skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet for alle kommunene i Vestfold, 
før og etter inntektsutjevning. 
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Eiendomsskatt 
 
Det var i opprinnelig budsjett 2018 forutsatt 25 mill kr. I eiendomsskatt som ble økt i 1. tertial rapport 
med 0,5 mill kr. Regnskap 2018 ble på 25,9 mill kr. Budsjettert avsetning på 12,6 mill kr. er satt av i sin 
helhet til disposisjonsfond knyttet til eiendomsskatten. Disposisjonsfond eiendomsskatt var ved 
inngangen av 2018 på 17,7 mill kr. Samlet er disposisjonsfondet knyttet til eiendomsskatt per 
31.12.2018 på 30,3 mill kr.  
 

Driftsutgifter 

 

 
 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør 100,5 % i forhold til budsjettert nivå, noe som tilsvarer kun 
51.311 kr over budsjett. Korrigert for sykepengerefusjon var kommunens netto lønnskostnader for 2018 
7,1 mill. kr lavere enn budsjett. Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer mellom lønn og kjøp fra 
kommuner innenfor Plan og byggesak etter inngåelse av vertskommunesamarbeid fra 1. mai 2018. 
Dette er årsaken til positivt avvik samlet for lønn og refusjon sykelønn.  

Overføringsutgifter viser merutgifter på 1,3 mill. kr sett i forhold til budsjett. Størsteparten av avviket er, 
som på inntektssiden, relatert til momsrefusjon. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon viser et regnskap på 3,9 mill. kr utover budsjett. Dette har i hovedsak sammenheng 
med vertskommunesamarbeidet Plan og byggesak og må sees opp mot positivt avvik innenfor lønn. 

Samlet sett er kommunens driftsutgifter 3,6 mill. kr høyere enn hva som er budsjettert, mens inntektene 
er 18,8 mill. kr høyere enn budsjett. Oppsummert viser regnskapsgjennomgangen at det det er mindre 
avvik innenfor artsgruppene i år enn i 2017 og det skyldes at det foretas budsjettjusteringer jevnlig 
gjennom året for å unngå avvik. 

Pensjonskostnader utgjør en stor del av kommunens totale kostnader. Samlet for kommunen var netto 
pensjonskostnader inkl. administrasjonskostnader (ekskl. arbeidsgiveravgift) på 37,5 mill. kr. Avvik felles 
pensjonsutgifter utgjorde samlet sett 1,6 mill kr.  



10/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00102-4 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : Årsberetning Sande 2018

Sande kommune Årsberetning  2018 
 

Side 17 av 48 

Regnskapsføringen av pensjonskostnadene følger et regelverk hvor det skilles tydelig mellom 
pensjonskostnad og pensjonspremie. Pensjonskostnad er en aktuarberegnet størrelse, mens 
pensjonspremien er det som faktisk innbetales. Premieavviket gir resultateffekt det året det oppstår, og 
skal deretter «snus» i påfølgende regnskapsår, etter hvilken amortiseringstid den enkelte kommune har 
valgt. 

Figuren nedenfor gir oversikt over variasjonene mellom pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad som 
kommer til utrykk via premieavviket det enkelte år. Størrelsene er oppgitt inkl. arbeidsgiveravgift. 

1 års amortiseringstid, og fra 2019 amortiseres premieavviket over 7 år. 

Avviket mellom pensjonskostnad og pensjonspremie kommer til uttrykk i driftsregnskapet via 
premieavviket. Premieavvik og reguleringspremie kan variere mye hvert enkelt år.  

Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter     
Renteinntekter og utbytte -5 968 -5 968 -3 713 -2 255 
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 -3 656 3 656 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 374 15 234 14 772 462 
Tap på finansielle instrumenter 0 0 5 291 -5 291 
Avdrag på lån 23 420 22 600 25 329 -2 729 

Sum Finansinntekter/-utgifter 31 826 31 866 38 021 -6 155 
 

     

Netto finanskostnader under ansvar 9001/9002 finansforvaltningen ble i 2018 38,0 mill. kr, 6,2 mill. over 
revidert budsjett. Det er to hovedårsaker til dette: 

 Avdragsutgiftene beregnes ut ifra minimumsavdraget etter en forenklet formel angitt av 
kommunaldepartementet. Avdragstiden bestemmes av avskrivninger på avskrivbare driftsmidler 
med en avskrivningstid på 5-50 år. Dette ble tatt hensyn til i budsjettet. I forbindelse med 
årsoppgjøret ble det også besluttet å inkludere ikke avskrivbare driftsmidler, med en forventet 
levetid på 50 år, i beregningsgrunnlaget for minimumsavdraget. Dette resulterte i at 
minimumsavdraget økte med ca. kr 2 mill. til kr 24,6 mill. Det er i tillegg betalt kr 0,729 mill. mer 
i avdrag i år enn minimumsavdraget tilsier (ref. note 8 i årsregnskapet). 
 

 I forbindelse med sammenslåing med Holmestrand kommune ble det vedtatt nytt felles 
finansreglement fra og med høsten 2017. I den forbindelse ble kr 60 mill. av Sande kommunes 
langsiktige finanssparing plassert i aktiv forvaltning, der det var anledning til å plassere deler av 
porteføljen i obligasjonsfond og aksjefond. I løpet av 2018 ble det også besluttet å bokføre 
verdiendringer på fondsplasseringer som gevinst, eventuelt tap på finansielle instrumenter uten 
at dette ble budsjettert (noe som bør gjøres i fremtiden). 
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De siste månedene av 2018 var det meget urolig i finansmarkedene noe som resulterte tap på 
obligasjons- og aksjefondene. En forventet gevinst på finansielle instrumenter/renteinntekt på ca. 5,9 
mill. kr netto ble etter tap på finansinstrumenter redusert til 2,1 mill. kr. 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 

 

 Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2018 

Regnskap Avvik i kr 

Avsetninger og bruk av avsetninger     
Til ubundne avsetninger 13 237 40 174 40 174 0 
Til bundne avsetninger 942 -389 7 628 8 017 
Bruk av tidligere års regn.mindreforbruk 0 -12 367        - 12 367 0 
Bruk av ubundne avsetninger -126 -3 112 -3 112 0 
Bruk av bundne avsetninger -6 083 -22 911 -24 715 -1 804 
     

Netto avsetninger 7 969 1 395 -7 608 6 213 

 

Samlede avsetninger utgjorde 47,8 mill kr. i 2018 og samlet bruk av avsetninger utgjorde 40,2 mill 
kr., dvs en netto økning av fondsmidler med 7,6 mill kr. Det er avsatt 12,6 mill kr. knyttet til 
eiendomsskatteinntekter og brukt som budsjettert 3,1 mill kr. knyttet til mindreinntekter 
ressurskrevende tilskudd i 2017. Den totale økningen av disposisjonfond  utgjorde 37 mill kroner (herav 
12,4 mill fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk og 15,2 mill kr. i omklassifisering av flyktningefond). 
Netto bruk av bundne fond utgjør -17,1 mill kr.  

  

Økonomisk status investering 

Budsjettskjema 2A – Investering 

 
Beløp i 1000    
 Oppr. 

bud.  
Rev. bud. 

2018 
Regnskap 

2018 
Finansieringsbehov    
Investeringer i anleggsmidler 80 265 78 692 145 262 
Utlån og forskutteringer 20 000 30 000 25 063 
Kjøp av aksjer og andeler 1 500 1 700 1 657 
Avdrag på lån 3 000 12 400 13 186 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 
Avsetninger 1 700 1 700 8 179 

Årets finansieringsbehov 106 465 124 492 193 348 

    
Ekstern finansiering    
Bruk av lånemidler -84 377 -77 034 -60 049 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -4 000 -9 000 -15 704 
Tilskudd til investeringer 0 0 -683 
Kompensasjon for merverdiavgift -8 330 -5 294 -15 861 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 700 -6 120 -77 668 

Sum ekstern finansiering -101 407 -97 448 -169 965 

    
Intern finansiering    
Bruk av avsetninger -5 058 -27 044 -23 383 

Sum intern finansiering -5 058 -27 044 -23 383 
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Beløp i 1000    
 Oppr. 

bud.  
Rev. bud. 

2018 
Regnskap 

2018 
Merforbruk -/mindreforbruk + 0 0 0 

 
 
Det er i 2018 investert for 145,3 mill. kr, noe som er 66,6 mill. kr høyere enn revidert budsjett. Årsaken 
til det store budsjettavviket er manglende budsjettvedtak i 2. tertial rapport på brutto 
investeringsramme Tilrettelegging Hanekleiva næringsområde på 76,4 mil kr. Mottatte refusjoner er 
tilsvarende for lavt budsjettert i 2018 (refusjonsinntekt fra Asko). 

Utlån ble ved budsjettendring i egen sak økt fra 20 mill kr til 30 mill kr og det ble i 2018 utbetalt 
startlån for 25 mill kr. 

Bruk av lån ble 16,9 mill mindre enn budsjettert. Dette skyldes dels forskyvninger ev enkelte 
investeringsprosjekter men også strykninger siden det ble inntektsført mer fra salg av anleggsmidler enn 
budsjettert. Tidligere år er merinntekter utover budsjett blitt avsatt til ubundet investeringsfond. I år ble 
det påpekt av Buskerud kommunerevisjon å ikke regnskapsføre avsetningen. Dette gjelder følgende 
merinntekter: 

 1,7 mill i merinntekter utover årlige salg av tomter og bygg ført på eget prosjektnummer 

 4,3 mill i salgsinntekter Skafjellåsen tomtesalg (netto etter salgsomkostninger) 

Investeringsprosjektene, og særlig byggeprosjektene, går i hovedsak over flere regnskapsår, og det er 
derfor ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. 

Da avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger og ikke at vedtatte 
prosjektkostnader er overskredet, må man se det enkelte investeringsprosjekt opp mot bevilget 
kostnadsramme for prosjektet. Aktive investeringsprosjekt rapporteres løpende i tertialrapporter 
gjennom regnskapsåret.  

Investeringene i 2018 fordeler seg etter følgende hovedformål: 

 

 4 315  

 94 970  

 6 897  

 20 068  

 7 705  

 11 176  

 -  20 000  40 000  60 000  80 000  100 000
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Samlet ble det gjennomført brutto investeringer på 145 mill kr. der 95 mill utgjør tomter/tilrettelegging, 
herav 76 mill Tilrettelegging Hanekleiva, 10 mill kjøp av tomter i sentrum og 7,9 mill til prosjektet 
Sentrumsskolene. 

Investeringskostnader knyttet til egne bygg utgjorde 4,3 mill kr, og fordeler seg på følgende måte: 

 

Av investeringene i kulturbygg utgjør råteskader Kommunelokalet 1,4 mill kr og Prestegårdslåven 0,5 
mill kr.  Forøvrig omtales prosjekter over 1 mill kr under tjenesteområde kapitlene. Fullstendig oversikt 
over alle investeringsprosjektene fremkommer i 2B i Regnskapsdokumentet. 

  

Balanseregnskapet 
 
 
Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.18, og hvordan eiendelene (anleggs- og 
omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld. 

  Regnskap 2018 Regnskap 2017 Endring 

A. ANLEGGSMIDLER 1 994 068 1 833 762 160 306 

B. OMLØPSMIDLER 266 614 239 606 27 008 

SUM EIENDELER (A+B) 2 260 682 2 073 368 187 314 

C. EGENKAPITAL -632 275 -522 979 -109 296 

D. GJELD -1 628 407 -1 550 388 -78 019 

SUM EK OG GJELD (C+D) -2 260 682 -2 073 368 -187 314 

UBRUKTE LÅNEMIDLER 48 172 16 522 31 650 

ANDRE MEMORIAKONTI 0 0 0 

MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE -48 172 -16 522 -31 650 

BALANSENS NETTOSUM 0 0 0 
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EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Tabellen ovenfor viser at verdien av anleggsmidlene er økt fra 1 833,7 mill. kr i 2017 til 1 994,1 mill. kr i 
2018, dvs. med totalt 160,3 mill. kr. Aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag 
for avgang og avskrivninger utgjør en økning på 81,9 mill. kr, verdien på utstyr, maskiner og 
transportmidler er økt med 5,6 mill. kr. Verdien på utlån er økt med 14,9 mill. kr, aksjer og andeler med 
1,6 mill. kr og pensjonsmidlene med 56,2 mill. kr. 

Kommunens utlån består av sosiale utlån, startlån samt utlån til Sande menighetssenter og til Sande 
golfklubb, samt enkelte utlån av mindre karakter. Saldo per 31.12.18 viser 102,6 mill. kr i startlån, 0,3 
mill. kr i sosiale utlån, 1,3 mill. kr til Sande menighetssenter samt 3,1 mill. kr til Sande golfklubb. 

Av aksjer og andeler på 17,1 mill. kr utgjør egenkapitaltilskudd i KLP majoriteten med 16,7 mill. kr. Note 
5 i regnskapsdokumentet gir en fullstendig oversikt over aksjer og andeler som kommunen besitter. 

OMLØPSMIDLER 

Omløpsmidlene har økt med 27,0 mill. kr til 266,6 mill. per 31.12.18. Kortsiktige fordringer har økt med 
1,8 mill. kr i 2018, mens beholdningen på kasse bank viser en økning på 21,2 mill. kr. Saldo per 31.12.18 
var 205,5 mill. kr. Av dette utgjør 71,5 mill. kr plasseringer i pengemarkedsfond, mens 58,2 mill. kr er 
plasseringer i aksje- og obligasjonsfond. Note 11 i regnskapet viser oversikt over markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler og fordelingen mellom disse. For ytterligere detaljer vises til den årlige 
finansrapporten. 

Premieavvik knyttet til pensjon på 7,2 mill. kr ligger også bokført under omløpsmidlene, en økning på 4,0 
mill. kr i løpet av året. 

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) viste nær 2,3 milliard kr per 31.12.18, og hadde en økning på 
0,19 mill. kr fra 31.12.17. 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Bokført egenkapital var per 31.12.18 totalt ca. 632,0 mill. kr, noe som er 109,3 mill. kr høyere enn per 
31.12.17. Av kommunens samlede egenkapital utgjorde disposisjonsfond 89,6 mill. kr, herav 
eiendomsskatt 30,3 mill kr og statstilskudd flyktninger 15,2 mill. kr. Bundne driftsfond utgjorde19,7 mill. 
kr, ubundne investeringsfond 3,7 mill. kr og bundne investeringsfond 3,4 mill. kr. 

Bundne fond tilknyttet vann og avløp utgjorde per 31.12.18 nær 3,9 mill. kr, en nedgang på nær 3,6 mill. 
kr siden 31.12.17. Kommunen har over flere år opparbeidet seg positive selvkostfond, som etter 
regelverket må utjevnes i løpet av maksimalt fem år. Dette betyr at tidligere innkrevde gebyrer skal gå til 
å redusere gebyrgrunnlaget som kommunens innbyggere blir fakturert for innen en femårsperiode, og 
det er derfor gjort et aktivt stykke arbeid for å utjevne VAR-fondene innenfor denne tidshorisonten. 
Etter hvert som fondsstørrelsene har blitt redusert, har gebyrgrunnlaget gått opp igjen til normale 
nivåer. 
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I tillegg til bundne og ubundne fondsmidler, ligger også kommunens kapitalkonto under egenkapitalen. 
Kapitalkontoen økte med 113,7 mill. kr i 2018. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises til 
note i årsregnskapet. 

 

Utvikling lånegjeld 
 
GJELD 

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med 78,3 mill. kr fra 2017 til 2018, hvorav 53,2 
mill. kr skyldes økning i lånegjeld mens 25,1 mill. kr skyldes økte pensjonsforpliktelser. 

Den kortsiktige gjelden er blitt redusert med 0,3 mill. kr i løpet av 2018, hvorav premieavviket har hatt 
en økning på 0,9 mill. Andelen premieavvik klassifisert mot gjeld, må sees opp mot premieavvik 
klassifisert som omløpsmidler. Netto premieavvik som er balanseført per 31.12.17 viser et positivt 
premieavvik på 6,0 mill. kr som skal utgiftsføres i kommunens driftsregnskap i 2019 tråd med 
amortiseringsprinsippet som er valgt. 

Ubrukte lånemidler tilknyttet investering utgjorde per 31.12.18 48,2 mill. kr, en økning på 31,6 mill. kr 
fra 2017. Ubrukte lånemidler står plassert i kommunens hovedbankforbindelse og kan benyttes til 
tiltenkte investeringsformål i 2019. Av dette er nær 15,0 mill. kr knyttet opp mot udisponerte midler fra 
Husbanken som er forbeholdt videreutlån. 

Kommunens lånegjeld med fratrekk for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler er ved utgangen av 2018 
på 591,7 mill kr. 

 2015 2016 2017 2018 

Netto lånegjeld          490 956           534 154           585 122          591 724  

 
Netto lånegjeld per innbygger er i 2018 på kr 61.724. Figuren nedenfor viser netto lånegjeld i Sande i 
perioden 2015-2018 og landssnittet uten Oslo.  

 

 

57 565
60 396

62 915 61 724

67425
70382

72960 74199

   0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  60 000

  70 000

  80 000

2015 2016 2017 2018

Netto lånegjeld pr innbygger Landssnitt uten Oslo



10/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00102-4 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : Årsberetning Sande 2018

Sande kommune Årsberetning  2018 
 

Side 23 av 48 

Etter kommuneloven gis kommunene anledning til å lånefinansiere utgifter i investeringsregnskapet. Rente- 
og avdragsutgiftene må imidlertid finansieres av inntektene i driftsregnskapet. Da det er driftsinntektene 
som skal betjene gjelden, er det nyttig å se hvordan lånegjelden utvikler seg i forhold til driftsinntektene.  
 
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter gir utrykk for kommunens gjeldsbelastning, og er noe av det 
mest brukte nøkkeltallet i forhold til kommuneøkonomi. Nøkkeltallet sier både noe om kommunens 
soliditet og finansieringsstruktur.  Målet kalles også gjeldsgrad, men må ikke forveksles med det mer 
tradisjonelle målet for gjeldsgrad, som er langsiktig gjeld i forhold til totalkapital. 
 
Med netto lånegjeld henvises det her til netto lånegjeld slik dette er definert i KOSTRA, dvs. langsiktig gjeld 
korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og 
driftsinntekter ekskl. finansinntekter og er et nøkkeltall for kommunens økonomiske handlefrihet. 
 

 
 
Gjeldsgraden inkl. formidlingslån og ubrukte lånemidler var 103,1 % per 31.12.18. Eksklusiv formidlingslån 
og ubrukte lånemidler var gjeldsgraden 81,7 %. 
 
For en del av lånegjelden dekkes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra 
Husbanken, skjønnstilskudd fra staten, og innbetaling av renter og avdrag fra andre (utlån). 
Den delen av lånegjelden som ved utgangen av 2018 må finansieres utelukkende av frie inntekter, utgjør 
398 mill. kr. Dette er en økning på 56,6 mill. kr fra foregående årsskifte. 
 
Når det gjelder Startlån (lån til utlån gjennom Husbanken) var det opprinnelig budsjettert med nye lån 

på 20 mill. kr. Behovet for lån til videreutlån var stort og rammen for utlån ble økt med 10 mill kr.  

 

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

2018 2017 Endring Endring i % 

Kasse/ bank                      75 891               78 735               -2 844  -3,6 % 

Plasseringer                    129 642             105 636               24 006  22,7 % 

Sum likvider (aktiva)                    205 533             184 371               21 162  11,5 % 

Lån til investeringer                  -632 222           -595 851             -36 371  6,1 % 

Lån til utlån                  -114 893             -98 079             -16 814  17,1 % 

Sum lånegjeld (passiva)                  -747 115           -693 930             -53 185  7,7 % 
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Likviditetsanalyse 
 
For å foreta en best mulig likviditetsanalyse, er det nødvendig å korrigere balansen for enkelte forhold 
som påvirker kommunens økonomiske stilling. Tabellen på neste side viser derfor en korrigert balanse, 
og danner grunnlaget for den økonomiske analysen som redegjøres for videre i dette kapittelet. 
 
Inkludert i anleggsmidlene, ligger midler til videre utlån. Neste års avdrag bør likviditetsmessig vurderes 
som omløpsmidler, da dette er midler som nedbetales innen de neste 12 månedene. I oppstillingen er 
det brukt budsjetterte avdrag på kommunens formidlingslån som gjenstand for korrigering.  
 
I oppstillingen som viser kommunens eiendeler, finner man bundne VAR-fond (Vann, Avløp, Renovasjon) 
tilknyttet kommunale selvkostområder. Dette er innkrevede gebyrer som har vært høyere enn 
kommunens etterkalkyler på de respektive selvkostområdene, og som kommunen etter forskrift 
«skylder» innbyggerne sine i form av lavere gebyrer senere år. Dersom man følger dette 
resonnementet, bør ikke midlene egentlig betraktes som kommunens eiendel, men som et lån fra 
kommunens innbyggere – og bør likviditetsmessig omklassifiseres som gjeld. 
 
Neste års budsjetterte bruk av VAR-fond klassifiseres som kortsiktig gjeld, mens resten av fondene 
klassifiseres som langsiktig gjeld. 
 
Den andelen av premieavviket som «forfaller» innen 12 måneder, omklassifiseres til kortsiktig gjeld. For 
Sande kommune vil det si at 100 % av premieavviket klassifiseres som netto kortsiktig gjeld, i tråd med 
hvordan det skal regnskapsføres i 2019. 
 
 

Korrigert balanse (tall i hele tusen) 2018 2017 Endring 

(A) Anleggsmidler            1 994 068             1 833 762     160 306  

Neste års avdrag startlån                  -3 000                   -3 000                -    

Korrigerte anleggsmidler            1 991 068             1 830 762     160 306  

(B) Omløpsmidler               266 614                239 606       27 008  

Premieavvik                  -7 201                   -3 168        -4 033  

Neste års avdrag startlån                    3 000                     3 000                -    

Korrigerte omløpsmidler               262 413                239 438       22 975  

SUM Korrigerte eiendeler            2 253 481             2 070 200     183 281  

                 -    

(C) Egenkaptal Kap. 2.5              -632 275               -522 979   -109 296  

VAR-fond klassifisert som gjeld                    3 884                     7 471        -3 587  

Premieavvik                    7 201                     3 168          4 033  

Korrigert egenkapital              -621 190               -512 341   -108 850  

Langsiktig gjeld Kap. 2.4          -1 527 109           -1 448 805      -78 304  

Neste års avdrag                  25 521                   23 420          2 101  

Andel VAR-fond langsiktig gjeld                  -1 842                   -2 850          1 008  

Korrigert langsiktig gjeld          -1 503 429           -1 428 234      -75 195  

Kortsiktig gjeld Kap. 2.3              -101 298               -101 584             286  

Neste års avdrag                -25 521                 -23 420        -2 101  

Andel VAR-fond kortsiktig gjeld                  -2 042                   -4 621          2 579  

Korrigert kortsiktig gjeld              -128 861               -129 625             764  

SUM Korrigert egenkapital og gjeld          -2 253 481           -2 070 200   -183 281  
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SOLIDITET 
 
Soliditet er et finansielt nøkkeltall som angir i hvor solid kommunens balanse er, dvs. i hvor stor grad 
kommunen har anledning til å gjøre opp sine forpliktelser. Et av de vanligste soliditetsmålene er 
egenkapitalandelen. De eiendeler som ikke er finansiert med egenkapital finansieres med såkalt 
fremmedkapital eller gjeld. Egenkapitalens størrelse i forhold til kommunens øvrige kapital beskriver 
dermed kommunens langsiktige betalingsevne. 
 
Begrepet soliditet kan forklare organisasjoners evne til å tåle tap, da soliditeten viser hvor lenge man 
kan opprettholde et negativt resultat før man går konkurs, evt. hvor stort trykk som tåles uten 
påvirkning på driften uten at det tas vesentlig finansiell risiko.  Kommuner kan imidlertid ikke gå 
konkurs. Soliditeten viser også hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditors fordringer kommer 
i fare. Både gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten.  
 
Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er 
finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. En normal 
tommelfingerregel er at egenkapitalen bør ligge på rundt 30 %.  
 
Man kan imidlertid spørre seg om tilsvarende vil gjelde for en kommune. Uansett må en kommune ikke 
påta seg vesentlig finansiell risiko, og må være i stand til å betale sine forpliktelser til enhver tid. Hva 
som ligger i begrepet vesentlig finansiell risiko vil være gjenstand for diskusjon, men dersom 
tjenesteproduksjonen påvirkes av den finansielle risikoen som tas vil dette være tegn på dårlig soliditet. 
 
Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten. For Sande kommune har egenkapitalprosenten 
økt fra 24,7 % i 2017 til 27,6 % i 2018. Til tross for økning i egenkapitalprosenten siden siste årsskifte, 
ligger kommunen i nedre grense sett i forhold til anbefalt nivå. 
 
 
LIKVIDITETSVURDERING 
 
Likviditeten i kommunen er preget av store variasjoner gjennom året. Kommunen må ha en viss likvid 
beholdning for å håndtere tidsforskjeller mellom inn- og utbetalinger, og dermed sikre at kommunen er i 
stand til å utføre sine betalingsforpliktelser til forfall. Størrelsen på denne beholdningen vil være 
avhengig av størrelsen på variasjonen i likviditetsbeholdningen.  
 
Fordi noen omløpsmidler er mer likvide enn andre, er det vanlig å skille mellom mest likvide og minst 
likvide omløpsmidler. De mest likvide omløpsmidlene er midler som kan omgjøres til betalingsmidler 
innen tre måneder, og omfatter betalingsmidler og kundefordringer. 
 
De minst likvide omløpsmidlene er til gjengjeld andre fordringer og eventuelle premieavvik, som er 
midler som først kan omgjøres til betalingsmidler i løpet av tre til tolv måneder. Sande kommune har 
per dags dato 7,2 mill. kr i premieavvik klassifisert som omløpsmidler.  
 

Gruppering omløpsmidler 2018 2017 Endring 

(B) Omløpsmidler Kap.2.1 266 614 239 606 27 008 

Premieavvik -7 201 -3 168 -4 033 

Neste års avdrag startlån 3 000 3 000 0 

Ubenyttet kassekreditt 0 0 0 

Mest likvide omløpsmidler 269 614 242 606 27 008 
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Minst likvide omløpsmidler -7 201 -3 168 -4 033 

Korrigerte omløpsmidler 262 413 239 438 22 975 

   0 

Betalingsmidler 205 533 184 371 21 162 

Ubenyttet kassekreditt 0 0 0 

Grunnlag likviditetsgrad 3 205 533 184 371 21 162 

 
 
Arbeidskapitalen viser kommunens handlefrihet og evne til å møte betalingsforpliktelser etter at 
kortsiktig gjeld er dekket. Den korrigerte arbeidskapitalen har økt med 23,7 mill. kr fra 31.12.17 til 
31.12.18. Ref. tabellen under. 
 
Balansen inneholder egenkapital til vedtatte investeringsprosjekter. Dette er midler som ikke kan nyttes 
til å dekke ordinære driftsutgifter, og arbeidskapitalen bør derfor korrigeres for ubrukte lånemidler og 
fondsmidler til investeringer. En slik korreksjon medfører at man får frem nøkkeltallet driftslikviditet. 
Driftslikviditeten viser kommunens evne til å dekke løpende driftsutgifter uten å måtte ”låne” midler fra 
investeringsfond eller ubrukte lånemidler for å dekke løpende forpliktelser.  
 
Trekkes bundne fond fra driftslikvidene kan vi se at kommunen har økt sine likvider for ordinær drift 
med 15,3 mill. kr fra 31.12.17 til 31.12.18. VAR-fond er allerede trukket ut i den korrigerte balansen, og 
andelen tilhørende kortsiktig gjeld er allerede trukket ut i korrigerte omløpsmidler. Andelen tilhørende 
langsiktig gjeld, må derfor trekkes ut av de bundne driftsfondene før man finner driftslikvidene, slik at 
beløpet ikke korrigeres dobbelt opp. 
 
Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i de korrigerte omløpsmidlene. Anbefalt er at nøkkeltallet er større 
enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er mindre likvide. Likviditetsgrad 1 i Sande er 2,0 i 2018, og ligger 
dermed rett i underkant av anbefalt nivå. 
 
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, jfr. tabellen ovenfor. Nøkkeltallet 
bør være større enn 1. Likviditetsgrad 2 i Sande er 2,1 i 2018. Forskjellen mellom likviditetsgrad 1 og 
likviditetsgrad 2 er, som tabellen viser, premieavviket tilknyttet pensjon.  
 
Likviditetsgrad 3 kalles for kontantgraden, og viser hvorvidt tilgjengelige kontanter på bok samt evt. 
ubenyttet kassekreditt alene kan dekke kommunens betalingsforpliktelser (kortsiktig gjeld). Nøkkeltallet 
bør være større enn 0,3. Pr. 31.12.18 var likviditetsgraden 1,6, noe som er en økning på 0,2 fra 31.12.17. 
Forskjellen mellom likviditetsgrad 3 og de to andre likviditetsgradene, er at også kortsiktige fordringer er 
trukket ut og at det kun er midler på bok som vurderes opp mot kommunens kortsiktige gjeld. 
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Likviditetsutvikling 2018 2017 Endring 

Omløpsmidler 262 413 239 438 22 975 

Kortsiktig gjeld (korrigert) -128 861 -129 625 764 

Arbeidskapital 133 552 109 813 23 739 

Heftelser på arbeidskapitalen:    

Ubrukte lånemidler til investeringer -48 172 -16 522 -31 651 

Ubundne/ bundne fond investeringer -3 675 -13 351 9 677 

Driftslikvider 81 705 79 940 1 765 

Bundne driftsfond ekskl. VAR-fond -15 781 -29 281 13 500 

Likvider for ordinær drift 65 924 50 659 15 265 

Arbeidskapital i % av driftsinntektene 18,4 15,8 2,7 

Likviditetsgrad 1 2,0 1,8 0,2 

Likviditetsgrad 2 2,1 1,9 0,2 

Likviditetsgrad 3 1,6 1,4 0,2 

 
På grunn av fondsmidler og ubrukte lånemidler har kommunen hatt god likviditet i 2018. Ser man midler 
tilgjengelige for ordinær drift opp mot korrigert kortsiktig gjeld, har man til sammenligning en 
likviditetsgrad på 0,5. Dette er en økning på 0,1 fra foregående år. 
 
En skal også være klar over at disse likviditetsgradene er statistiske målinger som viser 
likviditetsforholdet på et gitt tidspunkt (i dette tilfelle 31.12). Sesongsvingninger i bl.a. kundefordringer, 
kortsiktig gjeld, nylige låneopptak eller andre forhold vil kunne påvirke likviditetsgraden betydelig. 
Likviditetsgraden bør derfor kontrolleres ved jevne mellomrom for å få et godt bilde av 
likviditetsutviklingen. 
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KOSTRA Hovedtall (foreløpig per 15. februar) 
 
 Sande (Vestf.) 

2017 
Sande (Vestf.) 

2018 
Holmestrand Kostragruppe 

10 
Kostragruppe 

13 
Framsikt      
Eiendomsskatt i prosent av brutto 
driftsinntekter(B) 

3,4 % 3,5 % 0,0 %  2,9 % 2,2 % 

Frie inntekter i kroner per innbygger(B) 
*) **) 

52 969 56 842 54 069  53 332 54 211 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter(B) 

1,7 % 1,9 % -2,7 %  0,9 % 1,8 % 

Disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter 

7,4 % 12,1 % 13,2 % 9,1 % 9,7 % 

Netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger(B) *) **) 

57 042 57 166 60 245  59 081 57 815 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger(B) 
*) 

62 915 61 724 72 708  66 813 69 180 

Pensjonsforpliktelse i kroner per 
innbygger 

79 635 78 755  94 805 103 725 84 497 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter utgjorde 3,5 %, noe som er mer enn Kostragruppene det 
sammenlignes med her. Kostragruppe 10 er den gruppen Sande kommune tilhører og Kostragruppe 13 
er gruppen det antas at den nye kommunen vil komme i fra 2020. 

Frie inntekter i kroner per innbygger var i 2018 på 56 842 i Sande og ligger høyest blant de det 
sammenlignes med her. 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter utgjorde i foreløpig publiserte tall 1,9 %, noe som er 
over Kostragruppe 10 og omtrent som Kostragruppe 13. Holmestrand hadde et foreløpig negativt netto 
driftsresultat på -2,7 %. I økonomianalysen fremkommer et netto driftsresultat som er 1,5 % ift. brutto 
driftsinntekter. Dette skyldes at det etter revisors gjennomgang er økt avdragsutgifter med 2,7 mill ift. 
det som var regnskapsført per 15. februar.  

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter utgjør 12,1 % mot 13,2 % i Holmestrand. Begge 
kommunene ligger over kostragruppene. 

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger utgjorde i Sande 57.166 kr. Dette er en realøkning i forhold til 
2017 på 124 kr per innbygger. Forskjellen mellom Holmestrand og Sande utgjør 3 079 kr. per innbygger 
og Sande ligger også lavere enn kostragruppene.  

Netto lånegjeld i kroner per innbygger var i 2018 på 61 724 kr. i Sande og 72 708 kr. i Holmestrand. 
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger utgjorde i 2018 78.755 kr. i Sande og 94.805 kr. i 
Holmestrand. 

I vedtatt handlingsprogram for 2019-2022 er det omtalt tre handlingsregler for ny kommune 2020.  

1. Netto lånegjeld, slik det er definert av Riksrevisjonen, skal på sikt ikke overstige 75 % av brutto 
driftsinntekter. Måltallet skal nås i løpet av 5 år. 

2. Netto driftsresultat skal på sikt være på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter. Kommunen skal 
fra og med budsjett 2019 begynne å jobbe mot å nå dette målet. 

3. Disposisjonsfond skal til enhver tid være minimum 5 pst av brutto driftsinntekter 
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På grunn av vedtatt avvikling av eiendomsskatt og vedtatte investeringer i planperioden i Sande og 
Holmestrand vil det bli en stor utfordring fremover å innfri handlingsregel 1 og 2. Det vil måtte kreve 
større innsparingskrav innenfor tjenesteproduksjonen. Sett ift. Kostra nøkkeltallene kan det se ut til at 
dette i hovedsak vil måtte effektueres innenfor pleie og omsorgssektoren, se nærmere om dette 
nedenfor under Kommunens tjenesteområder.  

 

Kommunens tjenesteområder 
 

Sentrale funksjoner 

 

Status og utvikling 

 
I 2018 er det gjennomført samlokalisering av sentrale funksjoner med felles ledelse og stadig større 
samarbeid med Holmestrand kommune. Dette har vært en forutsetning for at administrative funksjoner 
skal fungere optimalt både før og etter tidspunkt for kommunesammenslåingen. 

Det er etablert god dialog mellom kommunene, og rådmannen i Sande har god dialog med 
prosjektrådmannen i forhold til å finne fremtidsrettede og gode løsninger for den nye kommunen. 

Det er stort press innenfor IKT-området. IKT-løsninger innenfor og utenfor sikker sone har utfordret hva 
som er mulig å få til av systemløsninger innenfor ulike fagområder, og det har gått mye tid og ressurser 
til å få på plass tekniske løsninger i forhold til å håndtere nye driftsløsninger på tvers av 
kommunegrensene. 

I 2018 har det vært fokus på felles arbeid med Holmestrand for å redusere sykefraværet i kommunene. 
Tillitsvalgte, verneombud, NAV og ledere har deltatt i arbeidet og det er gjennomført mye opplæring, 
informasjon, utarbeiding av nye rutiner og andre tiltak. 

Sommeren 2018 ble det bestemt at Holmestrand og Sande samtidig skulle gjennomføre 
medarbeiderundersøkelsen 10-faktor i løpet av høsten. Det ble i den forbindelse gjennomført 
opplæringsprogram og informasjon. Resultatene av undersøkelsen vil danne grunnlag for felles 
utviklingsarbeid fremover. 

Status målsettinger 

 
Målsetting Status måloppnåelse 

Bidra til gode prosesser og 
digitalisering av løsninger i 
forbindelse med 
kommunesammenslåing. 

Det er tatt i bruk elektronisk budsjett- og rapporteringssystem i Framsikt, hvor 
første elektroniske økonomiplan ble laget med webpublisering på egen nettside 
for økonomiplan 2018-2021. Løsningen er felles med Holmestrand kommune, 
og gjør at det vil bli mulig å lage felles oppstillinger og budsjettekniske løsninger 
frem mot kommunesammenslåingen. Blant annet ble det i 2018 gjennomført 
tre tjenesteanalyser som tok utgangspunkt i KOSTRA-tall fra analysemodulen i 
Framsikt, og som skal ligge til grunn for samordning av tjenestene for den nye 
kommunen. Elektroniske sykemeldinger har også blitt implementert, på lik linje 
som for resten av landet. 

Drøfte hensiktsmessig bistand til Det er stadig flere områder som sees i sammenheng med Holmestrand, og 
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Målsetting Status måloppnåelse 

virksomhetene, samtidig som 
oppgaver og rutiner 
videreutvikles og effektiviseres. 

støttetjenestene merker at det er økt press på bistand i forhold til ledere med 
doble funksjoner i begge kommuner. Dette gjør at effektivisering av 
støttefunksjonene må påregnes, og at det fokuseres på at det gis riktig bistand 
på rett nivå, til rett tid. Fremtidige støttetjenester vil ha fokus på mer 
selvgående ledere i forhold til nye digitale løsninger, hvor implementering og 
videreutvikling av rutiner sees både på tvers at kommunene Holmestrand og 
Sande - og hvor fokus er på ny kommune 2020. 

 

Fortsatt fokus på økt nærvær Ledere og tillitsvalgte har bidratt til utvikling av mål og tiltak for økt nærvær. 
Det har vært fokus på utvikling av gode rutiner, informasjon og opplæring. 
Nærværet økte i 2018 og sykefraværet gikk ned fra 9,78% i 2017 til 8,61% i 
2018. 

Lederutvikling og 
lederkompetanse prioriteres 

Det har vært gjennomført flere ledersamlinger i 2018 med fokus på både å øke 
den generelle lederkompetansen, økonomi og kommunesammenslåing. 

Opprettholde eller øke 
medarbeidertilfredsheten 

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført høsten 2018. I den 
forbindelse ble det lagt vekt på god opplæring og informasjon til leder, 
tillitsvalgte, verneombud og ansatte. 10-faktor vil være et viktig element i leder- 
og organisasjonsutviklingen fremover. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen 
viser at Sande opprettholder medarbeidertilfredsheten og ligger likt med eller 
over landsgjennomsnittet. Virksomhetene arbeider videre med sine resultater. 

Sikre at ny personvernlov 
implementeres og rutiner 
oppdateres i forhold til nytt 
regelverk 

Det er gjennomført nettbasert kurs om GDPR for alle ansatte og det er arbeidet 
med implementeringen i organisasjonen. 

 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2017 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

0001-Folkevalgte organer 2 718 2 623 2 867 244 8,5 % 
1000-Administrativ ledelse 5 370 5 541 5 391 -151 -2,8 % 
1010-Administrasjonsavdelingen 32 603 32 574 32 430 -144 -0,4 % 

Sum 40 691 40 739 40 688 -51 -0,1 % 

 
Årsavvik sentrale funksjoner ble på -51.000 kr.  Merforbruk innenfor administrativ ledelse og 
administrasjonsavdelingen skyldes i hovedsak økte utgifter kommunereform som ikke dekkes av 
kommunereform midler. Mindreforbruk innenfor Folkevalgte organer skyldes i hovedsak lavere 
utbetaling av godtgjørelser enn forutsatt i budsjettet.  

Status økonomiplantiltak 

 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Risiko 
Innsparingstiltak      

Rammekutt drift adm.avd -305 -305 0 Ferdig 
 

Rammekutt politisk -84 -84 0 Ferdig 
 

Rammekutt drift administrativ ledelse -30 -30 0 Ferdig 
 

Sum -419 -419 0   
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Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Risiko 
Sum tiltak -419 -419 0   

 
Innsparingstiltakene ved sentrale funksjoner definert som samlede rammekutt er effektuert. Det var 
opprinnelig forutsatt en innsparing på 0,5 mill kr. til kommunalsjef Helse og velferd. Dette ble vanskelig 
å realisere og i 2. tertial ble innsparingstiltaket reversert.  

 

KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Sande 

(Vestf.) 2017 
Sande 

(Vestf.) 2018 
Holmestrand Kostragruppe 

10 
Kostragruppe 

13 
Prioritet      
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk 
styring , i kr. pr. innb(B) *) **) 

305 268 264  405 294 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i 
kr. pr. innb(B) *) **) 

2 252 2 135 3 043  2 766 2 736 

Netto driftsutgifter pr. innbyggere 120 
administrasjon (b) *) **) 

3 273 3 008 4 655  3 448 3 366 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Brutto driftsutgifter til politisk styring ligger på samme nivå som Holmestrand og 
under utvalgte Kostragrupper. Det har vært en reduksjon ifra 2017.  

Lønnsutgifter for administrasjon og styring i kr. per innbygger inneholder lønn til funksjon 120 
administrasjon, 121 eiendomsforvaltning og 130 adm. lokaler.  Sande ligger lavere enn Holmestrand og 
gruppene det sammenlignes med her.  Noe av årsaken til forskjellen skyldes blant annet to stillinger 
overført til Holmestrand i forbindelse med samlokalisering av budsjett, lønn og regnskap. 

Netto driftsutgifter per innbygger funksjon 120 viser en nedgang i Sande fra 3 273 til  3 008. 
Sammenlignet med Holmestrand og kostragruppene har Sande lave netto kostnader til administrasjon. 

Status større investeringer 

 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 

Felles- og fagssystemer 11 200 2 936 LØPENDE LØPENDE 2 800 1 089 1 711 

IKT-plan undervisning 10 500 2 729 LØPENDE LØPENDE 1 500 1 442 58 
 
 

1,4 mill til IKT plan undervisning har gått til å opprettholde 1:1 dekning på ungdomsskolen samt å øke 
antall elevmaskiner i barneskolen. Utgifter til felles – og fagsystemer er noe lavere enn antatt og 
har stort sett gått til kjerneinvesteringer som Drammen IKT foretar seg.  
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Kultur og oppvekst 
 

Status og utvikling 
 
Satsingsområdene for skole og barnehage fortsetter i tråd med handlingsplanene i sektoren, ny nasjonal 
rammeplan i barnehagene og desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. I skolene er også 
fagfornyelsen, med ny overordnet del og nye fagplaner under full planlegging. Lærere og ledere 
involveres i prosessene. 

Kommunesamarbeidet har i 2018 fått formelt og praktisk innhold:  

 Vertskommunesamarbeid PPT og barnevern fra 1.5-18. 

 Vertskommunesamarbeid  kulturskole fra 1.8-18. 

 Samarbeidsavtale kultur, med felles kultursjef fra 1.9-18. 

 Samarbeidsavtale voksenopplæring fra 1.8-18. 

 Flere formelle ledermøter innen skole og barnehage utover høsten-18. 

Tjenestetilbudet i Sande er fortsatt rådmann sitt ansvar og det ble ivaretatt innen sektoren Kultur og 
oppvekst som før. 

Det er særlig to forhold som påvirket den økonomiske utvikling i sektoren og begge deler drives av 
eksterne forhold. 

1. Lovendringer med bemanningsnormer får konsekvenser i Sande.  
1. I barnehagene er det innført både pedagognorm og generell bemanningsnorm. Når 

vedtatte innsparingstiltak i Sande har medført flere barn enn norm og nye regler, får det 
konsekvenser i kommunale barnehager og i tilskuddene til de private. Effekten av 
tidligere vedtak må derfor reverseres. 

2. Det er også innført lærernorm per skole og hovedtrinn fra 1.8. Det medførte flere 
stillinger til Haga skole. og vi måtte trekke ut noe midler fra de 3 andre barneskolene. 
Finansieringen fra staten i revidert nasjonalbudsjett for høsten 2018 utgjør (for skole) 
0,992 mill kr. Tilskuddet skal etter hvert innlemmes i kommunalt rammetilskudd etter 
kostnadsnøkkelen for grunnskole. Det er derfor usikkerhet på den reelle effekten av 
dette fremover.  

2. Det andre forholdet, er den store økningen av antall barn i barnehage. Den er dobbelt av det 
allerede forhøyede estimatet for 2018 og løpende opptak gir større grad av helårseffekt enn 
tidligere år. Den eksakte effekten av disse bemanningskravene, flere barn i barnehage, 
spespedvedtak og de ulike moderasjonsordningene, viser nå et ytterligere underskudd i 
Barnehage felles. 

Fra 01.05.2018 ble det etablert vertskommunesamarbeid med Holmestrand på barnevernområdet. 
Holmestrand er vertskommune for samarbeidet. Tjenestene ble samlokalisert 25.05.2018 i Langgaten 
45, Holmestrand. Barneverntjenestene har gått fra å arbeide etter en generalistmodell, til å jobbe 
spesialisert innenfor tre ulike områder. Teamene er undersøkelse- og oppfølgingsteam, omsorgsteam og 
utøvende tiltaksteam. 
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I kommende år vil det være en utfordring i Barneverntjenesten med tanke på hvor mange saker hver 
kontaktperson skal arbeide med for å sikre kvalitet i arbeidet, videre å bygge en stabil kultur slik at 
tjenesten unngår turnover. En aktuell risiko og belastning i barneverntjenesten er trusler og vold mot 
ansatte. Videre ser vi at tjenesten har flere kompliserte og krevende saker som skal håndteres i 
kommende år, noe som kan føre til økte utgifter til kjøp av tjenester fra Staten, besøkshjem eller 
fosterhjem.¨ 

Status målsettinger 

 
Målsetting Status måloppnåelse 

Følge opp og tilpasse 
tjenestetilbud som blir levert 
gjennom 
vertskommunesamarbeid med 
Holmestrand 

Formelt ble det felles ledelse innen barnevern og i PPT fra 1.1-18. Kommunalsjef 
K&O er fortsatt rådmannens representant mot de to tjenestene og lederne 
inviteres i ledermøter i sektoren. Særlig er leder i PPT viktig på flere 
samarbeidsarenaer i sektoren. 
Kulturskolen vil være vertskommunesamarbeid fra 1.8-18, men tilbudet blir 
fortsatt gitt lokalt her i Sande. 
Ny kommunalsjef for K&O i Holmestrand har vært i sektorledermøte i Sande og 
det ble gjennomført felles samling med Holmestrand i juni. Fra oktober-18 vil 
det bli gjennomført felles skoleledermøter og fra januar-19 vil det være 
tilsvarende fellesmøter for barnehagene og for SFO. 

Fra 1.1-19, vil kommunalsjef i Holmestrand være leder for hele K&O i begge 
kommunene. 

Handlingsplaner, temaplaner og 
rutiner ligger til grunn for en 
felles praksis, kvalitetssikring og 
utviklingsarbeid i hver virksomhet 
og på tvers av virksomheter. 

Rutiner for overganger mellom barnehage og skole revideres og 
overgangspakken fra "Språkløyper" skal brukes i barnehage og skoler. Det er 
stadig mer fokus på ett utdanningsløp fra 0-16 år i kommunal regi, bla ble det 
gjennomført en felles hel fagdag for hele sektoren 13. august. 

Det er også felles fagsamlinger gjennom året, der overgangsproblematikk, felles 
forståelse og verdigrunnlag er tema. 

 

Kultursektoren er et viktig 
bindeledd mot innbyggere og skal 
stimulere tiltak for økt 
livskvalitet, bla som katalysator 
for frivillig innsats. 

Sande har to medarbeidere som også har deler av sine stillinger i Holmestrand. 
Kultursjefen i Sande har nå permisjon. Kultursjefen i Holmestrand er derfor 
kultursjef for hele den nye kommunen og den formelle samarbeidsavtalen er 
under utarbeidelse. 

 

Resultatene fra 
Elevundersøkelsen, nasjonale 
prøver, andre obligatoriske 
kartlegginger og SOL-kartlegginga 
legges til grunn for individuelle og 
systemrettede tiltak på hver 
skole. 

Hovedrapporteringa for skoler og barnehager behandles i KOP og 
kommunestyret i august og september som følge av naturlig driftsår. For 
skolesektoren er den lovpålagte tilstandsrapporten ryggraden i dette. I 
Samarbeid med KOP ble det bestemt at vi skal prøve en ny mal for "Kvalitets- og 
utviklingsmelding" til denne rapporteringa i 2018. 

 

 

  



10/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00102-4 Kontrollutvalgets uttalelse til Sande kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : Årsberetning Sande 2018

Sande kommune Årsberetning  2018 
 

Side 34 av 48 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2017 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

2110-Haga skole 27 062 29 072 29 157 86 0,3 % 
2120-Selvik skole 17 692 17 180 17 953 773 4,3 % 
2140-Galleberg skole 12 146 12 681 12 075 -606 -5,0 % 
2150-Kjeldås skole 14 103 15 175 14 757 -418 -2,8 % 
2160-Sande ungdomsskole 31 785 35 431 35 317 -114 -0,3 % 
2200-Haga barnehage 10 397 10 891 10 855 -36 -0,3 % 
2201-Nordre Jarlsberg barnehage 10 993 11 663 11 804 141 1,2 % 
2300-Oppvekst felles -1 435 -1 241 -702 539 -76,8 % 
2301-Barnevern 22 133 18 092 18 258 166 0,9 % 
2302-PPT 2 591 3 811 3 817 6 0,2 % 
4000-Kulturtjenesten 12 695 12 813 13 205 392 3,0 % 
6201-Barnehage felles 46 040 56 159 54 430 -1 729 -3,2 % 
6202-Frydenhaug skole 4 355 3 651 3 573 -79 -2,2 % 

Sum 210 557 225 379 224 498 -880 -0,4 % 

 
Virksomhetslederne styrer stramt etter budsjettet. Det er både lojalitet til vedtak og kontroll på 
planlegging og forbruk. På noen områder vil eksterne og ukontrollerbare kostnader likevel kunne gi 
merforbruk. 

Vi ser at selvkostprinsippet av SFO er utfordret ved at foreldrebetalingen ikke dekker kostnadene for 
vanlig åpningstid og bemanning på hver SFO. En annen utfordring, er å gi et likeverdig tilbud til alle 
elever - uansett behov. Små SFO strever med å dekke spesielle behov og lovverket er heller ikke tilpasset 
slike behov. Det blir en oppgave i ny kommune å harmonisere tilbud og foreldrebetaling og utvikle 
rutiner og budsjettrammer for likeverdig SFO-tilbud ved alle skoler. 

Gjentakende utfordring er planlegging og budsjettering av Barnehage felles, dvs. tilskudd til private 
barnehager. Sande driver billigst i Vestfold og langt under nasjonal sats. Flere faktorer skaper 
uforutsigbarhet. Foreldres valg av barnehage i Drammen er en gjenganger og endringer av forskrifter og 
rettigheter er en annen. Flere forhold skaper dessuten betydelig mer byråkrati på kommunenivå. 

Virksomhetsområdene barnevern og PPT er vertskommunesamarbeid og Sande betaler bare etter 
refusjonskrav fra Holmestrand.  

Sande barneverntjeneste har over flere år kjøpt tiltak fra private aktører – også i 2018. Ved å jobbe 
spesialisert er målet å få ned kostnader på kjøp av private tjenester, samt bruke ressursene til å øke 
kapasitet og kunnskap i egen tjeneste. 

Barneverntjenestens budsjett ble redusert med i overkant av 1,3 mill kr. fra 2017 til 2018. I 2017 hadde 
tjenesten et overforbruk på i overkant av 2,6 mill. Årsaken til at barneverntjenesten har holdt seg 
innenfor rammen i 2018 er budsjetterte kostnadskrevende tiltak som ikke ble iverksatt 
(fosterhjemsplasseringer). 
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Status økonomiplantiltak 

 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Risiko 
Tiltak som følge av befolkningsendring      

Demografivekst barnehage 3 000 4 700 -1 700 Ferdig 
 

Sum 3 000 4 700 -1 700   

      
Innsparingstiltak      

Nettoeffekt tiltak i familien fra private til eget 
tiltaksteam 

-300 -300 0 Ferdig 
 

Sum -300 -300 0   

      
Nye tiltak      

Helårseffekt vedtak 2017 pr august, barnevern -985 -985 0 Ferdig 
 

Økt ressurs ledelse - inspektør, Haga skole 350 350 0 Ferdig 
 

Økt ressurs til ledelse, Sande Ungdomsskole 350 350 0 Ferdig 
 

Økt pedagogtett i private barnehager 480 480 0 Ferdig 
 

Økt ressurs på bakgrunn av enkeltvedtak om 
spesialundervisning, Sande Ungdomsskole 

1 750 1 750 0 Ferdig 
 

Sum 1 945 1 945 0   

      

Sum tiltak 4 645 6 345 -1 700   

 
Alle tiltak med økte budsjetter og reduksjoner er fulgt opp og gjennomført innen oppvekst med noen 
endringer som er kommentert tidligere. 

Økt budsjett pga. demografi – dvs. økt barnetall i barnehagene, ble underestimert og ble reelt sett 
høyere enn opprinnelig budsjett. 

Tiltak innen bemanning i barnehagene måtte reverseres pga. endrede lovkrav om norm for både 
pedagoger og andre ansatte. 

Hel- og halvårseffekt av endrede barnetall i kommunale barnehager etter nedleggelse av 
Skafjellåsen barnehage, har gitt effekt i 2018, men gir et nytt beregningsgrunnlag for tilskudd i 2019. 

KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Sande 

(Vestf.) 2017 
Sande 

(Vestf.) 2018 
Holmestrand Kostragruppe 

10 
Kostragruppe 

13 
Prioritet      
Netto driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger i kroner *) 

1 621 1 625 1 680  1 903 2 237 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager(B) *) **) 

125 710 140 233 157 650  160 476 150 554 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Barnevern (B) *) **) 

2 483 1 899 2 549 2 428 2 159 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Grunnskole (B) *) **) 

13 119 13 413 13 833 14 996 13 527 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Sande prioriterer kultursektoren vesentlig lavere enn Kostragruppene og noe lavere enn Holmestrand.  
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Nøkkeltallet på barnehage viser alle barnehageutgifter i kommunen, både kommunalt og privat, delt på 
målgruppen, dvs. innbyggere 1-5 år, uavhengig om de har plass i Sande eller i andre kommuner. 
Forskjeller her kan skyldes ulik barnehagedekning. Sande ligger under begge KOSTRA gruppene, og 
Holmestrand.  

Nøkkeltallet netto driftsutgifter per innbygger til barnevernet justert for utgiftsbehov viser en reduksjon 
fra 2017 til 2018. Det ble utarbeidet egen tjenesteanalyse i 2018.  Hovedårsaken til reduserte netto 
kostnader er reduserte kostnader til fosterhjemsgodtgjørelse og 60 % effekt av lederstilling.  

Nøkkeltallet innenfor grunnskolesektoren (skole, SFO, lokaler og skyss) per innbygger justert for 
utgiftsbehov og privatskoleelever. Forskjell i ressursbruk mellom Sande og Holmestrand  var  høyere i 
fjor og viser en økning i Sande fra 2017 til 2018. Det ble utarbeidet tjenesteanalyse som konkluderte 
med at hovedårsaken til ulik ressursbruk lå i eldre lærere i Holmestrand med høyere lønn samt flere 
årsverk til assistenter i Holmestrand som styrking i klassene. 

Status større investeringer 

 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 

Spillemidler 2018 - KST 14/18 2 519 2 269 0 4K-2018 2 519 2 269 250 
 

 
Ved salg av tomt på Lersbrygga til Læringsverkstedet barnehage, fikk Sande sportsklubb mye av 
salgsinntekten, men noe ble satt på kapitalfond for bruk som kommunal andel i andre anlegg. På 
oppfordring fra og Idrettsrådet, ble den fordelingen vedtatt i KST sak 14/18. Sandehallprosjektet fikk 2 
mill kr. av beløpet. 
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Helse og velferd 
 

Status og utvikling 
 
Satsingsområdene for helse og velferd fortsetter i tråd med vedtatte handlingsplaner og økonomiske 
rammer. 

Kommunesamarbeidet har i 2018 fått formelt og praktisk innhold:  

 Vertskommunesamarbeid Nav 1.5.18. 

 Vertskommunesamarbeid  tjenestekontoret 1.5.18. 

 Vertskommunesamarbeid hjelpemiddellager 1.5.18 

 Samarbeidsavtale ny virksomhet Folkehelse, forebygging og frivillighet 1.10.18 

 Samarbeidsavtale ny virksomhet Barn, unge og familie 1.10.18. 

 Samarbeidsavtale ny virksomhet Psykisk helse og avhengighet 1.10.18 

Tjenestetilbudet i Sande er fortsatt rådmann sitt ansvar og det ble ivaretatt innen sektoren helse og 
velferd som før. 

I arbeidet med  kommunereformen ble det etablert en rekke plangrupper med underliggende 
arbeidsgrupper hvor målet var å gjennomføre en teknisk sammenslåing av alle virksomheter inn i ny 
vedtatt organisasjonsmodell. Organisasjonsmodellen ble vedtatt høsten 2017. Flere plangrupper 
fedigstilte sitt arbeid i 2018. Det ble inngått vertskommuneavtaler eller samarbeidsavtaler innenfor 
disse områdene, innpasset i ny organisasjonsmodell. Arbeidet i de øvrige plangruppene fortetter i 2019. 
Dette er årsaken til at sektoren deler av året har operert med to ulike organisasjonsmodeller. Dette har 
medført krevende tilpasninger for spesielt lønn og personal.  

Hovedfokus gjennom hele 2018 har vært ledelse, effektivisering og fokus på forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter. Målet har vært å gi riktige tjenester til rett tid av rett personell. De politiske 
føringene var å redusere kjøp av private heldøgns omsorgstjenester, og etablere nødvendige tilbud i 
egen kommune. Det har vært stort fokus på nærledelse, noe som resulterte i lavere sykefravær.  

Et ønsket resultat av samhandlingsreformen er at flere skal få behandling og oppfølging i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette krever at kommunen må tilegne seg ny kompetanse, noe 
som er fulgt opp i Sande gjennom kommunens kompetanseplan. 

Status målsettinger 

 
Målsetting Status måloppnåelse 

Bidra til å fremme folkehelse og 
forebygge helseproblemer ved å 
utvikle bruk og innhold i 
frisklivssentralen og følge opp 
tiltak i handlingsplanen og 
sektorens oppdragsdokument 
innenfor folkehelse.  

Sande kommune har hatt et spesielt fokus på skade- og forebyggende arbeid 
etter Trygge lokalsamfunnsmodellen. Kommunen ble resertifisert i 2018. Et av 
satsingsområdene hvor vi ser positiv utvikling, er arbeidet med å redusere 
hoftebrudd blant personer over 65 år.  Kommunen drifter en frisklivssentral, har 
etablert hjemmebesøk for eldre og hverdagsrehabilitering. I tillegg har 
kommunen etablert et godt samarbeid med private fysioterapeuter. 

 

Dimensjonere ulike pleie- og 
omsorgstjenester og 
helsetjenester, herunder varierte 
tjenester i hjemmesykepleien, 
dagtilbud for hjemmeboende 

Det er gjennomført en tjenesteanalyse for kommunene Sande og Holmestrand 
som vil være et godt utgangspunkt i det videre arbeidet. Det har pågått et 
omfattende arbeid i alle plangrupper med mål om å foreslå en teknisk 
sammenslåing i den nye kommunen. Dette arbeidet videreføres i 2019. Den 
endelige dimensjoneringen av ulike helse- og omsorgstjenester er satt på vent i 
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Målsetting Status måloppnåelse 

med demens, kommunale 
legeoppgaver og 
kommuneoverlegefunksjonen. 

påvente av å fullføre kommunereformen. 

 

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. 

Oktober 2018 ble innsatsområdet psykisk helse og avhengighet etablert som 
felles virksomhet for Sande og Holmestrand. Virksomheten har etablert gode 
"lavterskeltjenester", men mangler nødvendig kapasitet på heldøgns omsorg for 
personer med alvorlige og langvarige helseutfordringer. Virksomheten er 
fortsatt avhengig av å kjøpe private heldøgnsplasser. 

 

Legge til rette for at flyktninger 
og innvandrere ved bruk av 
kommunens integreringsplan og 
aktiv bruk av 
introduksjonsordningen, blir 
integrert i kommunen med fokus 
på arbeid, bolig, helse og fritid.  

I rute 

 

Sørge for at forskningsbasert 
kunnskap blir anvendt og 
teknologiske løsninger blir 
utviklet og tatt i bruk som viktige 
supplement til tradisjonelle 
helsetjenester.  

Implementert velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende i form av 
digitale trygghetsalarmer og trygghetsalarmer med GPS sporing. I løsningene 
som er valgt er det mulig å koble på annet velferdsteknologisk utstyr, f.eks. ulike 
sensorer. Sandetun og boliger tilknyttet avdeling Bolig og fritid har gått til 
innkjøp av nytt signalanlegg. Sandetun har inngått kontrakt med "Nyby" som er 
en plattform som formidler kontakt mellom frivillige og behov for bistand. 
Sandetun har investert i en digital aktivitetstavle.  Innsatsområdet teknologi og 
innovasjon er i startfasen. Sande har i samarbeid med Holmestrand etablert et 
velferdsteknologiteam med ansvar for å implementere velferdsteknologiske 
løsninger.  

Tilby tjenester på beste effektive 
omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 
ved å videreutvikle og tilpasse 
tjenester og tiltak i 
omsorgstrappa.  

Mai 2018 ble det etablert en vertskommuneavtale om drift av felles 
tjenestekontor for Sande og Holmestrand. Tjenestekontoret skal behandle og 
vedta søknader om kommunale helse- og velferdstjenester. Kontoret har hatt et 
godt fokus på å legge til rette for en god prosess fra søknad til til endelig fattet 
vedtak. Rett vedtak til rett tid og sted er avhengig av et godt samarbeid mellom 
pasient/pårørende, ansatte på tjenestekontoret og personell der vedtaket skal 
effektueres. Det er i tillegg viktig å ha fokus på evaluering/justering av vedtak. 
Tjenestekontoret har deler av 2018 hatt redusert kapasitet grunnet vakanser og 
permisjoner.  

Tilrettelegge for at innbyggerne 
kan bo i eget hjem så lenge som 
mulig ved å utvikle en tydelig 
hjemmetjenesteprofil der 
hverdagsmestring er tankesettet. 

Sande kommune har en godt utbygd hjemmetjeneste preget av et høyt 
kvalifisert personale. Avdelingen har i en årrekke opplevd hyppige lederskifter. 
Avdelingen har mange ansatte. For å oppnå større ledertetthet og nok kapasitet 
til følge opp sykefravær, ble det november 2018 ansatt to avdelingsledere. Det 
er gjennomført opplæring rund filosofien og tankesettet "hverdagsmestring"., 
samt hverdagsrehabilitering. 

Utrede ulike boformer som 
fremmer trygghet og trivsel, 
herunder utarbeide boligsosial 
handlingsplan.  

Utsatt i påvente av ferdigstillelse av arbeidet rundt kommunereformen. 

 

Utvikle felles organisatoriske 
løsninger på flere 
tjenesteområder sammen med 
Nye Holmestrand. 

Fokus i 2018 har vært å legge til rette for å forberede en teknisk sammenslåing 
av kommunene Sande og Holmestrand.  

 

Utvikle og ta i bruk velferds 
teknologiske løsninger ved å følge 
opp de ulike satsingsområder 

I rute, men dette er et viktig og kontinuerlig arbeid. Ansatt 50% prosjektleder 
velferdsteknologi, som har samarbeidet tett med velferdsteknologiteamet. 
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Målsetting Status måloppnåelse 

innenfor eHelse.   

Videreutvikle 
rehabiliteringstjenestene ved å 
vektlegge ulike 
rehabiliteringsformer, herunder 
hjemme- og 
hverdagsrehabilitering. Videre 
utvikle en planmessig tilnærming 
til habilitering. 

Det er etablert et godt samarbeid mellom ergo- fysioterapitjenesten, 
rehabiliteringsavdelingen på Sandetun og hjemmetjenester. Innført 
hjemmerehabilitering, dagrehabilitering, hverdagsrehabilitering i tillegg til 
ordinær institusjonsrehabilitering. Det er etablert faste møter mellom 
kommunens ergo- fysioterapitjeneste og private fysioterapeuter. Det er nedsatt 
en plangruppe som har til oppgave å se på samlet institusjonskapasitet i ny 
kommune. Plangruppen vil vurdere fordeler ved en funksjonsdeling av de tre 
sykehjemmene. Arbeidet ferdigstilles i 2019.  

Øke den yrkesaktive andel av 
befolkningen ved å arbeide 
målrettet i fht. relevante aktører, 
samt legge vekt på individuelle 
vurderinger og tilpasninger. 

Kontinuerlig fokus. 

 

 

 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2017 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

3000-Folkehelse 15 325 19 845 20 397 553 2,7 % 
3100-Bolig og fritid 25 325 28 086 28 747 661 2,3 % 
3200-Sandetun pleie og rehabilitering 98 502 101 328 101 209 -119 -0,1 % 
3300-NAV 9 879 9 550 11 252 1 702 15,1 % 
6301-Helse felles 30 644 34 082 33 352 -729 -2,2 % 
6302-Tjenestekontoret 6 330 4 811 5 729 918 16,0 % 

Sum 186 006 197 701 200 687 2 986 1,5 % 

 
Helse og velferd leverer et positivt avvik på 0,3 mill kr. Dette skyldes i hovedsak ubrukte midler fra Nav, 
betydelig mindre kjøp av private heldøgns plasser og meget god økonomidisiplin i alle virksomheter og 
avdelinger. Resultatet skyldes også redusert bruk av overtid og ekstravakter grunnet et gjennomgående 
lavere sykefravær. Det har vært knyttet noe usikkerhet rundt treffsikkerheten på budsjettene til de 
virksomheter som mai 2018 inngikk vertskommuneavtale med Holmestrand. For helse og velferd gjelder 
dette for hjelpemiddellager, tjenestekontor og NAV.  Sande kommune ble fakturert 40 % av de totale 
utgifter knyttet til disse virksomhetene. Oktober 2018 etablerte Sande og Holmestrand tre felles 
virksomheter, FFF (folkehelse, forebygging og frivillighet), barn, unge og familie og psykisk helse og 
avhengighet. I den forbindelse ble det opprettet 2 nye virksomhetslederstillinger finansiert 40 % av 
Sande kommune. 

Virksomhet Folkehelse leverer et positivt avvik på kr 0,6 mill kr. Resultatet skyldes redusert kjøp av 
private heldøgns plasser, og økt refusjon av særlig ressurskrevende brukere. Virksomheten har et 
merforbruk på utgifter knyttet til felles hjelpemiddellager. 

Avdeling Bolig og fritid har et positivt avvik på 0,7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter til 
bruk av vikarer, overtid og redusert kjøp av private tjenester.  

Virksomhet Sandetun pleie- og rehabilitering har et negativt avvik på 0,1 mill kr.  Virksomheten klarte å 
avvikle kjøp av private heldøgns plasser i løpet av august 2018. I tillegg har virksomheten redusert 
kostnader knyttet til betaling for ferdigbehandlede pasienter i spesialisthelsetjenesten. Utgifter til 
medisin og medisinsk forbruksmateriale er redusert med 0,2 mill kr. Avsatte midler på kr 0,2 mill kr. til 
leie av lokaler nytt dagsenter er ikke benyttet grunnet mangel på ledige egnede lokaler. Kravet knyttet 
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til økte inntekter fra brukerbetaling er ikke blitt innfridd. Brukerbetaling for opphold i heldøgns 
institusjon er lovregulert. Sviktende inntekter skyldes i hovedsak at plassene har blitt benyttet av flere 
personer med kortere liggetid. Brukerbetalingen er høyere etter to måneders opphold i 
institusjon. Virksomheten har mottatt et høyere tilskudd for ressurskrevende brukere enn forventet. 

NAV leverer et positivt avvik på kr 1,7 mill kr. Resultatet skyldes i hovedsak økte inntekter på 1,9 mill 
kr.(integreringstilskudd, etableringstilskudd fra Husbanken og IMDI tilskudd). Tilskudd IMDI har en 
tilsvarende utgiftsside, og det må leveres regnskap til IMDI. Disse tilskuddene følger ikke normalt 
regnskapsår, men går typisk fra bosettingsdato/innvilget fra dato og 12. måneder fram maksimalt for 
fem år. Nav har et mindreforbruk på introduksjonsstønad og startlån og et merforbruk på økonomisk 
sosialhjelp og kjøp av tjenester fra Holmestrand.  

Virksomhet Helse felles leverer et negativt avvik på 0,7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak manglende 
effektuering av reduserte utgifter knyttet til BPA. 

Virksomhet Tjenestekontoret leverer et positivt avvik på 0,9 mill kr . Dette skyldes i hovedsak reduserte 
personalressurser i form av vakanser og permisjoner. 

Status økonomiplantiltak 

 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Risiko 
Innsparingstiltak      

Endret ferieavvikling -300 -300 0 Ferdig 
 

Reduksjon av overligger døgn på sykehus -100 -100 0 Ferdig 
 

Sum -400 -400 0   

      
Nye tiltak      

Redusert ramme sosialhjelp -1 200 -1 200 0 Ferdig 
 

Vekst ramme hjemmetjenesten i perioden 300 900 -600 I arbeid 
 

Opprettelse av ny hjemmel kommuneoverlege 350 350 0 Ferdig 
 

Opptrappingsplan for rus 2016-2020 470 470 0 I arbeid 
 

Økning av driftstilskudd fysioterapi grunnet vekst 
i innbyggere 

480 480 0 Ferdig 
 

Økte rammer legevakt 1 100 1 100 0 Ferdig 
 

Sum 1 500 2 100 -600   

      

Sum tiltak 1 100 1 700 -600   

 
Innsparing knyttet til reduksjon av kjøp av private heldøgns plasser og overliggerdøgn:  

Helse- og velferd har i hovedtrekk god økonomikontroll, og har utført/igangsatt politiske 
innsparingstiltak. Utgifter knyttet til kjøp av eksterne somatiske sykehjemsplasser og utgifter knyttet til 
ferdigbehandlede pasienter på sykehuset er redusert. I august ble den siste kjøpeplassen avviklet. Sande 
kommune mangler tilstrekkelig kapasitet på heldøgns plasser innen fagfeltet psykisk helse og 
avhengighet. Kommunen har brukt betydelige ressurser på kjøp av private heldøgns tjenester for denne 
brukergruppen.  

Økt brukerbetaling grunnet deflatorvekst 
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Helse og velferd har som intensjon å benytte det øverste nivået i omsorgstrappa (heldøgns 
omsorgstilbud) så effektivt som mulig. Dette har medført økt bruk av korttidsplasser, som igjen har 
redusert muligheten til å effektuere vedtatt innsparingstiltak knyttet til brukerbetalinger. Beboere på 
innlagt på sykehjem har redusert egenandel de første to månedene.  

Redusere tjenestenivået 

Tjenesteanalysen foretatt for kommunene Holmestrand og Sande, legger et grunnlag for å vurdere et 
samlet tjenestenivå i den nye kommunen. Det politiske nivået i Sande kommune foretar en årlig 
gjennomgang og beslutning knyttet til tjenestebeskrivelser innen helse og velferd. Oppstart av arbeidet 
med å redusere tjenestenivået tilpasset fremtidig økonomi for den nye kommunen er satt på vent i 
påvente av kommunereformen.  

KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Sande 

(Vestf.) 
2017 

Sande 
(Vestf.) 

2018 

Holmestrand Kostragruppe 
10 

Kostragruppe 
13 

Prioritet      
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- 
og omsorgtjenesten(B) *) **) 

18 609 19 435 20 004  17 921 18 209 

Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester 
per innbygger  18 år og over (f234)(B) *) 

1 875 1 854 1 113  1 367 1 232 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse 
pr. innbygger(B) *) **) 

172 3 56  225 233 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år(B) *) **) 

5 567 5 885 5 321  5 570 5 976 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Samlet innenfor pleie og omsorg ligger Sande noe lavere enn Holmestrand men høyere enn 
begge Kostragrupper. Denne indikatoren viser alle utgifter innenfor sektoren pleie og omsorg (pleie 
institusjon, aktivisering, pleie i hjemmet, tilbud Øyeblikkelig hjelp) delt på alle innbyggerne i kommunen 
etter at det er justert for utgiftsbehov. Det har vært en økning fra 2017 til 2018 på 4,4 % utover deflator 
vekst. Dette skyldes blant annet økte netto utgifter til privat BPA grunnet bortfall av inntekter 
ressurskrevende tilskudd og økt omfang av tjenester innenfor hjemmesykepleien.  

Høyere utgifter til aktivisering/støttetjenester skyldes blant annet dagsenter tilbudet til EMPUS. 

På nøkkeltallet netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger som dekker; 
forebyggende arbeid, skole-, helsestasjon og legetjenester, ligger Sande kommune under 
Holmestrand og kostragruppene. Det er en stor nedgang fra 2017 til 2018 som bør sjekkes ut nærmere 
og evt. rettes opp før endelig publisering av Kostranøkkeltallene i juni 2019. 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger viser en økning i Sande fra 2017 til 2018 og Sande 
ligger over Holmestrand og Kostragruppe 10. Dette skyldes i hovedsak økte utbetalinger til sosialhjelp 
grunnet vedtaket om å holde barnetrygd utenom beregning av sosialhjelp. 
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Status større investeringer 

 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 

Sandetun & Bolig og fritid - inventar og utstyr 3 570 2 625 LØPENDE LØPENDE 1 550 1 939 -389 

Velferdsteknologi 6 000 1 758 LØPENDE LØPENDE 1 500 1 400 100 
 

Helse og velferd har fokus på velferdsteknologiske løsninger, og vil anta at innføring av 
velferdsteknologiske løsninger enten vil gi effektiviseringsgevinster i form av reduserte utgifter eller 
gevinster i form av økt kvalitet. Det er investert i nytt sykesignalanlegg på Sandetun og i boligene i 
Prestegårdsallen tilknyttet bolig og fritid. Det er implementert nye digitale trygghetsalarmer.  
 

 
Teknisk 
 

Status og utvikling 
 
Aktivitetsnivået i Sande var svært høyt i 2018 og preget teknisk sektor på mange områder. Stabil 
bemanning over tid er en forutsetning for at sektoren leverer tjenester med tilstrekkelig kvalitet og 
kapasitet. Både plan/byggesak og kommunalteknikk har hatt bemanningsutfordringer i 2018. For 
kommunalteknikk har dette medført betydelige kjøp av konsulenttjenester både til store prosjekter 
(f.eks. Hanekleiva) og til løpende drift (f.eks. innen vann/avløp). Plan/byggesak/landbruk ble samordnet i 
en vertskommuneløsning fra mai 2018 og lokalisert i Sande rådhus. Sammenslåingen var vellykket, men 
samtidig krevende med bemanningsutfordringer, stor pågang av byggesaker samt mange og store 
reguleringsplaner. Det har vært nødvendig med streng prioritering av plansaker, samt å henvise flere 
utbyggere til kommende kommuneplanrevisjon. 

Værforholdene i 2018 har vært krevende. Snøvinteren 2017/2018 ga kommunalteknikk en merutgift på 
ca 1,5 mill kr. Tørkesommeren ga dårlige avlinger for landbruket, med korn og gras som tørket inn. 
Departementet innførte derfor en utvidet erstatningsordning. I Sande kom det inn 90 søknader med en 
samlet erstatning på 11,7 mill kr. (alle saker er ikke sluttbehandlet). Over jordbruksavtalen administrerer 
kommunen for øvrig ordinære tilskuddsordninger, som i 2018 omfattet 176 saker og utgjorde ca 25,9 
mill kr. 

Utviklingen av Hanekleiva næringsområde gir resultater. Ny fylkesveg ble åpnet i oktober og det er ført 
fram teknisk infrastruktur for drøye 100 mill kr. ASKO Oslofjord har startet grunnarbeidene og flere 
næringstomter er solgt. Også i Sande sentrum er utviklingen positiv, med flere reguleringsplaner på 
gang. Prosjektene Tettere byer med høyere kvalitet (byromsplan)og Veiledende plan for Sandeelva er 
gjennomført med brede medvirkningsopplegg for å sikre et levende sentrum på tvers av brukergrupper. 
Sandes områdemodell for finansiering av felles infrastruktur i sentrum har fått positiv oppmerksomhet i 
regionen. 
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Status målsettinger 

 
Målsetting Status måloppnåelse 

Bidra til revidering av Felles 
hovedplan for vann og avløp 
(GVD) og følge opp med 
nødvendige justeringer i 
tiltaksplan Sande, samt 
videreføre tiltak i interkommunalt 
samarbeid for vannforsyning og 
avløp. 

Tiltaksplan for Sande følges opp og nødvendige justeringer foretas gjennom 
året. GVD-samarbeidet må avklares i forbindelse med 
kommunesammenslåingen og blir en del av utredningsarbeidet innen 
kommunalteknikk. Samarbeid med Tilsynskontoret for små avløpsanlegg er 
vedtatt videreført i ny kommune. 

 

Etablere vertskommuneløsning 
for plan/byggesak som sikrer 
forutsigbarhet og god kvalitet for 
innbyggere og utbyggere i Sande, 
samt starte opp arbeidet med 
gradvis samordning av tjenester 
innen kommunalteknikk i ny 
kommune. 

Vertskommuneavtale for plan/byggesak er på plass fra mai 2018. Virksomheten 
er lokalisert i Sande Rådhus. Prosjektplan for utredning innen kommunalteknikk 
forelå i oktober. Hovedstruktur er anbefalt og nye avdelingsledere vil bli tilsatt 
tidlig i 2019. Virksomhetsleder ble tilsatt allerede i 2018. 

 

Inngå samarbeidsavtale med 
fylkeskommunen om 
vegomlegging på Klokkerjordet 
samt implementere 
områdemodell for felles 
infrastruktur i 
utbyggingsprosjekter i Sande 
sentrum. 

Avtale med fylkeskommunen om vegomlegging ble vedtatt av kommunestyret, 
men utsatt i fylkeskommunen. Kommunen skal utrede detaljprosjektering av 
vegomleggingen og ny avtale med fylkeskommunen skal vedtas 1.halvår 2019. 
Arbeidet med områdemodell forøvrig er i rute. Det er gitt opplæring om 
områdemodellen for både Vestfold og Drammensregionen. 

 

Kartlegge områder som er 
risikoutsatte og sårbare for økt 
nedbørsintensitet, samt foreslå 
og gjennomføre forebyggende og 
korrigerende tiltak (ROS). 

Kartlegging ble sluttført våren 2018. Plan og tiltak er utredet høsten 2018, og 
endelig tiltaksplan vil starte opp i 2019. 

 

Sikre iverksetting av 
kommuneplanens arealdel 2014-
2026, herunder krav om 
finansiering av ny infrastruktur, 
krav om lokal 
overvannshåndtering samt sikring 
av grønnstruktur i alle 
reguleringsplaner. 

Det foretas en fortløpende behandling av private reguleringsplaner. I 
planarbeidet er det sterkt fokus på å sikre at utbyggere dekker ny infrastruktur 
og at lokal overvannshåndtering og grønnstruktur ivaretas i alle 
utbyggingsprosjekter. 

 

Sluttføre planlegging av 
prosjektene «Tettere byer med 
høyere kvalitet» og «Veiledende 
plan for Sandeelva». 

I prosjektet "Tettere byer med høyere kvalitet" ble byromsplan og 
gjennomføringsstrategi for Sande sentrum vedtatt i kommunestyret i juni. 
"Veiledende plan for Sandeelva" er sluttført  (vedtas våren 2019) og koordineres 
med pågående reguleringsplaner i sentrum. 

Sluttføre prosjekt for oppfølging 
av ulovlighetssaker i form av 
kvalitetssystem og rutiner som 
sikrer videre saksbehandling. 

Prosjektrådgiver sluttet i stillingen i august. Rapport og rutiner ble politisk 
behandlet i september. Videre oppfølging skjer hos vertskommunen i tråd med 
de nye rutinene og innenfor gjeldende stillingsressurser. Arbeidet er koordinert 
med kommunens første tilsynsstrategi som ble politisk behandlet i januar 2018. 

Sørge for god medvirkning, 
prosjektering og iverksetting av 

Nytt system for oppfølging av investeringsprosjekter er under innføring i 
kommunalteknikk. Virksomheten har kapasitetsutfordringer, bl.a. på grunn av 
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Målsetting Status måloppnåelse 

tiltak i henhold til vedtatt 
investeringsprogram 2018, med 
særlig fokus på utredning av nye 
formålsbygg i sentrum. 

vakanser. Rom/funksjonsprogram og teknisk program for sentrumsskolene er 
utarbeidet etter bred medvirkning, og inngår i konkurransegrunnlaget. 
Konkurransen blant fire prekvalifiserte leverandører ble startet opp i 2018. 
Formannskapet er gitt en orientering i hvert møte. 

Tilrettelegge for ny 
næringsutvikling gjennom 
sluttføring av 
områdeplan/detaljplaner for 
Hanekleiva Øst næringsområde 
(fase 2) samt fullføre framføring 
av teknisk infrastruktur til 
Hanekleiva. 

Områderegulering og detaljregulering for HKN2 ble vedtatt i februar. Framføring 
av teknisk infrastruktur til Hanekleiva næringsområde er i hovedsak ferdigstilt 
høsten 2018. Ny fylkesveg ble åpnet i oktober. 

 

Videreføre avløpssanering i 
strandsonen gjennom tilkobling 
av minimum 50 hytter i 2018. 

51 hytter i området Vehagen, Nedre Nordåsen og Øvre Nordåsen ble tilknyttet 
kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg i 2018.  Det pågår utredninger og/eller 
tiltak i mange hytteområder (Mørkassel, Veståsen Holmsåsen, Skjervik, Øgarden 
m.v.). 

 

 

 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2017 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

5100-Plan og byggesak 4 585 2 303 4 096 1 794 43,8 % 
5200-Vann og avløp -11 441 -13 098 -12 437 661 -5,3 % 
5400-Kommunaltekniske tjenester 29 618 30 924 32 625 1 701 5,2 % 

Sum 22 762 20 129 24 285 4 156 17,1 % 

 
Teknisk sektor hadde i 2018 et mindreforbruk på ca 3,5 mill kr. i forhold til budsjett, når det korrigeres 
for 0,66 mill kr i selvkostområdet vann/avløp. Dette er et økonomisk resultat som er langt bedre enn 
varslet. Økonomistyringen i 2018 har vært svært krevende på grunn av vertskommuneløsningen innen 
plan/byggesak/landbruk og det har derfor heller ikke vært mulig å foreta budsjettreguleringer mellom 
kostnadsartene. 

Plan/byggesak/landbruk har et positivt resultat på nær 1,8 mill kr. Resultatet skyldes dels høye 
gebyrinntekter på grunn av et høyt aktivitetsnivå og til dels et mangelfullt budsjettgrunnlag i 
vertskommuneløsningen som ble etablert i mai. Budsjettgrunnlaget vil bli grundig gjennomgått fram til 
budsjettforslaget for 2020. Selvkostgraden i 2018 ble på hhv 89 % for plan, 116 % for byggesak og 45 % 
for kart/geodata. Siden selvkostgraden er på over 100 % for byggesak, er det foretatt en avsetning til 
selvkostfond på 0,9 mill kr i regnskapet for 2018. 

Innen vann/avløp har det de siste årene vært lave avgifter for å bruke opp tidligere selvkostfond.  For 
vann viser resultatet i 2018 bruk av fond med 3,3 mill kr. (mot budsjettert 3,1 mill kr). For avløp viser 
resultatet bruk av fond med 0,3 mill kr. (mot budsjettert 1,5 mill kr). Avviket skyldes økte gebyrinntekter 
med 0,6 mill kr. og lavere driftsutgifter med 0,6 mill kr. i forhold til budsjett. 

Kommunalteknikk fikk økt sin budsjettramme med 2,0 mill kr. i 2.tertial, hovedsakelig på grunn av 
merutgifter til snøbrøyting. Med et positivt årsresultat på 1,7 mill kr. ser sektoren i ettertid at 
budsjettreguleringen kunne vært langt mindre. Årsresultatet skyldes dels høyere leieinntekter enn 
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budsjettert, dels effekten av den «stoppordre» som ble gitt midt i året og dels lave utgifter til 
vintervedlikehold i november/desember. 

Status økonomiplantiltak 

 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Risiko 
Innsparingstiltak      

Rammereduksjon kommunalteknikk -300 -300 0 Ferdig 
 

Redusert vintervedlikehold vei -150 0 -150 I arbeid 
 

Halvert renhold av kontorlokaler rådhuset A og B -50 -50 0 Ferdig 
 

Sum -500 -350 -150   

      

 
Teknisk sektor har i all hovedsak gjennomført vedtatte innsparinger og endringer i budsjettrammen. 
Økte leieinntekter og videreføring av prinsipp om gjengs leie er iverksatt i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og økonomisk effekt er oppnådd. Omorganiseringer innen kommunalteknikk er startet opp og vil 
bli videreført inn i ny kommune. 

En generell rammereduksjon på 0,3 mill kr i kommunalteknikk er krevende i tillegg til de øvrige 
innsparingstiltakene. Tiltaket er ikke mulig å gjennomføre uten at vedlikehold av bygg og 
anlegg reduseres. 

Innsparing på vintervedlikehold av kommunal veg er ikke oppnådd i 2018. Tvert i mot økte utgiftene 
med ca 1,5 mill kr. utover budsjettrammen på grunn av snøvinteren 2018. Kommunalteknikk fikk økt 
budsjettrammen med 2 mill kr. i 2.tertial som følge av dette. 

Innsparingstiltak innen renhold er i rute. 

KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Sande 

(Vestf.) 2017 
Sande 

(Vestf.) 2018 
Holmestrand Kostragruppe 

10 
Kostragruppe 

13 
Prioritet      
Korrigerte brutto driftsutgifter (301) 
Plansaksbehandling, pr. innbygger **) 

256,00 154,00 324,00  274,00 321,00 

Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei 
og gate *) 

185 893 177 879 128 676  102 424 194 779 

Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger(B) *) 

4 411 4 482 4 061  4 718 5 029 

*) Inflasjonsjustert med deflator 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter til plansaksbehandling ligger lavere i Sande enn i Holmestrand og 
Kostragruppene og det er en stor nedgang ifra 2017.  

Netto driftsutgifter pr km kommunal vei og gate ligger relativt høyt. Det er tidligere dokumentert at god 
standard på vintervedlikehold er hovedårsak til at Sande kommer relativt høyt ut på indikatoren. 
Arbeidet med ny vintervedlikeholdsavtale for ny kommune ser ikke ut til å gi ønsket innsparing. 
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Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning viser samlede kostnader til administrasjonsbygg, 
skoler, barnehager, kulturbygg, institusjoner per innbygger. Sande ligger lavere enn Kostragruppene, 
men høyere enn Holmestrand.  

Status større investeringer 

 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 

Sentrumsskolene i Sande 534 200 10 313 2024 4K-2022 6 400 7 923 -1 523 

Gang sykkelvei, Selvik skole - Bekkeveien 1 174 4 395 2018 4K-2018 1 174 1 077 97 

Kommunelokalet, generell tilstand 5 150 3 925 2018 4K-2018 1 550 1 457 93 

Kjøp av eiendommer i sentrum 10 067 10 067 0 4K-2018 10 067 10 067 0 

Skafjell nytt kryss/bussholdeplass 1 000 2 277 2019 2K-2019 1 000 1 412 -412 

Tiltak hovedplan Avløp 44 750 24 430 LØPENDE LØPENDE 17 150 13 751 3 399 

Tiltak hovedplan Vann 32 700 9 730 LØPENDE LØPENDE 6 900 6 317 583 

Tilrettelegging Hanekleiva     0 76 361 0 
 

Sentrumsskolene i Sande: I budsjettvedtaket ble ferdigstillelse av skolene utsatt til skolestart 2023. 
Prosjektet går som planlagt. Formannskapet er orientert i hvert møte. De fire prekvalifiserte 
entreprenørene leverte inn tilbud i desember 2018. Etter avtale med fylkeskommunen forskutteres 
detaljprosjektering av vegomlegging rundt Klokkerjordet over skoleprosjektets budsjett. Dette skal 
senere avregnes mot infrastrukturbidraget til områdemodellen. 

Gang- og sykkelveg Selvik skole - Bekkeveien: Prosjektet ble ferdig i 2018 til en samlet kostnad på 10 mill 
kr. Som varslet er det en overskridelse på 1,85 mill kr. Etter avtale med fylkeskommunen skal 
kostnadsøkning inntil 15 % dekkes med 30 % av kommunen og 70 % av fylkeskommunen. 
Kostnadsøkninger over 15 % dekkes i sin helhet av kommunen. Kommunens andel av dette utgjør 0,99 
mill kr som foreslås dekket i forbindelse med regnskapsavslutningen. 

Kommunelokalet, generell tilstand: Rehabilitering av kommunelokalet er sluttført i 2018 i henhold til 
budsjettet. 

Skafjell nytt kryss/bussholdeplass: Prosjektering og regulering av rundkjøring langs Fv319 pågår i 
samsvar med kommunestyrets vedtak fra februar 2018. Merutgifter til rundkjøring utover den 
kommunale bevilgning som er gitt til tidligere vedtatt kryssløsning, skal dekkes gjennom anleggsbidrag 
fra utbyggerne. 

Tiltak hovedplan Avløp: Hovedplanen er i 2018 gjennomført i henhold til planer og vedtak. En del anlegg 
er forsinket fordi nødvendige grunneiertillatelser ikke foreligger. Dette gjelder bl.a. avløpsanlegget til 
Skjervik/Øgarden. Hytteprosjektet har god framdrift. Det er nå totalt 434 hytter som er tilknyttet 
kommunalt avløpsanlegg. 

Tiltak hovedplan Vann: Hovedplanen er i 2018 gjennomført i henhold til planer og vedtak. 
Hytteprosjektet har god framdrift. Det er nå totalt 484 hytter som er tilknyttet kommunal 
vannforsyning. 

Tilrettelegging Hanekleiva: Til vegomlegging og framføring av annen teknisk infrastruktur til Hanekleiva 
næringsområde er det medgått 76,3 mill kr. Prosjektet er gjennomført med ekstern prosjektleder og i 
henhold til framdriftsplan. Alle kostnader er finansiert med anleggsbidrag fra utbygger, i samsvar med 
utbyggingsavtale for ASKO Oslofjord. 
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Eksterne enheter 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2017 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2018 
Avvik i kr Avvik i % 

6101-Revisjon 897 1 000 1 000 0 0,0 % 
6104-Kirke og trossamfunn 6 189 6 535 6 358 -177 -2,8 % 
6401-Empus AS 580 714 715 1 0,1 % 
6501-Regionalt samarbeid og næringsutvikling 376 492 499 7 1,3 % 
6502-Brann- og ulykkesberedskap 6 552 7 198 7 429 231 3,1 % 

Sum 14 594 15 940 16 002 62 0,4 % 

 
Årsavviket samlet på eksterne enheter ble på 0,06 mill kr. Merforbruket ved Kirke og trossamfunn på 0,2 
mill kr. skyldes tilskudd til andre trossamfunn. Engangsinvestering av Bekkestrand kapell er innberegnet i 
2018 og det er blitt flere medlemmer innenfor andre trossamfunn (en økning på 83, mens Kirken økte 
med 3 medlemmer). Mindreforbruket ved Brann- og ulykkesberedskap skyldes engangs tilbakebetaling 
fra Nedre Eiker kommune. 

Status økonomiplantiltak 

 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 1 Prognose Avvik Status Risiko 
Politiske vedtak      

KST - økte kostnader øvrige trossamfunn, jfr. 
økning kirken 

19 177 -158 Ferdig 
 

KST - kirkeverge dekning av kostnader 100 100 0 Ferdig 
 

Sum 119 277 -158   

      

Sum tiltak 119 277 -158   

 
Rammen til økte kostnader øvrige trossamfunn ble økt med 19.000 kr. På grunn av innarbeiding av 
investeringer Bekkestranda kapell og økte medlemmer ble reelt behov for økning på 177.000 kr.  

KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Sande (Vestf.) 

2017 
Sande (Vestf.) 

2018 
Holmestrand Kostragruppe 

10 
Kostragruppe 

13 
Prioritet      
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 
pr. innbygger i kroner(B) *) 

586 579 683  654 530 

*) Inflasjonsjustert med deflator 

 

Indikatoren viser netto driftsutgifter til Kirken per innbygger (inkludert utgifter til kirkegårder). Sande 
ligger lavere enn Holmestrand og Kostragruppe 10, men høyere enn Kostragruppe 13. 
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Status investeringer 

 
Beløp i 1000 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Vedtatt 
ferdigår 

Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 

Overføringer til kirken 15 837 15 453 2019 4K-2019 10 837 10 816 21 

Bekkestranda kapell 359 0   359 359 0 
 

 
Sande kirke er Sandes eldste bygning fra ca år 1100 
Den uten tvil viktigste hendelsen for Sande kirke i 2018 var ferdigstillelsen av de store 
rehabiliterings¬arbeidene av Sande kirke, som egentlig startet for noen år siden, men som, etter en 
pause, startet for alvor sommeren 2017, og ble ferdigstilt august 2018. Kirken har fått nytt tak (for noen 
år siden) er fullstendig oppusset innvendig, gammelt sakristi er revet og nytt sakristi er bygget, ny 
oppvarming, nytt el-anlegg, nytt gulv, det er isolert over himling og i gulv, nytt VA anlegg, - og det gamle 
bårehuset er revet og et helt nytt er satt opp. I kirken er det bygget to små rom i våpenhus (gang) – det 
ene er et nytt toalett – et etterlengtet rom, som Riksantikvaren godkjente. Det andre et teknisk rom, 
bøttekott hvor bl.a. sentralen for automatisk brannslukkingssentral sitter. I sakristiet er hoved-teknisk 
rom. Her sitter brannmelder som er direkte koplet opp mot brannvesenet. Det er også montert et 
aspirasjonsanlegg i kirkerommet som sørger for rask melding av et eventuelt branntilløp der. Sakristiet 
har nøyaktig samme «fotavtrykk» som det gamle som ble tatt ned.  
VA – vannet er koplet på ved Prestegårds alléen og avløp er ført opp til mottak på østsiden av 
Kommunelokalet. Det ble gravd grøft fra inngangspartiet til kirken, langs med kirken på nordsiden, og 
rett opp i veien inne på kirkegården (gravplassen) til kommunelokalet for dette formål. 
 

Ytterligere detaljer – tallmateriale 
 
For ytterligere detaljer når det gjelder tallmaterialet henvises det til: 
 

 Sande kommune – Regnskap 2018 (herunder 2B som viser detaljert oversikt alle 
investeringsprosjekter 

 Sande kommune  - Finansrapport 2018 
 
Eksternt vedlegg 1: 
 

 Status planarbeid  

 Oppfølging av Kommunestyrevedtak 
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Saksgang Møtedato 
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SAK 11/19 
ORIENTERING OM FINANSFORVALTNING 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen vedrørende finansforvaltning 2018 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

• Finansrapport 2018 
o Rapport over lånegjelden i Kommunalbankens lånesystem 
o Rapport fondsforvaltning 
o Rapport Gjensidige aktiv forvaltning 

• Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutiner og årsrapport for finans- 
og gjeldsforvaltningen datert 15.04.2019 

 
Saksframstilling: 
Saksfremlegg for finansforvaltning 2018 med vedlegg er oversendt kontrollutvalget til 
orientering. Jan Holmen har bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 
20.05.2019 for å orientere nærmere om dette.  
 
Revisor har avgitt uttalelse til årsrapport for finans- og gjeldsforvaltningen for 2018. 
Revisors gjennomgang avdekket ingen vesentlige avvik eller mangler.  
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Innledning 
 

Bakgrunn 

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.  
 

Regler 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 01.01.2017) 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. 

 Tydeliggjøring 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 

finansreglementer. 
 

 

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 fremtidige rapporter. 
 

 

Rapporten skal inneholde en beskrivelse og vurdering av aktiva og passiva, med fokus på bl.a. 

sammensetning, verdi, vesentlige endringer, renter og avvik fra finansreglement. 

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 og boligfinansiering ansvar 9001. Det vises også til kommunens Årsberetning og 

Regnskap m/noter. 
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Årets resultat for finansområdet 

 

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

Regnskap  
2018 

Regnskap  
2017 

Endring 
siste år 

Avvik i % 

Kasse/bank 75 863 78 801 -2 938 -3,7 % 

Plasseringer 129 670 105 570 24 100 22,8 % 

Sum likvider (aktiva) 205 533 184 371 21 162 11,5 % 

Lån til investeringer -632 222 -595 851 -36 371 6,1 % 

Lån til utlån -114 893 -98 079 -16 814 17,1 % 

Sum lånegjeld (passiva) -747 115 -693 930 -53 185 7,7 % 

 

Utviklingen når det gjelder bankinnskudd (inkl. plasseringer) og lånegjeld (inkl. lån til utlån) 

de siste årene har vært som vist i diagrammet under: 

 

 
 

 

 

Likviditeten gjennom året har vært god. Diagrammet under viser utviklingen per 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, siden 

låneopptak ikke knyttes til enkeltinvesteringer, men ut fra en vurdering av de samlede 

investeringer og finansiering/kapitalbehov. En omtrentlig beregning tilsier: 

 

LÅN MED EKSTERN FINANSIERING 
(tilsvarer gammel note 9 (2014) - låneportefølje i 
årsregnskapet) 

     
Beskrivelse 
(tall i 1.000 kr) 

Lånesaldo 
per 31/12-18 

Renter 2018 Avdrag 2018 
Sum 

finanskostn. 
2018 

Total lånesaldo* 747 115 14 772 25 329 40 101 

          

 - herav lån til utlån 114 892,8        1 779,0  +/- 0 over tid 1 779,0 

 - herav dekket i invest.regnsk. 
("byggerenter")                    -      0,0 

 - herav dekket av økt skjønnstilsk. 
Barnehage 15 000,0             288,8  1 500,0 1 788,8 

 - herav m/rentekompensasjon skole 21 100,0             232,1  2 000,0 2 232,1 

 - herav m/komp.tilsk. sykehjem/oms.bol. 18 200,0             200,2  1 100,0 1 300,2 

 - herav dekket av lån til lag/foreninger/etc. 3 618,0             225,0  125,0 350,0 

 - herav dekket av gebyrinnt. VA (beregnet) 176 304,0          2 644,6  5 876,8 8 521,4 

"Ordinære" lån dekkes av frie inntekter 398 000,0          9 402,4  14 727,2 15 971,4 

* Dette er renter og avdrag ført på ansvar 9001og 9002,  
   ekskl. avdrag lån til formidlingslån bolig som føres i investeringssregnskapet. 

   

Det presiseres at skjønnstilskudd, rentekompensasjon, kompensasjonstilskudd og 

finanskostnader dekket av gebyrinntekter føres som driftsinntekter og ikke til fradrag under 

netto finanskostnader i regnskapet. 

 

Netto finanskostnader ekskl. avdrag boligfinansiering  

Tall i 1000 kroner 

Oppr. 
budsjett 

2018 

Revidert 
budsjett 

2018 

Regnsk
ap 2018 

Avvik 
Rev.Bud - 
Regnskap 

Avvik i % 
Regnskap 

2017 

%-vis 
utvikling 
fra 2017 

Renteinntekter og utbytte -5 968 -5 968 -3 713 -2 255 37,8 % -2 158 72,1 % 

Gevinst finansielle 
instrumenter 

  0 -3 656 0   0   

Sum eksterne 
finansinntekter 

-5 968 -5 968 -7 369 1 401 -23,5 % -2 186 237,1 % 

Renteutgifter og lånekostnader 14 374 15 234 14 772 462 3,0 % 12 177 21,3 % 

Tap på finansielle instrumenter     5 291         

Avdrag på lån 23 420 22 600 25 329 -2 729 -12,1 % 24 344 4,0 % 

Sum eksterne finansutgifter 37 794 37 834 45 392 -7 558 -20,0 % 36 521 24,3 % 

Resultat eksterne finanstr. 31 826 31 866 38 023 -6 157 -19,3 % 34 335 10,7 % 

 

Netto finanskostnader under ansvar 9001 og 9002 finansforvaltningen ble i 2018 38,0 mill. kr, 

6,2 mill. over revidert budsjett. Det er to hovedårsaker til dette: 

 

1) Avvik i avdragsutgifter 

 

Iht. Kommunelovens § 50 skal kommunens samlede lånegjeld avdras med like årlige avdrag. 

Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide 
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levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Kontrollberegning – etter en 

forenklet formel – viser at minimum avdrag for 2018 etter forenklet formel utgjør ca. 24,6 

mill kr. Sande kommunes bokførte avdragsutgifter  på 25,3 mill. kr ligger dermed over 

kontrollgrensen. 

 

Avdrag beregnes ut ifra minimumsavdraget etter en forenklet formel angitt av 

kommunaldepartementet. Avdragstiden bestemmes av avskrivninger på avskrivbare 

driftsmidler med en avskrivningstid på 5-50 år. I forbindelse med årsoppgjøret ble det også 

besluttet å inkludere ikke avskrivbare driftsmidler (med en forventet levetid på 50 år) i 

beregningsgrunnlaget for minimumsavdraget. Dette resulterte i at minimumsavdraget økte 

med ca. kr 2 mill. til kr 24,6 mill. Det er i tillegg betalt kr 0,729 mill. mer i avdrag i år enn 

minimumsavdraget tilsier (ref. note 8 i årsregnskapet). 

 

 

2) Avvik i finansinntekter 

I forbindelse med sammenslåing med Holmestrand kommune ble det vedtatt nytt felles 

finansreglement fra og med høsten 2017. I den forbindelse ble kr 60 mill. av Sande 

kommunes langsiktige finanssparing plassert i aktiv forvaltning, der det var anledning til å 

plassere deler av porteføljen i obligasjonsfond og aksjefond. I løpet av 2018 ble det også 

besluttet å bokføre verdiendringer på fondsplasseringer som gevinst, eventuelt tap på 

finansielle instrumenter uten at dette ble budsjettert (noe som bør gjøres i fremtiden).  

De siste månedene av 2018 var det meget urolig i finansmarkedene og det ble postert tap på 

obligasjons- og aksjefondene. En forventet gevinst på finansielle instrumenter/renteinntekt på 

ca. 6 mill. kr netto ble etter tap på finansinstrumenter redusert til 2,1 mill. kr.  

   

God likviditet – med tilhørende renteinntekter – og en relativt høy andel av lånegjelden med 

rentesikring bidrar til en begrenset renterisiko. Utvikling i renteinntekter og renteutgifter 

følger til en viss grad samme rentekurve. Avdrag betales og bokføres iht. avtale med långivere 

ved låneopptak, og utgjorde for 2018 25,3 mill kr, som er kr 2,7 mill. mer enn revidert 

budsjett.  

 

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 overskuddslikviditeten, og har hatt midler 

plassert i pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond 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 bank og pengemarkedsfond gir stadig mindre 

avkastning. Det er derfor inngått en avtale med Gjensidige for å plassere kommunens 

langsiktige midler til en noe høyere forventet avkastning i obligasjonsfond og aksjefond. 

Detaljerte rammer for plasseringer fremgår av kommunens finansstrategi og årsrapport fra 

Gjensidige. 
 

Nye plasseringer i Gjensidige, 60 mill kr ble foretatt da likviditetssituasjonen tillot det 

årsskiftet 2017/18. Avkastningen i fondene i 2018 er tilført saldoen pr 31.12.18. Det ble også 

plassert kr 25 mill. i Fondsforvaltning pengemarkedsfond i mai 2018. 

 

Pr. 31.12.18 har kommunen en likviditet på 205,5 mill. kr. Av dette beløpet utgjør 

plasseringene i fond 129,6 mill kr, mens bankinnskudd utgjør 75,9 mill kr. 
  

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 

   

Aktivaklasse 
Finansforvaltnings-
reglement 

Anskaffelses-
kost 

Markeds-
verdi 

Balanseført-
verdi 

Resultatført 
verdiendring 

Pengem. fond § 2   70 550 000      71 454 534     71 454 534          904 534  

Fondsforvaltning     
 

    

      
 

    

Gjensidige:     
 

    

Aksjefond § 3   15 040 000      18 894 966     18 894 966         -601 600  

Pengemarked     15 000 000      10 656 234     10 656 234           36 000  

Obligasj. Fond § 3   30 040 000      28 636 152     28 636 152      -1 201 600  

     130 630 000     129 641 886    129 641 886         -862 666  

 

Balanseført verdi 31.12.18 er lik markedsverdi iht. oppgave fra finansinstitusjonene. 

Avkastning legges til bokført saldo pr. 31.12 hvert år.  
 

Markedsverdi/vesentlige markedsendringer 

Det 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 

bankinnskudd. En stor del av fondenes midler er plassert på konto i bank til gunstige renter. 
 

Utover renteendringen som er omtalt andre steder i rapporten har det blitt bokført et netto tap 

på aksje- og obligasjonsporteføljen i Gjensidige i fjerde kvartal 2018. Dette er naturlige 

korreksjoner, som i dette tilfellet kom etter et varsel om vesentlige renteøkninger fremover av 

den amerikanske sentralbanken. Sentralbanken har på nyåret 2019 innsett at dette varselet var 

feil og har senere signalert til markedet at styringsrenten vil stå uendret i lang tid fremover.  
 

Endringer i risikoeksponering 
Risikoeksponering i 2017-18 på aktivasiden har økt noe ved at det nå er investert i norske og 

internasjonale aksjefond (ca 19 mill kr) og obligasjonsfond (ca 28,6 mill kr). Det er en 

forutsetning at midlene plassert i aksjefond og obligasjonsfond ikke skal dekke kortsiktige 

likviditetsbehov og at svingninger i verdien i aksje- og obligasjonsmarkedet derfor kun skal 

bidra til positiv meravkastning på investerte midler.  
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Finansiell risiko forøvrig anses å være relativt liten. Midlene som er plassert i rentefond er 

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. 

 

Når det gjelder administrativ risiko er den uendret. Det arbeides aktivt med å følge opp 

låneportefølje og likviditet. Det er også utarbeidet et likviditetsbudsjett slik at kommunens 

likviditet følges opp fortløpende. 

 

Markedsrenter og egne rentebetingelser 

Budsjettert avkastning for 2018 var 1,14 % på bankinnskudd og 2,44 % på plasseringer. 

 

Gjennomsnittlig avkastning på plasseringer i pengemarkedsfond har vært 1,8 % i år. 

Renten på bankinnskudd har økt fra ca. 0,9 % til ca. 1,3 % i løpet av 2018.  

Avdragsutgiftene har som nevnt over vært høyere enn forventet. 

Dette har resultert i et negativt avvik i netto finanskostnader i forhold til revidert budsjett på  

6.155.000 kr i 2018. 

 

Kommunens rentebetingelser på aktivasiden følger markedsrentene. 
 

Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 

Det har ikke vært avvik i forhold til finansreglementet i 2018.  

 

På aktivasiden har Sande kommune hatt bankinnskudd og plasseringer av ledig likviditet i 

pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond er i henhold til finansreglementet. 

  

Kravene i finansreglement om plassering av kortsiktig ledig likviditet med lav risiko og 

forventet avkastning over ordinær bankrente er således oppfylt. 
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Passiva 
 

Sammensetningen av passiva 

Ved utgangen av 2018 utgjør total lånegjeld 747,1 mill kr, herav 632,2 mill kr knyttet til 

investeringer og 114,9 mill kr knyttet til utlån (etableringslån/Startlån). 

 

Det er tatt opp ett nytt lån til investeringer i 2018 på  31,7 mill kr i KLP banken med fast rente 

2,4% i 5 år og sertifikatlån 30 mill kr i DNB. Sertifikatlån er da kommet opp i 240 mill kr. Av 

sertifikatlånene har 110 mill kr en løpetid på 12 måneder og skal refinansieres i september 

2018. 30 mill kr er lånt i 3 mnd til mars 2019. Det er dermed en refinansieringsrisiko ved 

disse lånene.    

 

Det er tatt opp ett nytt lån på 30 mill kr til Startlån hos Husbanken. 

 

Kommunen har pr. 31.12.18 en låneportefølje bestående av 30 lån. 

 

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

 

 

 
 

 

Gjennomsnittlig gjenværende avdragstid for den samlede låneporteføljen til investering er ca. 

30 år. Til sammenligning utgjør den gjennomsnittlige veide gjenværende levetiden for 

anleggsmidler ca. 36 år. 

 
 

Markedsverdi/vesentlige markedsendringer 
Det vurderes ikke å være forskjeller mellom bokført verdi og markedsverdi for de passiva 

Sande kommune har. 

 

Utover renteøkningen som er omtalt andre steder i rapporten har det ikke vært vesentlige 

markedsendringer for de passiva kommunen har. Kommunalbanken sin margin er 0,6 %. 
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Låneportefølje Sande kommune 2018 
(tall i hele kroner)   

 

Konto Tekst Saldo 31.12.2018 

24519105 Husb.Funksj.h.bol. 11496515              8 040 453  

24519220 Komm.banken 20020949/20031012 9 333 420 

24519225 Komm.banken 20020950 9 333 380 

24519230 Komm.banken 20020951 9 333 340 

24519235 Komm.banken 20020952 5 333 040 

24519240 Komm.banken 20040970 16 250 000 

24519241 Komm.banken 20050736 14 472 500 

24519242 Komm.banken 20050753 5 040 000 

24519244 Husbanken 11400375 9 - Ungbo 620 003 

24519245 Komm.banken 20080656 - 2008 10 200 000 

24519246 Komm.banken 20080658 - 2008 17 625 000 

24519249 KLPbanken  93175596022  - 2018 31 700 000 

24519249 KLPbanken 83175041144-2010 16 133 344 

24519250 KLPbanken 83175041128-2010 6 400 000 

24519251 Komm.banken 20110752 - 2011 16 681 360 

24519252 Komm.banken 20110753 - 2011 5 252 000 

24519254 Komm.banken 20120645 - 2012 16 720 040 

24519255 Komm.banken 20140757 87 400 000 

24519256 Komm.banken 20150750-2015 34 666 680 

24519257 Komm.banken 20170695-2017 71 687 480 

24320100 Sertifikatlån DNB - 2015-18          240 000 000  

Sum Lån til investeringer m.m. 632 222 040 

24519140 Husbanken 11537546 Startlån 17 19 337 296 

24519142 Husbanken 11532100/3/1 Startlån 16 13 996 960 

24519143 Husbanken 11532100/2 Startlån 15 18 140 608 

24519144 Husbanken 11528829/3/1 Startlån 14 10 845 385 

24519148 Husbanken 11516662/3/1 Startlån 11 7 797 361 

24519149 Husbanken 11513086/1/1 Startlån 10 10 779 571 

24519158 Husbanken 11505969/3/1 Startlån 08 183 339 

24519159 Husbanken 11508739 7  Startlån 09 4 078 981 

24519161 Husbanken 11539776/2/1  Startlån 18 29 733 341 

Sum Lån til utlån 114 892 842 

Sum   747 114 882 

 

Gjeldsporteføljen skal i hh.t. finansreglementet bestå av et mindre antall lån. 

 

 

 

 

 

 



11/19 Orientering om finansforvaltning 2018 - 19/00111-1 Orientering om finansforvaltning 2018 : Finansrapport 2018 040419

 

Finansrapport 2018 Sande kommune    Side 11 av 12 

 

 

 

 

 

 

Rentesikring 

Rentesikringene er i henhold til kommunens finansreglement. Av selvfinansierende gjeld på 

398 mill kr er kr 198 eller 49,7% sikret med langsiktige renter. Ett lån på 31,7 mill. kr har fast 

rente i 5 år. I tillegg er det gjort fastrente-avtaler: 

Rentebytteavtaler 
 
(i mill kr) 

     

Type 
Volum 
(mill.) 

Løper fra 
dato 

Løper til 
dato Betaler Mottar 

Formål med 
sikringen 

avdrag 30,00 mar. 16 mar.20 0,925 3M nibor Kontanstrømsikring 

avdrag 25,00 mai. 15 jun.19 1,170 3M nibor Kontanstrømsikring 

avdrag 20,96 okt. 10 mar.20 4,250 3M nibor Kontanstrømsikring 

avdrag 21,7 mar. 12 des.21 3,710 3M nibor Kontanstrømsikring 

avdrag 13,4 mai. 11 jun.21 4,180 3M nibor Kontanstrømsikring 

avdrag 27,5 sep. 12 mar.22 4,520 3M nibor Kontanstrømsikring 

avdrag 27,8 des. 12 des.22 3,460 3M nibor Kontanstrømsikring 

              
 

Endringer i risikoeksponering 

Det har ikke vært endringer i risikoeksponering i år på passivasiden utover renterisiko og 

refinansieringsrisiko.  

 

Refinansieringsrisikoen på lån har økt noe ved at sertifikatlån har økt fra 215 mill kr til 240 

mill kr.  

 

Kommunen har så langt ikke hatt vanskeligheter med å finansiere sine lånebehov. Ved 

låneforespørsel er det mottatt flere tilbud. Det er pr. d.d. ingen signaler på at denne 

situasjonen skal endre seg. Årets låneopptak til investeringer ble gjort i KLP banken og i 

sertifikatmarkedet etter anbudskonkurranser. 

 

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 lånerente for 2018 var 1,8 %. De kortsiktige markedsrentene i år har økt 

noe mindre enn det man hadde forventet. Bokførte rentekostnader er derfor noe lavere enn 

revidert budsjett. Bokførte renteinntekter er også noe lavere enn budsjettert og i tillegg har det 

vært et kurstap på obligasjoner og aksjer ved årsskiftet. 

 

Markedsrentene for lengre perioder har økt noe gjennom året. 

 

Ved starten på året lå flytende lånerente rundt 1,5 % inkl. Kommunalbankens margin, mens 

ved utgangen av 2018 var renten oppe i rundt 2,0 % inkl. margin. Marginen i 

Kommunalbanken var + 0,6%. Sertifikatlånet i DNB fikk i september en fast rente i 12 

måneder på 1,3 %.  

 

Gjennomsnittlig lånerente har for Sande kommune i 2018 vært ca. 2,0 % inkl rentesikringer. 

De lån hvor renten er sikret ved fastrente eller rentebytteavtale har fastrenter fra 0,92 til 4,25 
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%. Disse lånene har i gjennomsnitt utgjort ca. 50 % 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 2018.  
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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. 
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1__Rentemarkedet 

 

På rapportdagen var NIBOR3M-1,27%, NIBOR6M-1,41%-og 10-års swaprente-2,09%. Grafer og tabeller 
nedenfor viser en nærmere oversikt. 
 

 

Korte renter (NIBOR) 
 

 

INDEKS SISTE -1m -3m 

NIBOR1M 1,07% 1,14% 0,98% 

NIBOR3M 1,27% 1,22% 1,10% 

NIBOR6M 1,41% 1,33% 1,22% 
 

 

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 1,52% 1,53% 1,55% 

Swap 3Y 1,62% 1,66% 1,73% 

Swap 4Y 1,72% 1,78% 1,88% 

Swap 5Y 1,79% 1,88% 1,99% 

Swap 6Y 1,87% 1,96% 2,08% 

Swap 7Y 1,93% 2,03% 2,15% 

Swap 8Y 1,99% 2,09% 2,21% 

Swap 9Y 2,05% 2,14% 2,26% 

Swap 10Y 2,09% 2,19% 2,31% 

Swap 11Y 2,13% 2,23% 2,34% 

Swap 12Y 2,16% 2,25% 2,37% 

Swap 15Y 2,21% 2,31% 2,43% 

Swap 20Y 2,26% 2,36% 2,48% 

Swap 25Y 2,27% 2,36% 2,48% 
 

 

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 

1,07% 
 

1,33% 
0,26% 

1,56% 
0,49% 

1,76% 
0,69% 

NIBOR3M 
Endring 

1,27% 
 

1,45% 
0,18% 

1,67% 
0,40% 

1,86% 
0,59% 

NIBOR6M 
Endring 

1,41% 
 

1,51% 
0,10% 

1,75% 
0,34% 

1,93% 
0,52% 
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2__Trender 

 

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

31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 

Utestående nettobalanse 747.114.644 707.279.896 714.091.998 

Utestående bruttobalanse 747.114.644 707.279.896 714.091.998 

Utestående nominelt i derivater 166.672.500 173.651.875 180.631.250 

Derivater i % av restgjeld 22,31% 24,55% 25,30% 

Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd 2,09% 2,11% 2,24% 

Gjennomsnittlig rente eks. 
derivater siste 12 mnd 

1,54% 1,48% 1,47% 

Rentekostnader siste 12 mnd 14.701.482 14.428.793 13.657.801 

Rentekostnader eks. derivater siste 
12 mnd 

10.846.284 10.116.169 8.965.751 

Rentebinding (år) 0,77 0,92 0,97 

Andel rentebinding < 1 år 88,15% 87,01% 84,79% 

Rentebinding (år) eks. derivater 0,57 0,69 0,67 

Andel rentebinding < 1 år eks. 
derivater 

97,47% 96,77% 96,24% 

Kapitalbinding (år) 20,30 20,37 20,59 

Andel av kapitalbinding < 1 år 2,14% 2,26% 2,56% 
 

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd)-2,09%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse-747.114.644 
kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er -14.701.482 kr. 
 

Det finnes-1-ulike låntakere. Den største av disse er-Sande kommune Vestfold-med en andel på-100%-
tilsvarende-747.114.644 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-2,17%, forventes å være ca.-2,98%-for-2028. 
 

Periode 
Gjennomsnittlig 

hovedstol i perioden 

Gjennomsnittlig 
hovedstol til 

refinansiering 

Gjennomsnittlig 
hovedstol hensyntatt 

refinansiering 
Snittrente 

Snittrente 
hensyntatt 

refinansiering 

2016 596.961.813 0 596.961.813 2,86% 2,86% 

2017 597.056.679 0 597.056.679 2,33% 2,33% 

2018 705.251.654 0 705.251.654 2,09% 2,09% 

2019 760.886.166 0 760.886.166 2,17% 2,17% 

2020 836.993.678 0 836.993.678 2,29% 2,29% 

2021 945.528.598 0 945.528.598 2,41% 2,41% 

2022 1.099.050.606 0 1.099.050.606 2,48% 2,48% 

2023 1.200.037.529 0 1.200.037.529 2,58% 2,58% 

2024 1.152.474.583 0 1.152.474.583 2,71% 2,71% 

2025 1.105.503.637 0 1.105.503.637 2,81% 2,81% 

2026 1.061.663.187 0 1.061.663.187 2,90% 2,90% 

2027 1.019.811.782 0 1.019.811.782 2,95% 2,95% 

2028 977.915.898 0 977.915.898 2,98% 2,98% 
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4__Fordeling fast og flytende rente 

 

Gjeldsporteføljen for-Alle lån-i-Sande kommune Vestfold-(ikke hensyntatt refinansieringer) har-23,26%-andel 
fast rente for inneværende år. Uten derivater er andelen-4,63%. 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 rentene). 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 fastrente 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 rentebinding eksponerer porteføljen 
for endringer i rentemarkedet. 
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Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er-20,30-år og den gjennomsnittlige rentebindingen er-0,77-
år.  I porteføljen har -2,14%-en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og -88,15%-har en rentebinding på 1 år eller 
mindre.  Uten derivater hadde-97,47%-av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere. 
 

 Rentebinding (år) Rentebinding (kr) Kapitalbinding (år) Kapitalbindning (kr) 

0-1 År 0,19 1.199.868.768 0,63 29.153.595 

1-2 År 1,38 61.872.891 1,62 32.352.010 

2-3 År 2,85 48.224.258 2,61 36.793.882 

3-4 År 3,71 20.629.708 3,59 43.116.427 

4-5 År 4,55 1.335.081 4,58 46.965.335 

5-6 År 5,55 1.340.573 5,58 48.111.770 

6-7 År 6,55 1.346.525 6,59 45.827.965 

7-8 År 7,55 1.352.089 7,59 41.853.467 

8-9 År 8,55 1.358.489 8,59 41.916.201 

9-10 År 9,55 1.364.386 9,60 41.973.252 

Over 10 År 20,81 22.398.876 26,69 953.027.740 

Totalt 0,77 1.361.091.644 20,30 1.361.091.644 
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6__Rentekostnader 

 

For inneværende kalenderår-(2019)-forventes rentekostnader hensyntatt forventede refinansieringer å bli-
16.474.919 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 

2016 17.100.992 17.100.992 0 

2017 13.893.193 13.893.193 0 

2018 14.704.783 14.704.783 0 

2019 16.474.919 16.474.919 0 

2020 19.174.644 19.174.644 0 

2021 22.810.323 22.810.323 0 

2022 27.212.428 27.212.428 0 

2023 31.009.977 31.009.977 0 

2024 31.211.596 31.211.596 0 

2025 31.107.638 31.107.638 0 

2026 30.758.541 30.758.541 0 

2027 30.078.481 30.078.481 0 

2028 29.139.791 29.139.791 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% 

2018 14.704.783 14.704.783 0 

2019 16.474.919 20.204.060 3.729.141 

2020 19.174.644 26.096.352 6.921.708 

2021 22.810.323 31.085.378 8.275.055 

2022 27.212.428 37.539.445 10.327.017 

2023 31.009.977 42.585.321 11.575.344 

2024 31.211.596 42.369.017 11.157.421 

2025 31.107.638 41.819.293 10.711.655 

2026 30.758.541 41.082.989 10.324.449 

2027 30.078.481 40.020.164 9.941.683 
 

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre-0 kr-høyere rentekostnad for inneværende år, og 
inntil totalt-82.963.471 kr-over de 10 kommende årene. 
 

 



11/19 Orientering om finansforvaltning 2018 - 19/00111-1 Orientering om finansforvaltning 2018 : KBNStandardReport 01.04.19

 

Finansrapport for Alle lån / SANDE KOMMUNE VESTFOLD 
Rapport opprettet: 01.04.2019 
Analysedato: 31.12.2018 

 

  

11 
 

 

8__Långivere og motparter 

 

Største långiver er-KommunalBanken-som har en andel på-44%. Nest størst er-DnB-med-32%. 
 

 
 

Långiver Gjeld Andel i %  

KommunalBanken 329.328.240 44,08% 

DnB 240.000.000 32,12% 

Husbanken 123.553.062 16,54% 

KLP 31.700.000 4,24% 

KLP Kommunekreditt 22.533.342 3,02% 
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Største motpart for derivater er-DnB-med en andel på-79,00%. Motparter vises i tabellen nedenfor. 
 

 
 

Motpart Nominellt (derivat) Andel i %  

DnB 131.672.500 79,00% 

Danske Bank 35.000.000 21,00% 
 

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 (rentebytteavtaler). 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 en 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 -145.919 

DnB 6.418.516 
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9__Rammer i finansreglementet 

 

Finansreglement er ikke angitt. 
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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 -1.433.762 -2.788.854 -1.505.320 -1.505.320 -1.424.229

Tidsvektet avkastning i % -2,45 -4,70 -2,95 -2,95 -2,72

Referanseindeks i % -2,69 -3,76 -0,24 -0,24 0,27

Mer/mindre avkastning i % 0,24 -0,94 -2,71 -2,71 -2,99

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

Markedsverdi Periodens start 59.701.266 61.110.305 60.081.090 60.081.090 25.000.000

Netto tilført Kapital I perioden 0 0 -33.257 -33.257 34.966.743

Realisert gevinst 431.889 143.307 87.288 87.288 144.889

Urealisert gevinst -1.865.651 -2.932.161 -1.592.607 -1.592.607 -1.569.118

Markedsverdi periodens slutt 58.239.871 58.239.871 58.239.871 58.239.871 58.239.871

Avkastning i perioden

Tidsvektet avkastning hittil i år
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Beholdning og strategi
Aktivaklasse Markedsverdi Aktiva allokering % Nøytral strategi % Avvik % Min. grense % Maks grense % Brudd i %

Bank/Pengemarked 8.891.970 15,27 10,0 5,27 0,0 100,0

Norske obligasjoner 23.050.245 39,58 37,0 2,58 0,0 100,0

Utenlandske obligasjoner 7.377.734 12,67 13,0 -0,33 0,0 30,0

Norske aksjer 7.609.384 13,07 15,0 -1,93 0,0 20,0

Utenlandske aksjer 11.285.582 19,38 25,0 -5,62 0,0 35,0

Honorar/Provisjon 24.956 0,04 0,0 0,04 0,0 100,0

Total 58.239.871 100,00 100

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

Porteføljeallokering Referanseindeks

Avvik fra strategiNøytral strategi
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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 0,11% 0,25% 1,17% 9.974 17.791 91.794

Danske Invest Norsk Likv. Inst. 0,12% 0,26% 1,2% 9.870 17.501 81.551

Holberg Likviditet 0,09% 0,21% 1,13% 75 183 9.982

Nordea 6001.07.02723 0,11% 0,21% 0,72% 29 107 261

Norske obligasjoner 0,18% 0,46% 1,37% 41.164 105.116 306.333

Danske Invest Norsk Obl. Inst. 0,16% 0,39% 1,42% 21.556 51.485 175.363

Nordea Obligasjon II 0,2% 0,55% 1,33% 19.608 53.632 130.970

Utenlandske obligasjoner 0,95% -0,23% -2,83% 69.552 -16.929 -353.573

KLP Obligasjon Global II 1,03% -0,32% -2,32% 8.957 -2.795 -41.045

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond 0,8% 0,01% -2,11% 37.384 514 -131.247

PGIM US Corporate Bond Fund NOK-Hedged I Acc 1,31% -0,81% -4,47% 23.210 -14.649 -181.282

Norske aksjer -6,89% -13,6% -3,32% -591.208 -1.301.881 -226.694

Alfred Berg Norge -7,18% -14,87% -2,63% -95.675 -274.927 -2.782

Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 -6,92% -13,35% -3,04% -495.533 -1.026.954 -223.912

Utenlandske aksjer -7,19% -11,32% -10,35% -963.243 -1.592.952 -1.323.180

C WorldWide Globale Aksjer -4,3% -5,36% -4,63% -86.184 -108.695 -93.165

Tidsvektet avkastning siden oppstart Tidsvektet avkastning siste 12 måneder
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Siste måned Siste 3 
måneder Hittil i år Siste måned(NOK) Siste 3 måneder

(NOK) Hittil i år(NOK)

Fisher Investements Inst Emerging Markets Equity -2% -4,37% -14,48% -16.948 -67.825 -280.638

KLP AksjeGlobal Indeks 4 -8,04% -13,54% -8,66% -539.065 -997.748 -598.448

Nordea Stabile Aksjer Global -7,26% -9,17% -4,66% -145.002 -142.133 -117.446

RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund NOK -9,11% -8,66% -8,66% -68.733 -64.979 -64.979

Honorar/Provisjon -329,35% -2300,67% 0% 27.633 81.579 302.643

Påløpt Returprovisjon 95,14% 2757,13% 0% -12.167 -38.687 -149.055

Total -2,45% -4,7% -2,95% -1.406.129 -2.707.275 -1.202.677

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.
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Verdiutvikling per aktivaklasse hittil i år

Avkastningsoversikt med utvalgte indekser siste 12 måneder

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

ST4X 0,17% 0,74% 0,54% 0,54% 0,62%

OSEFX -7,35% -14,31% -2,2% -2,2% -3,03%

ST1X 0,04% 0,18% 0,54% 0,54% 0,6%

MSCI World Index - NOK -7,36% -8,25% -3,85% -3,85% -0,55%

Barcap Global Aggregate Index 1,44% 1,74% 1,76% 1,76% 1,78%

Forklaring: Grafen viser totalavkastningen til porteføljen og referanseindeksen målt opp mot de underliggende referanseindeksene.
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Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart

Referanseindeks -2,69% -3,76% -0,24% -0,24% 0,27%

Risikoanalyse
Siste 12 måneder Siste 3 år Siden oppstart

Standardavvik 4,28% 4% 4,28%

Information Ratio 0% 0% 0%

Sharpe Ratio 0% 0% 0%

Siste 12 måneder Siste 3 år Siden oppstart

Positive måneder 6 7 7

Negative måneder 6 7 7

Beste måned 1,87% 1,87% 1,87%

Dårligste måned -2,45% -2,45% -2,45%

Avkastning per måned siste 3 år
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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 8.816,2123 996,3227 8.783.793 995,6609 31-12-18 8.777.958 15%

Holberg Likviditet NO0010072937 854,0566 101,4850 86.674 101,2223 31-12-18 86.450 0%

Nordea 6001.07.02723 27.301 27.301 0%

Renter Nordea 6001.07.02723 261 261 0%

Norske obligasjoner

Danske Invest Norsk Obl. Inst. NO0010241490 12.515,6302 1.072,4366 13.422.220 1.063,7982 31-12-18 13.314.105 23%

Nordea Obligasjon II NO0010325772 8.003,7964 1.224,3984 9.799.836 1.216,4403 31-12-18 9.736.140 17%

Utenlandske obligasjoner
PGIM Intermediate Duration US Corporate 
Bond IE00BYZ2T120 4.717,8770 1.020,5420 4.814.792 997,6600 31-12-18 4.706.837 8%

PGIM US Corporate Bond Fund NOK-Hedged I 
Acc IE00BFLQZS48 152,2670 12.262,3522 1.867.152 11.767,6610 31-12-18 1.791.826 3%

KLP Obligasjon Global II NO0010489347 809,0776 1.112,8665 900.395 1.086,5092 31-12-18 879.070 2%

Norske aksjer

Alfred Berg Norge NO0010089402 1.046,9618 904,7110 947.198 900,4998 31-12-18 942.789 2%

Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 NO0010047228 1.063,9968 6.471,6384 6.885.803 6.265,6155 31-12-18 6.666.595 11%

Utenlandske aksjer

C WorldWide Globale Aksjer NO0008001500 148,1235 13.502,2464 2.000.000 12.953,2600 31-12-18 1.918.682 3%

Nordea Stabile Aksjer Global NO0010328537 866,7276 2.567,8227 2.225.603 2.428,1607 31-12-18 2.104.554 4%

KLP AksjeGlobal Indeks 4 NO0010280951 2.936,0700 2.147,4110 6.304.949 1.957,1066 31-12-18 5.746.202 10%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund 
NOK LU1711394145 729,5660 1.028,7310 750.527 939,6658 31-12-18 685.548 1%

Fisher Investements Inst Emerging Markets 
Equity IE00B5MZ4F09 920,2220 1.051,4108 967.531 902,6041 31-12-18 830.596 1%

Honorar/Provisjon

Påløpt Returprovisjon 24.956 24.956 0%

Total 59.808.989 58.239.871 100%
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Kontonummer Rentetype Rentesats Forfall Rating

Bank/Pengemarked

Nordea 6001.07.02723 6001.07.02723 Flytende -

Renter Nordea 6001.07.02723 6001.07.02723 Flytende -

Honorar/Provisjon

Påløpt Returprovisjon
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Transaksjonsoversikt siste måned

Transaksjoner Kursdato Aktivaklasse Navn Antall Kurs Beløp
Kjøpte/Solgte

Renter
EXPENSE 30-11-2018 Not Applicable Returprovisjon fra forvalter 12.805

Salg 07-12-2018 Norske aksjer Alfred Berg Norge 1.000,0000 947,5026 947.503

Salg 07-12-2018 Utenlandske aksjer Investec GSF Global Equity I, Acc. Gross USD 9.148,8670 257,9496 2.359.946

Salg 07-12-2018 Utenlandske aksjer KLP AksjeEuropa Indeks IV 181,1510 1.125,6465 203.912

Salg 07-12-2018 Utenlandske aksjer KLP AksjeGlobal Indeks 4 450,0000 2.046,2243 920.801

Kjøp 12-12-2018 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 733,4999 1.007,5694 730.094 8.958,38

Kjøp 12-12-2018 Utenlandske aksjer Nordea Stabile Aksjer Global 81,0579 2.571,6256 208.451

EXPENSE 13-12-2018 Not Applicable Forvaltningsavgift 39.801

Kjøp 13-12-2018 Utenlandske aksjer Nordea Stabile Aksjer Global 79,0476 2.562,7117 202.576

Kjøp 13-12-2018 Utenlandske aksjer Nordea Stabile Aksjer Global 202,5934 2.562,7102 519.188

Kjøp 13-12-2018 Utenlandske aksjer Nordea Stabile Aksjer Global 17,5051 2.562,7182 44.861

Kjøp 13-12-2018 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 712,8123 1.007,5931 709.574 8.650,98

Kjøp 13-12-2018 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 1.826,8865 1.007,5930 1.818.586 22.171,83

Kjøp 13-12-2018 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 157,8527 1.007,5935 157.136 1.915,76

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2018 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 113,7552 995,6609 113.262

Rente 31-12-2018 Bank/Pengemarked Danske Invest Norsk Likv. Inst. 113.262

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2018 Norske obligasjoner Danske Invest Norsk Obl. Inst. 316,6678 1.063,7982 336.871

Rente 31-12-2018 Norske obligasjoner Danske Invest Norsk Obl. Inst. 336.871

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2018 Utenlandske 
obligasjoner KLP Obligasjon Global II 3,7872 1.086,5092 4.115

Rente 31-12-2018 Utenlandske 
obligasjoner KLP Obligasjon Global II 4.115

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2018 Norske obligasjoner Nordea Obligasjon II 152,0955 1.216,4403 185.015

Rente 31-12-2018 Norske obligasjoner Nordea Obligasjon II 185.015

REINVESTED DIVIDEND 31-12-2018 Bank/Pengemarked Holberg Likviditet 11,5880 101,2223 1.173

Rente 31-12-2018 Bank/Pengemarked Holberg Likviditet 1.173

EXPENSE 31-12-2018 Not Applicable Returprovisjon fra forvalter 12.167
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Denne rapporten er utarbeidet av Gjensidige Bank ASA og tar for seg kundens portefølje på månedlig basis. All markedsdata er innhentet av Gjensidige Bank ASA gjennom egne og eksterne kilder. For 
investeringer som ikke er gjort igjennom Gjensidige Bank ASA 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).
Gjensidige Bank ASA 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 Gjensidige Bank ASA 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 anGjensidige Bank ASA 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.

ISIN 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 Gjensidige 
Bank ASAs 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 Bank ASA 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 Bank ASA 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 Bank ASA, 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 Bank ASA.

Disclaimer

Postadresse
Gjensidige Bank ASA
Postboks 101 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse
Schweigaardsgate 14
0185 Oslo

Telefon
+47 91503100

Fax
+47 22170076

Org.Nr
990323429
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SAK 12/19 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "ØKONOMISK 
SOSIALHJELP" 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
E-post fra Torkild Halvorsen i Buskerud kommunerevisjon, datert 06.05.2019 

 
Saksframstilling: 
 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» ble 
behandlet i kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018. Formålet med prosjektet var å vurdere 
kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med særlig vekt på om 
det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne. Problemstillingene i prosjektet er:  
 

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? 
 
Kontrollutvalget fattet vedtak om å utsette forvaltningsrevisjonen inntil videre i møtet 
04.06.2018. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av informasjon i e-post som ble fremlagt 
i møtet fra daværende NAV-leder Elisabeth Stokke. Kontrollutvalget ba samtidig om 
en orientering vedrørende økonomisk sosialhjelp og sammenslåingsprosessen NAV-
kontoret sto ovenfor. Orienteringen ble gitt i kontrollutvalgsmøtet 19.11.2019 og 
kontrollutvalget fattet da følgende vedtak:  
 

Kontrollutvalget viser til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Økonomisk sosialhjelp» i sak 13/18 og ber Buskerud kommunerevisjon 
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levere prosjektet som bestilt. Ferdig rapport med rådmannens uttalelse leveres 
sekretariatet innen 07.05.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
20.05.2018. 

 
Sekretariatet mottok e-post fra Torkel Halvorsen i Buskerud kommunerevisjon 
06.05.2019 der det fremgår at forvaltningsrevisjonen ikke kan leveres som avtalt. 
Buskerud kommunerevisjon oppgir at de under visse forutsetninger kan ha en 
rapport ferdig til 17.05.2019, men påpeker samtidig at dette blir veldig tett opp til 
kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019.  
 
Sekretariatet har bedt om å få oversendt forvaltningsrevisjonsrapporten så fort den er 
ferdig. Dersom den blir ferdig før kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019 vil den bli 
ettersendt til kontrollutvalgsmedlemmene. Basert på leveringstidspunkt og eventuell 
informasjon fra revisor i kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019 får kontrollutvalget vurdere 
om og eventuelt når de ønsker å realitetsbehandle forvaltningsrevisjonsrapporten.  
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From: Torkild Halvorsen <torhal@bkr.no> 
Sent: Monday, May 6, 2019 9:30 PM 
To: Anja Ottervang Eriksen 
Cc: Gisle Skaaden; Frode Hegstad Christoffersen 
Subject: Status FR-prosjekt – Sande kommune – Økonomisk sosialhjelp 
 
Hei,  
  
Status FR-prosjekt – Sande kommune – Økonomisk sosialhjelp 
  
Vi må dessverre melde at vi ikke kan levere rapport til sekretariatet innen fristen 7. mai 2019. Vi har i 
det lengste hatt et håp om å kunne rapportere innen fristen, men må konstatere at dette ikke lar seg 
gjøre.  
Prosjektet har av ulike årsaker møtt noen utfordringer, og tatt lenger tid enn planlagt.  
  
I denne forbindelse viser vi til prosjektplanens pkt 6 – organisering og ressursbruk hvor vi tok 
forbehold rundt fremdriften ut fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere 
dokumentasjon til prosjektet. Den omforente fremdriftsplanen fra oppstarts møte har ikke vært 
mulig å følge blant annet med spørsmål knyttet til tilganger til fagsystem, vi har videre vært nødt til å 
omprioritere og har måttet legge inn ekstrabesøk. Som følge av dette har faktainnsamlingen tatt 
lenger tid enn forutsatt.   
  
Vi har vært tydelige på hva vi ønsket å se på ved våre revisjonsbesøk, etter besøkene skrev vi et 
oppsummeringsnotat med våre funn, kommentarer og spørsmål.  
Dette ble oversendt NAV Holmestrand – Sande for verifisering. 
  
NAVs tilsvar til vårt oppsummeringsnotat inneholder opplysninger som har avstedkommet ytterligere 
behov for dokumentasjon og avklaringer og vi har bedt om tilbakemelding på dette i løpet av tirsdag 
7.mai. Hvis dette gir et entydig bilde vil vi kunne sende rapporten ut til rådmannens uttalelse i løpet 
av denne uken.  
  
Setter vi en ukes svarfrist på rådmannens høringsuttalelse vil det innebære at vi kan ha en rapport 
klar til innen 17.mai. 
  
Vi beklager at det blir veldig tett opp til KU-møte 20.mai, og vi vil derfor gjerne ha en tilbakemelding 
på om det er ønskelig å behandle rapporten i dette møte, utsette møtet eksempelvis i 14 dager eller 
utsette den til neste ordinære møte 23.september.  
 
 
Vennlig hilsen 
  
Torkild Halvorsen 
leder forvaltningsrevisjon 
Mobil: +47 90 57 54 87 
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Arkivsak-dok. 19/00115-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/19 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "MEDISINERING OG 
ERNÆRING I HJEMMEBASERT OMSORG" 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Vedlegg:  

• E-post fra Torkel Halvorsen i Buskerud kommunerevisjon vedrørende behov 
for tilleggsbevilgning, datert 15.01.2019 

• E-post fra Torkel Halvorsen i Buskerud kommunerevisjon vedrørende 
gjenstående ressurser, datert 21.03.2019 

• Revidert prosjektplan «Medisinering og ernæring i hjemmebasert omsorg» 

• Opprinnelig prosjektplan «Medisinering og ernæring i hjemmebasert omsorg» 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 19.11.2019 bestilte kontrollutvalget to alternative 
prosjektplaner for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt etter oppfordring fra revisor. 
Prosjektplanene «Medisinering og ernæring i hjemmebasert omsorg» og «Elevenes 
rett til trygt og godt skolemiljø» ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 22.01.2019. I 
forkant av kontrollutvalgsmøtet hadde Buskerud kommunerevisjon opplyst i e-post av 
15.01.2019 at på grunn av at prosjektet «Økonomisk sosialhjelp» måtte dekkes inn i 
budsjettet til forvaltningsrevisjon for 2019 var det en underdekning på 100 timer, 
tilsvarende 116.000,- for å få gjennomført ett av de fremlagte prosjektene. 
Kontrollutvalget vedtok å bestille prosjektet «Medisinering og ernæring i 
hjemmebasert omsorg» med følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke tiltak har virksomheten for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelse av lovgivningen innenfor de tema revisjonen omfatter?  

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres?  
3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes? 

 
Det ble videre tatt inn i vedtaket at  
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«Kontrollutvalget avventer rapportering fra Buskerud kommunerevisjon 
vedrørende tilgjengelige ressurser til forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgsmøtet 
01.04.2019 om bestillingen må justeres.» 
 

Kontrollutvalgsmøtet 01.04.2019 ble avlyst. Leder for forvaltningsrevisjon i Buskerud 
kommunerevisjon, Torkel Halvorsen, oversendte e-post vedrørende tilgjengelige 
ressurser den 21.03.2019. E-posten ble videresendt til kontrollutvalgsmedlemmene. 
Av e-posten fremgår det at det mangler ca. 80 timer for å gjennomføre 
forvaltningsrevisjonen «Medisinering og ernæring i hjemmebasert omsorg» som 
bestilt, men det åpnes for muligheten til at revisjonen «kan gjøre bruk av noen timer 
fra budsjettposten andre oppgaver samt at omfanget av gjennomgang kan reduseres 
noe på dette prosjektet». Det opplyses imidlertid at det er mer sikkerhet rundt dette 
når oppstartsmøte med kontaktperson er gjennomført, og det foreslås at det gjøres 
en ny analyse om ca. en måneds tid.  
 
Sekretariatet mottok revidert prosjektplan for prosjektet «Medisinering og ernæring i 
hjemmebasert omsorg» 08.05.2019. Buskerud kommunerevisjon henstilte i 
oversendelsen at «kontrollutvalget tar stilling til om man ønsker å stå ved opprinnelig 
prosjektplan som tilsier behov for en tilleggsbevilgning på kr 93 000, alternativt vedta 
revidert prosjektplan». Sekretariatet har etter forespørsel fått opplyst at det gjenstår 
77 timer til forvaltningsrevisjon i 2019. 
 
I revidert prosjektplan er problemstilling 2 og 3 tatt ut. Dette innebærer at det vil sees 
mindre på den praktiske gjennomføringen, og kun være fokus på rutiner og hva som 
er dokumentert. 
 
Kontrollutvalget må i kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019 vurdere hvordan de ønsker å 
disponere de tilgjengelige ressursene til forvaltningsrevisjon.  
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From: Torkild Halvorsen <torhal@bkr.no> 
Sent: Tuesday, January 15, 2019 2:16 PM 
To: Firmapost; Anja Ottervang Eriksen 
Cc: Inger-Anne Fredriksen 
Subject: Behov for tilleggsbevilgning – forvaltningsrevisjon Sande kommune 
 
Til 
Kontrollutvalget i Sande kommune 

v/Viks 

Dato: Drammen, 15.januar 2019 

Referanse: 

 

Saksbehandler:   

024/19 

 

Torkild Halvorsen 

 

 

 

 

Behov for tilleggsbevilgning – forvaltningsrevisjon Sande kommune 
 
Viser til oversendelse av prosjektplaner datert 15.1.19, vår ref 023/19. 

• Medisinering og ernæring i hjemmebasert omsorg 

• Elevenes psykososiale skolemiljø 
 
Begge prosjektplanene er hver for seg anslått med inntil 200 timer. Budsjett for forvaltingsrevisjon 
totalt i Sande 2019 tilsier 333 timer til rådighet. Pågående forvaltingsrevisjon innenfor økonomisk 
sosialhjelp står til rest med ca 216 timer disponibelt i 2019. Dette innebærer en ren underdekning i 
forhold til budsjett på: 333-216-200 = 83 timer. Videre må det påregnes timer til møter i 
kontrollutvalget ifb med statusrapportering og presentasjon av ferdig rapport samt etterfølgende 
behandling i kommunestyret, totalt behov 100 timer.  
 
Dersom kontrollutvalget ønsker å bestille en av prosjektene ovenfor, vil behov for tilleggsbevilgning 
beløpe seg til kr 116 000.  
 
Det gjøres oppmerksom på at denne beregningen/beløp gjelder under forutsetning om at 
kontrollutvalget velger en av de to prosjektplanene slik de er avgrenset og anslått med timeantall. 
Ønsker kontrollutvalget å bestille en gjennomgang av medisinering og ernæring i sykehjem i tillegg 
til hjemmebasert omsorg, så vil dette medføre inntil 100 timer i tillegg utover anslaget i oversendt 
prosjektplan. Behov for tilleggsbevilgning må da eventuelt økes fra kr 116 000 til ca kr 232 000. 
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Torkild Halvorsen 
leder forvaltningsrevisjon 
Mobil: +47 90 57 54 87 
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From: Torkild Halvorsen <torhal@bkr.no> 
Sent: Thursday, March 21, 2019 2:43 PM 
To: Anja Ottervang Eriksen 
Subject: Kontrollutvalget i Sande kommune 
 
Hei – viser til tlf.samtale tidligere i dag. 
 
Vi har foretatt analyse av ressurssituasjonen hva gjelder timer til rådighet forvaltingsrevisjon ut 
kalenderåret. Når det gjelder forvaltningsprosjekt om økonomisk sosialhjelp så har vi møtt på 
utfordringer hva gjelder fremdrift med henvisning til årsaker nevnt til deg over telefon. Vi ser en 
teoretisk mulighet til å levere ihht plan, men da skal alt gå på skinner fremover. Når det gjelder timer 
til dette prosjektets ferdigstillelse så har vi ca 100 timer igjen ihht prosjektplan og slik det ser ut nå så 
trenger vi disse timene fullt ut. 
 
Dette betyr at vi i forhold til forvaltingsrevisjon om medisinering og ernæring som har anslått inntil 
200 timer i prosjektplanen, mangler ca 80 timer for å ferdigstille dette. Vi ser imidlertid at vi kan 
gjøre bruk av noen timer fra budsjettposten andre oppgaver samt at omfanget av gjennomgang kan 
reduseres noe på dette prosjektet, dette har vi mer sikkerhet rundt etter at oppstartsmøte med 
kontaktperson er gjennomført i nærmeste fremtid. Alternativt kjører vi prosjektet frem til det ikke er 
timer igjen og rapporter på funn så langt og betegner det som en foranalyse.  
 
Vårt forslag er at vi fortsetter fremdrift som normalt og gjør en ny analyse om ca en måneds tid. 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Torkild Halvorsen 
leder forvaltningsrevisjon 
Mobil: +47 90 57 54 87 
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Buskerud Kommunerevisjon IKS 

Postadresse:   Postboks 4197, 3005 DRAMMEN 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Telefon:     409 10 200 

e-post:     post@bkr.no 

URL-adresse: www.bkr.no 

Revidert prosjektplan 

Medisinering og ernæring i 
hjemmebaserte tjenester 

Sande kommune 
 

 

 

Mai 2019 
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1. Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Sande kommune vedtok den 22.01.2019 i sak 5/19 at BKR skal gjennomføre et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt innen medisinering og ernæring i hjemmebaserte tjenester.  

Ut fra budsjettsituasjon for kontroll og tilsyn i Sande kommune for 2019 fremmes det et forslag til revidert 

plan for prosjektet. Slik det ser ut nå er det rundt 120 timer til rådighet for prosjektet mot opprinnelig anslått 

behov på 200 timer.  Prosjektet er startet opp og vi er godt i gang med dokumentasjonsinnhenting. Det er 

brukt 43 timer så langt.  Planen som her foreligger er revidert opp mot å kunne gjennomføres på 120 timer og 

innenfor opprinnelig fremdriftsplan.  

Vi mener revidert og fremlagt plan i vesentlig grad vil kunne belyse det som opprinnelig prosjektplan la til 

grunn.  

Om kontrollutvalget ønsker gjennomføring av opprinnelig prosjekt, er det behov for tilleggsbevilgning som 

tilsvarer 80 timer i tillegg. Fremdrift i prosjektet vil da avhenge av når vi får avklart eventuell budsjettmessig 

tilleggsbevilgning. 

Revideringen som er foretatt i dette dokumentet ut fra tidligere vedtatt plan fremkommer som kursivert 

skrift.  

2. Definisjoner  

Multifarmasi:  
 
Betydningen av å holde medisinlister oppdatert og være seg bevisst farer som interaksjoner, bivirkninger og 
forbigående indikasjon for behandlingen. (Norske legeforening).  
 
Interaksjon (legemidler)  
 
Med legemiddelinteraksjon menes det at virkningen av ett legemiddel påvirkes av et annet legemiddel. Det 
betyr at når en pasient bruker et medikament, kan virkningen av dette forandres når pasienten begynner å 
bruke et annet legemiddel i tillegg.  
Denne endringen i virkning er vanligvis uønsket. Et eksempel på uheldig legemiddelinteraksjon er den mellom 
p-piller og enkelte medikamenter som brukes mot epilepsi. Epilepsimidlet kan føre til at nedbrytingen av p-
pillene i kroppen blir så raskt at prevensjonseffekten blir dårligere. Legemiddelinteraksjon vil i slike tilfeller 
kunne føre til at kvinnen blir uønsket gravid.  
Interaksjonen mellom to legemidler kan også være en annen effekt enn de to midlene har hver for seg. 
(Wikipedia 10.11.2017)  

3. Problemstilling/ delproblemstillinger 

Formålet med revisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin 

internkontroll. Om kommunen ved sin styring sikrer forsvarlig legemiddelhåndtering og vurdering og 

oppfølging av ernæring hos hjemmeboende tjenestemottakere, samt om kommunen tilrettelegger for 

samarbeid og dialog med fastlegene. 

 

Vi foreslår prosjektet skal besvare følgende problemstilling: 

1. Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen 

innenfor de tema revisjonen omfatter?  

Som følge av nedskalering av prosjektet så tas problemstillingene 2 og 3 fra opprinnelig prosjektplan ut. Dette 

gjelder; «følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres samt er tiltakene tilstrekkelige for å sikre 
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at lovgivningen overholdes».  Dette innebærer at vi ser mindre på den praktiske gjennomføringen og 

konsentrerer oss mer om rutiner og hva som er dokumentert. 

Revisjonen vil omfattet følgende pasientgrupper i hjemmebasert omsorg: 

• Pasienter med vedtak om hjelp med legemiddeladministrasjon. 

• Pasienter med vedtak om hjemmesykepleie/omsorgstjenester. 

Vi vil se på rutiner og avvikssystem og et begrenset antall journaler for å vurdere om kommunes system og 

praksis for punktene under synes tilfredsstillende: 

• føring av medisinlister. 

• dosering og kontroll av medikamenter. 

• utlevering av medikamenter. 

• dokumentasjon av medikamentutlevering og observasjon av virkning/bivirkning av gitt medikament. 

• oppfølging og vurdering av igangsatte tiltak i forhold til ernæring. 

• vurdering, kartlegging, tiltak og effekt, herunder dokumentasjon. 

• rapportering til fastlege. 

• kommunikasjon og samarbeid med fastlege. 

• observasjon og kartlegging av ernæringstilstand. 

4. Revisjonskriterier1 

Følgende kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området: 

• LOV-2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven)  

• LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)   

• LOV-1992-09-25-107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).   

• FOR-2016-10-28-1250: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  

• FOR-2003-06-27-792 - Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene  

• FOR 2008-03-03 nr 320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som 

yter helsehjelp  

• IS-1183 – Hvordan holde orden i eget hus (Internkontroll i sosial- og helsetjenesten fra 2004)  
• Veiledere på området  
• Kommunes egne rutiner på området  

  
Revisjonskriterier:  

• Kommunen skal ha rutiner for å dokumentere, rette opp og forebygge feil medisinering hos 

bruker/pasienter i hjemmetjenesten. 

• Kommunen skal ha rutiner for å dokumentere, rette opp og forebygge ernæringsrisiko og 

underernæring hos bruker/pasienter i hjemmetjenesten. 

5. Metode 

Prosjektet planlegges gjennomført ved at informasjonen innhentes skriftlig dokumentasjon fra kommunen, 
intervjuer (samtaler) med ledelse i kommunen innenfor hjemmebaserte tjenester, samt gjennomgang av et 
begrenset utvalgt brukeres pasientjournaler. BKR vil ikke gjennomføre samtaler med pårørende til enkelte 

                                                             

1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 

analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik 

eller svakheter. 
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brukere for å få klarlagt om brukeren får spist det man skal. Gjennom analyser av innsamlede data vil vi 
besvare problemstillingen. Det tas forbehold om endringer i metodebruken og at BKR fritt kan endre dette 
om en finner dette hensiktsmessig underveis i prosjektet.  
 
Vår gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
Utkast til rapport vil bli sendt til rådmann for uttalelse.  
 

6. Organisering og ressursbruk 

Prosjektet gjennomføres av revisjonens egne ansatte, innenfor rammene av budsjett. Prosjektet vil ha en 
ramme på ca 120 timer.   
  
Det tas forbehold rundt fremdriften ut fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere 

dokumentasjon til prosjektet. 

7. Fremdrift 

ID Oppgave / Aktivitet 
Tidsperiode 

Ansvarlig 
Start Slutt Sum 

1 Oppstartsbrev 
Februar 

2019 
  BKR 

 Avklare kontaktperson 
Februar 

2019 
Gjennomført  Kommunen 

2 Designe prosjekt  Gjennomført   

3 Oppstartsmøte Mars 2019 Gjennomført  BKR 

      

4 Kartlegge – datafangst 
April/mai 

2019 
  BKR 

 Sentralt  
Delvis 

Gjennomført 
  

 I virksomhetene  
Noe doku-
mentasjon 

  

 Evaluere innsamlet materiale  Påbegynt   

5 Analysere 
Juni-August 

2019 
  BKR 

6 Rapportere     

 Foreløpig rapport sendes kommune 
September 

2019 
  BKR 

 Høring (rådmann) 
September 

2019 
  BKR 

 Endelig rapport til KU 
Oktober 

2019 
  BKR 

 KU-møte 
Oktober 

2019 
  BKR 

Drammen, 8. mai 2019. 

Torkild Halvorsen Gjermund Røren 
leder forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisor 
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Buskerud Kommunerevisjon IKS 

Postadresse:   Postboks 4197, 3005 DRAMMEN 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Telefon:     409 10 200 

e-post:     post@bkr.no 

URL-adresse: www.bkr.no 

Prosjektplan 
Medisinering og ernæring i 
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1. Bakgrunn 

Utkast til prosjektplan har bakgrunn i kontrollutvalgets møte 19.11.2018, sak 39/18, pkt2 samt områder valgt 

ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse. Videre viser nasjonale utredninger at 

gjennomsnittlig så bruker en sykehjemspasient og hjemmeboende med pleiebehov over fem forskjellige 

medikamenter. Ved systematisk vurdering kan medisinbruken reduseres og føre til helsegevinst.  

Denne forvaltningsrevisjonen vil omhandle hjemmebaserte tjenester.  
 

2. Definisjoner  

Multifarmasi:  
 
Betydningen av å holde medisinlister oppdatert og være seg bevisst farer som interaksjoner, bivirkninger og 
forbigående indikasjon for behandlingen. (Norske legeforening).  
 
Interaksjon (legemidler)  
 
Med legemiddelinteraksjon menes det at virkningen av ett legemiddel påvirkes av et annet legemiddel. Det 
betyr at når en pasient bruker et medikament, kan virkningen av dette forandres når pasienten begynner å 
bruke et annet legemiddel i tillegg.  
Denne endringen i virkning er vanligvis uønsket. Et eksempel på uheldig legemiddelinteraksjon er den mellom 
p-piller og enkelte medikamenter som brukes mot epilepsi. Epilepsimidlet kan føre til at nedbrytingen av p-
pillene i kroppen blir så raskt at prevensjonseffekten blir dårligere. Legemiddelinteraksjon vil i slike tilfeller 
kunne føre til at kvinnen blir uønsket gravid.  
Interaksjonen mellom to legemidler kan også være en annen effekt enn de to midlene har hver for seg. 
(Wikipedia 10.11.2017)  

3. Problemstilling/ delproblemstillinger 

Formålet med revisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin 

internkontroll. Om kommunen ved sin styring sikrer forsvarlig legemiddelhåndtering og vurdering og 

oppfølging av ernæring hos hjemmeboende tjenestemottakere, samt om kommunen tilrettelegger for 

samarbeid og dialog med fastlegene. 

 

Vi foreslår følgende problemstillinger: 

1. Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen 

innenfor de tema revisjonen omfatter? 

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres? 

3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes? 

 

Revisjonen vil omfattet følgende pasientgrupper i hjemmebasert omsorg: 

• Pasienter med vedtak om hjelp med legemiddeladministrasjon. 

• Pasienter med vedtak om hjemmesykepleie/omsorgstjenester. 

 

Vi vil se på: 

• føring av medisinlister. 

• dosering og kontroll av medikamenter. 
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• utlevering av medikamenter. 

• dokumentasjon av medikamentutlevering og observasjon av virkning/bivirkning av gitt medikament. 

• oppfølging og vurdering av igangsatte tiltak i forhold til ernæring. 

• vurdering, kartlegging, tiltak og effekt, herunder dokumentasjon. 

• rapportering til fastlege. 

• kommunikasjon og samarbeid med fastlege. 

• observasjon og kartlegging av ernæringstilstand. 

4. Revisjonskriterier1 

Følgende kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området: 

• LOV-2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven)  

• LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)   

• LOV-1992-09-25-107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).   

• FOR-2016-10-28-1250: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  

• FOR-2003-06-27-792 - Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene  

• FOR 2008-03-03 nr 320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som 

yter helsehjelp  

• IS-1183 – Hvordan holde orden i eget hus (Internkontroll i sosial- og helsetjenesten fra 2004)  

• Veiledere på området  

• LOV-2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven)  

• LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)   
• LOV-1992-09-25-107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).   
• FOR-2016-10-28-1250: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  
• FOR-2003-06-27-792 - Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene  
• FOR 2008-03-03 nr 320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som 

yter helsehjelp  
• IS-1183 – Hvordan holde orden i eget hus (Internkontroll i sosial- og helsetjenesten fra 2004)  
• Veiledere på området  
• Kommunes egne rutiner på området  

  
Foreløpige revisjonskriterier:  

• Kommunen skal ha skriftlige rutiner som bidrar til utvikling og læring på området legemidler.  
• Det bør for pasienter med flere enn fire legemidler dokumenteres legemiddelgjennomgang.  
• Eventuelt flere og endelige revisjonskriterier utarbeides ut fra lovverk, veiledere og kommunens 

rutiner på området.  

• Kommunes egne rutiner på området  

5. Metode 

Prosjektet planlegges gjennomført ved at informasjonen innhentes skriftlig dokumentasjon fra kommunen, 
intervjuer (samtaler) med ansatte i kommunen innenfor hjemmebaserte tjenester, samt gjennomgang av 
utvalgte brukeres pasientjournaler. BKR vil også gjennomføre samtaler med pårørende til enkelte brukere for 
å få klarlagt om brukeren får spist det den skal. Gjennom analyser av innsamlede data vil vi besvare 

                                                             

1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 

analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik 

eller svakheter. 
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problemstillingen. Det tas forbehold om endringer i metodebruken og at BKR fritt kan endre dette om en 
finner dette hensiktsmessig underveis i prosjektet.  
 
Vår gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
Utkast til rapport vil bli sendt til rådmann for uttalelse.  
 

6. Organisering og ressursbruk 

Prosjektet gjennomføres av revisjonens egne ansatte, innenfor rammene av budsjett. Prosjektet vil ha en 
ramme på ca 200 timer.   
  
Det tas forbehold rundt fremdriften ut fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere 

dokumentasjon til prosjektet. 

7. Fremdrift 

ID Oppgave / Aktivitet 
Tidsperiode 

Ansvarlig 
Start Slutt Sum 

1 Oppstartsbrev 
Februar 

2019 
  BKR 

 Avklare kontaktperson 
Februar 

2019 
  Kommunen 

2 Designe prosjekt     

3 Oppstartsmøte Mars 2019   BKR 

      

4 Kartlegge – datafangst 
April/mai 

2019 
  BKR 

 Sentralt     

 I virksomhetene     

 Evaluere innsamlet materiale     

5 Analysere 
Juni-August 

2019 
  BKR 

6 Rapportere     

 Foreløping rapport sendes kommune 
September 

2019 
  BKR 

 Høring (rådmann) 
September 

2019 
  BKR 

 Endelig rapport til KU 
Oktober 

2019 
  BKR 

 KU-møte 
Oktober 

2019 
  BKR 
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Drammen, 14. januar 2019. 

 

Torkild Halvorsen Ann Heidi Jebsen 
leder forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 19/00023-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/19 
BREV NR. 24 TIL KONTROLLUTVALGET FRA BUSKERUD 
KOMMUNEREVISJON - REGNSKAPSREVISJON 2018  

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om regnskapsrevisjon 2018 tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Brev nr. 24 til kontrollutvalget i Sande – Regnskapsrevisjon 2018, datert 03.05.2019 

 
Saksframstilling: 
Buskerud kommunerevisjon IKS har oversendt brev nr. 24 til kontrollutvalget i Sande. 
Brevet er en del av den faste rapporteringen til kontrollutvalget og omfatter revisjonen 
av Sand kommunes regnskap for 2018. Brevet gjelder siste del av revisjonsåret, fra 
01.01.2019 – 01.05.2019.  
 
Revisors rapportering gir kontrollutvalget grunnlag for å ivareta sitt påseeransvar for 
at kommunen har en forsvarlig revisjon.  
 
Revisor vil kommentere innholdet i brevet nærmere i kontrollutvalgsmøtet 
20.05.2019.  



14/19 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  - 19/00023-6 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  : Brev nr 24 Regnskapsrevisjon 2018 til kontrollutvalget Sande



14/19 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  - 19/00023-6 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  : Brev nr 24 Regnskapsrevisjon 2018 til kontrollutvalget Sande



14/19 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  - 19/00023-6 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  : Brev nr 24 Regnskapsrevisjon 2018 til kontrollutvalget Sande



14/19 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  - 19/00023-6 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  : Brev nr 24 Regnskapsrevisjon 2018 til kontrollutvalget Sande



14/19 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  - 19/00023-6 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  : Brev nr 24 Regnskapsrevisjon 2018 til kontrollutvalget Sande



14/19 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  - 19/00023-6 Brev nr. 24 til kontrollutvalget fra Buskerud kommunerevisjon - Regnskapsrevisjon 2018  : Brev nr 24 Regnskapsrevisjon 2018 til kontrollutvalget Sande



15/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 - 19/00093-1 Revisors uavhengighetserklæring 2019 : Revisors uavhengighetserklæring 2019

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00093-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/19 
REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2019 

 

Forslag til vedtak: 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, 
Marianne Elverum, og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Torkild 
Halvorsen, tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Sande kommune, 
datert 05.03.2019.  

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven §79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. Ifølge revisjonsforskriften §15 skal oppdragsansvarlig revisor 
hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. 
 
Buskerud kommunerevisjon er revisor for Sande kommune. Marianne Elverum er 
oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon. Torkild Halvorsen er 
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon.  
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Arkivsak-dok. 19/00025-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/19 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

• Årsmelding 2018 fra Kemneren i Drammensregionen med vedlegg 

• Kontrollrapport fra Skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Sande kommune 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 

• Referat fra eiermøte for VIKS 04.04.2019 

 
Saksframstilling: 

 

• Fellesnemndas vedtak om revisor og revisjonsordning for den nye kommunen 
fra 2020 
Fellesnemnda behandlet valg av revisor fra 01.01.2020 i sak 13/19. Vestfold 
kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS ble valgt i henhold til 
innstillingene fra kontrollutvalgene i Sande og Holmestrand. 
 

• Årsmelding 2018 Kemneren i Drammensregionen 
Årsmelding 2018 for Kemneren i Drammensregionen legges frem til 
orientering.  
 

• Kontrollrapport fra Skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Sande kommune 
Kontrollrapport fra Skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen legges 
frem til orientering.  
 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 
Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 legges frem til orientering.  

 

• Referat fra eiermøte/dialogmøte for VIKS 04.04.2019 
Referat fra eiermøte/dialogmøte for VIKS 04.04.2019 legges frem til 
orientering. Saken om inntreden i Agder og Telemark 
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kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) blir behandlet i rådmannskollegiet 
16.05.2019 og blir lagt frem for kommunestyrene i eierkommunene før 
sommeren.  
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
15.02.2019  

    
Dorota Rybka-Giers 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  40809501 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5254659 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Sande kommune 
Postboks 300 
3071 SANDE I VESTFOLD 
 
 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Sande kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
27,1 25,4 27,0 

 
Antall årsverk viser bemanningen samlet for kommunene tilsluttet Kemneren i Drammensregionen. 
 
 
 
 



16/19 Referatsaker 20.05.2019 - 19/00025-6 Referatsaker 20.05.2019 : KONTROLLRAPPORT 2018 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR SANDE KOMMUNE.PDF

 

Side 2 / 4 

 
 
 

3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Sande kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 1 016 236 959 og utestående restanser2 på kr 39 930 292, herav berostilte krav 
på kr 346 947.  
 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Sande kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 95,50 94,95 97,14 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,92 99,97 99,96 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 98,70 98,08 98,96 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,95 100,00 100,00 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,50 99,34 99,98 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,87 99,94 99,93 99,84 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
 
Resultater for Kemneren i Drammensregionen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

4932 247 260 5,3 5,1 4,8 
 
Skatteoppkrever/kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området 
skatteregnskap. Kontrollen ble avholdt 11. april 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 24. april 2018. 
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 24. mai 2018.  
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte i 
Drammen 31. januar 2018, hvor det ble gitt mulighet for innspill.  
 
Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever 9. oktober 2018, etterat ny skatteoppkrever 
tiltrådte. Temaene i samtalen har vært resultatkravoppnåelse, faglig tilbakemeldinger på arbeidet med 
internkontroll, arbeidsgiverkontroll, innkreving og skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, 
samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på 
kontoret. 
 
 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
 
 
Kopi til: 
Skatteoppkreveren for Sande kommune 
Kontrollutvalget for Sande kommune    
Rådmann/ administrasjonssjef for Sande kommune 
Riksrevisjonen 

   

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 25.03.2019 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re 
Arkivsak: 19/00032 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem  
Lars Egeland, medlem 
Aleksander Leet, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Anja Ottervang Eriksen, observatør, rådgiver VIKS  

Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
  
Møteleder:  
  
Protokollfører:  
  

 

Jan Nærsnes  
 
Heidi Wulff Jacobsen 

  
Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader 
til innkallingen eller sakslisten.  
 
Før behandlingen av sakene på sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner og utvekslet erfaringer om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporter: 
Tønsberg: forvaltningsrevisjonsrapport  «Post og arkiv, lov om offentlighetsloven, 

alle virksomheter» og rapporten «Rus og 
psykiatri» 

Færder:  «   «Helse og omsorg, tjenestetilbud og behov  
innen demensomsorgen» 

Holmestrand:  «   «Personalforvaltning og sykefravær» 
Horten:  «   «Skolehelsetjenesten i tverrfaglig 

 perspektiv» 
Vestfold fylkeskommune: forvaltningsrevisjonsrapport «Etikk og varsling» 
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I tillegg ble invitasjonen om felles selskapskontroll av VIB og problemstillingene i 
prosjektplanen der nevnt.  
Videre orienterte Terje Fuglevik som er observatør i Vestfold Vann om avholdt 
representantskapsmøte hvor han hadde møtt. 
 
Lars Egeland som er observatør i Tønsberg Renseanlegg orienterte om sakene i 
representantskapsmøtet samme dag som dette styremøtet. Det ble stilt spørsmål om 
låneopptak og bruk av midler i Tønsberg Renseanlegg. Slik det ser ut var det bruk av 
omdisponerte midler. 
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00032-1 Godkjenning av protokollen fra 20.11.2018 2 

2/19 19/00064-1 Regnskapet og årsmelding 2018 for VIKS 3 

3/19 18/00111-9 Veien videre for VIKS og Temark, 
inntreden/sammenslåing 01.01.2020 4 

4/19 19/00065-1 VIKS - orientering 4 

5/19 19/00066-1 Eventuelt 5 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokollen fra 20.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 20.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 20.11.2018 godkjennes. 
[Lagre]  
 
 
 
2/19 Regnskapet og årsmelding 2018 for VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsregnskapet for 2018, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 61.717,-, godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2018. 

 
2. Mindreforbruket på kr. 61.717,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
3. Årsmeldingen for 2018 godkjennes. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder informerte kort om regnskapet og årsmeldingen 2018. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Årsregnskapet for 2018, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 61.717,-, godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2018. 

 
2. Mindreforbruket på kr. 61.717,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
3. Årsmeldingen for 2018 godkjennes. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
[Lagre]  
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3/19 Veien videre for VIKS og Temark, 
inntreden/sammenslåing 01.01.2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 3/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder orienterte om tilbaketrekkingen av saken, og tilbakemeldingen fra 
ordførerne i eierkommunene. Det er ikke mottatt ytterligere spørsmål fra ordførerne 
etter mottatt tilbakemelding av 28.02.2019. Styreleder klargjorde mandatet til styret 
og pekte på at styrets oppgave er å velge sekretariat og ikke vurdere eller utrede 
ordning. Styremedlemmenes rolle som styremedlem kontra kontrollutvalgsleder ble 
også nevnt. Tilbakemeldingene fra ordførerne ble gjennomgått. En runde rundt 
bordet ble gjennomført, og alle styremedlemmene fikk gitt innspill og uttrykt sin 
vurdering av saken. Saken ble videre grundig diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Styret i VIKS har i sitt møte 25.03.2019 vurdert tilbakemeldingen datert 
28.02.2019 fra ordførerne i eierkommunene. 

2. Styret i VIKS viser til tidligere saksutredning og fastholder sitt vedtak av 
20.11.2018 om anbefaling til inntreden i Temark, vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

3. Styret i VIKS mener at det er viktig at fremdriften ivaretas som tidligere vedtatt, 
og at saken oversendes eierkommunene etter dialogmøtet/eiermøtet 
04.04.2019. Ny ordning forutsettes å være i drift fra 01.01.2020. 

4. Spørsmål fremkommet i tilbakemeldingen fra ordførerne av 28.02.2019 
besvares skriftlig fra sekretariatet og sendes ordførerne i eierkommunene. 

 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
4/19 VIKS - orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 4/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
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Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om økt saksmengde siste året. Vedrørende henvendelser er 
det flere tunge henvendelser som er krevende med tanke på omfang og 
kompleksitet. Sekretariatet får stadig faglige spørsmål fra andre sekretariater. 
Regnskapet pr. 28.02.2019 ble gjennomgått og ligger innenfor budsjettet. Vedr. 
budsjettet 2019 hadde en linje falt ut vedr. bruk av disposisjonsfond og daglig leder 
beklaget det. Videre ble det opplyst om hvordan bruk av disposisjonsfond vil bli ført. 
Fakturert driftstilskudd til eierkommunene vil følge vedtatt oppsatt fordeling i 
vedlegget til budsjettet 2019.  
VIKS var arrangør for en samling med sekretariatene rundt Oslofjorden den 14. og 
15. mars 2019 med 18 deltakere. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på 
arrangementet og foredragene.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
5/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Styret drøftet mulig nyvalg av nestleder i styret etter ønske fra leder av Færder 
kontrollutvalg. Det ble konkludert med at dette kan tas opp etter høstens valg. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Eventuelt nyvalg av nestleder i VIKS-styret kan tas opp etter høstens valg. 
 
[Lagre]  
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Neste styremøte er etter møteplanen 26.08.2019. 
 
Møtet slutt kl. 20.15. 
 
 
Revetal, 26. mars 2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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                                           Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat 
 

Post/besøksadresse: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen tlf 40491345     E-post: post@viksre.no 
Revetalgata 10                                         Rådgiver Anja Ottervang Eriksen tlf 99455515  Nettside: www.viksre.no  
3174 Revetal 
Org.nr.: 987 665 483 

 
 

REFERAT FRA DIALOG/EIERMØTE 04.04.2019 I VIKS, 

VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

 
Sted og tid: 

Møterom Gokstad i Vestfold fylkeskommune den 04.04.2019 fra kl.13.00 til 14.30 

 

Deltakere: 

Færder      Varaordfører Bjørn Kåre Sevik 
Færder     Nestleder i styret VIKS, Terje Fuglevik 
 
Holmestrand     Ordfører Alf Johan Svele  
Holmestrand     Styremedlem i VIKS, Stig Atle Vange  
 
Horten      Varaordfører Ivar Andreassen 
Horten     Styreleder i VIKS, Jan Nærsnes  
 
Larvik      Varaordfører Olav Nordheim 
Larvik      Leder for dokumentsenteret, Anja Husebæk 
Larvik      Styremedlem i VIKS, Gjert Gjertsen  
 
Re  Medlem av formannskapet, Lars Jørgen 

Ormestad 
 
Sande      Varaordfører Tove Ødeskaug 
Sande      Styremedlem i VIKS, Aleksander Leet 
 
Tønsberg      Ordfører Petter Berg  
 
Vestfold fylkeskommune    Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen 
 
VIKS       Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen  
VIKS       Rådgiver Anja Ottervang Eriksen  
 

Styreleder i VIKS Jan Nærsnes ønsket velkommen og eiermøtet ble satt kl. 13.00. 
Det ble foretatt en presentasjonsrunde.  

Styreleder innledet med å vise til tilbakemeldingen av 28.02.2019 fra ordførerne i 
eierkommunene. Tilbakemeldingen ble behandlet i styret 25.03.2019. Styrets 
behandling av tilbakemeldingen og saken om inntreden i Temark ble referert. 
Styreleder orienterte om protokolltilførselen som ble fremmet. Det ble presisert at 
bakgrunnen for prosessen om inntreden i Temark har vært kommune- og 
regionsreformen. 
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Daglig leder i VIKS gjennomgikk utsendt dokument med svar på spørsmålene som 
var stilt i tilbakemeldingen fra ordførerne. Det ble gitt tilleggsinformasjon for å svare 
opp spørsmålene mer detaljert. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og dialog. Styreleder Jan Nærsnes og daglig leder Heidi 
Wulff Jacobsen svarte på spørsmålene som ble fremsatt.  
 
Mandatet i saken ble belyst. Mandatet til styret har vært å vurdere en invitasjon om 
inntreden av juni 2018 fra Temark. Det ligger ikke i mandatet å utrede 
«sekretariatsordning». Det ble presisert, og vist til at det er opp til hver enkelt 
kommune å behandle «sekretariatsordning» i den enkelte eierkommune.  
 
Historikken om styrets arbeid med å imøtekomme kommune- og regionsreformen 
helt fra 2014 ble nevnt. Det ble vist til at det er fortatt henvendelser til andre 
sekretariater, og at det allerede i 2016 ble tatt høyde for endringer i antall eiere i 
VIKS. Dette er bakgrunnen for at selskapet i dag har to ansatte for å imøtekomme 
kommunesammenslåingen som er foretatt i Vestfold. 
 
Prosessen med tilbud om inntreden med VIKS er ønsket innad i Temark. De har 
erfart at det å være flere ansatte gir et verdifullt faglig miljø, og mener at en videre 
utvidelse med VIKS styrker dette ytterligere.  
VIKS er spesialister på kontrollutvalgsarbeid innen offentlig virke og skal være den 
som naturlig bistår med nødvendig kunnskap og kompetanse til kontrollutvalgets 
medlemmer og andre. 
 
Det ble nevnt at opprettholdelse av kontor på Revetal er viktig for å beholde 
nærheten til kommunene. VIKS’ stedlige kontor på Revetal vil videreføres slik at 
nærhet til alle tidligere Vestfold-kommuner blir ivaretatt. I denne forbindelse ble det 
vist til selskapsavtalen, og stilt spørsmål om det kan tas inn i avtalen at det skal være 
avdelingskontorer sentralt i regionen slik at nærheten til eierkommunene ivaretas. 
 
Det ble nevnt at Vestfold-kommunene har fått tildelt sin geografiske skjebne, og det 
må man forholde seg til.   
 
Eierandeler og innflytelse samt kostnader ble nevnt og belyst. 
Ved en inntreden i Temark er det beregnet en gjennomsnittlig reduksjon i kostnadene 
på kr 51.000,- pr år for den enkelte kommunen. Temark har i dag 3 styremedlemmer. 
Det er tatt høyde for at Vestfold kommunene trer inn i Temark, og det er derfor i 
selskapsavtalen allerede økt til 5 styremedlemmer. Det kan eventuelt tilføyes i 
selskapsavtalen at styremedlemmer fortrinnsvis velges fra hvert enkelt tidligere fylke; 
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det blir opp til det nye 
representantskapet med Vestfold-kommunene representert å utvikle det nye 
selskapet. Det er representantskapsmedlemmene som vil fremme forslag om og 
beslutte om man ønsker endringer i selskapsavtalen f.eks. antall i styremedlemmer, 
finansieringsmodell osv.  
 
 
Videre prosess ble diskutert, og det ble gitt signaler om at rådmannskollegiet burde 
få saken til vurdering før den blir behandlet i det enkelte kommunestyre eller 
fellesnemnd.  
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Endringsprosessen i kommunene er i gang, og VIKS er en mindre organisasjon i den 
sammenhengen. Det ble uttrykt bekymring vedr. at selskapet kan miste kompetanse 
fordi det brukes forholdsmessig lang tid.  
 
Innspill fra representantene på eiermøtet: 
 
Det fremkom punkter under diskusjonen, og det ble gitt tilbakemelding på hva som er 
viktig for eierne i dette eiermøtet: 

• Sikre nærhet til kommunene, stedlig kontor 

• Godt faglig miljø 

• Pris på tjenesten innenfor dagens nivå eller lavere  

• Ønsker kvalitet og kompetanse i tjenesten 
 
 
Re, 05.04.2019 
For eiermøte i VIKS 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær for eiermøte 
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