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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
I henhold til forskrift om kontrollutvalg, § 10 skal kontrollutvalget utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som skal vedtas i kommunestyret. Forskrift om
kontrollutvalg § 10 lyder:
”Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte
på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og
virksomheter.”
I henhold til forskriften skal planen for forvaltningsrevisjon baseres på en overordnet
analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

1.2 Formål
Formålet med den overordnede analysen er å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon innenfor de ulike sektorer og virksomheter. Gjennom analysen har
revisjonen søkt å avdekket hvor de største utfordringene ligger i forhold til å nå målene
som er satt for virksomheten. Målene bygger på lover og forskrifter og kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. Med utgangspunkt i analysen skal kontrollutvalget kunne gjøre
en prioritering av på hvilke områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjons
prosjekter.

1.2.1 Avgrensning, metode og gjennomføring
Kravet om at det skal utarbeides en overordnet analyse fremgår av § 10, annet ledd i
forskrift om kontrollutvalg. Selve forskriftsteksten gir ingen føringer på hva en slik
overordnet analyse er, eller hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at den skal
bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, jf Norges
kommunerevisorforbunds (NKRFs) veileder for gjennomføring av overordnet analyse.
I departementets merknader til bestemmelsen framgår det at hensikten med analysen er
å framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at kontrollutvalget
settes i stand til å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og foreta en prioritering av
aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter. Analysen kan bygge på relevant informasjon fra
andre dokumenter som er utarbeidet som ledd i kommunens plan- og analysearbeid.
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Det heter videre at kontrollutvalgets prioritering må ta utgangspunkt i de avvik eller
svakheter i forvaltningen, sett i forhold til lover, forskrifter og kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, som analysen avdekker.
Departementets merknader utdyper hva som menes med uttrykket ”risiko- og
vesentlighetsvurderinger” slik:
”I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en
vurdering av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det
er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er
satt for virksomheten.”
Revisjonen har basert analysen på dokumentgjennomgang og tilbakemeldinger fra
rådmannen og hans stab, i tillegg til kommunalsjefene for de ulike sektorene.
Kommunens sentrale styringsdokumenter er gjennomgått, og består av fire hoveddeler.
Kommuneplanens langsiktige del, kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplanen),
årsbudsjett og rapportering og regnskap. Her omtales kommunens mål, strategi og
utfordringer for kommunen samlet og for den enkelte sektor.
Revisjonen gjør oppmerksom på at vi har lagt både gjeldende økonomiplan (2012-2015)
og ny økonomiplan til grunn. Rådmannens forslag til økonomiplan (2013-2016) er enda
ikke vedtatt av kommunestyret, men vi anser det som hensiktsmessig å ta med også den
i arbeidet med analysen for å danne et mest mulig riktig bilde av kommunen på det
nåværende tidspunkt.
I kapittel 2 har vi omtalt hovedtall fra regnskapet for 2011. Vi har sammenlignet
ressursbruk i Søgne med de andre kommunene i KOSTRA gr. 7, og vi har omtalt Søgne
kommunes mål og utfordringer for økonomiplan 2012-2015.
I kapittel 3 har vi ut fra omtalen i økonomiplanen 2012-2015 og årsmelding 2011 og
samtale med administrasjonen gjennomført en risiko og vesentlighetsvurdering av mål
og utfordringer for de enkelte sektorene og enhetene. Enhetene er omtalt i tilfeldig
rekkefølge.
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2 Hovedtall, strategi og mål for Søgne kommune
2.1 Hovedtall
Brutto driftsresultat1 var på 12,1 mill. kr. i 2011.
Netto driftsresultatet2 var på 20 mill. kr. i 2011. Netto driftsresultat viser hva kommunen
har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift og
brukes derfor gjerne for å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet.
I prosent av brutto driftsinntekter utgjorde netto driftsresultat 3,4 % i 2011, mot 0,5 % i
2010. For å sikre en sunn kommuneøkonomi har Teknisk beregningsutvalg (TBU)
anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter.
For å få et mer presist bilde av kommunens reelle handlingsrom bruker Søgne kommune
korrigert netto driftsresultat3 som mål på handlingsrom. Vi har valgt å hente netto endring
i avsatt premieavvik i balansen fra 2010 til 2011. Dette for å kunne sammenligne talldata
med KOSTRA gr. 74.
For 2011 blir da korrigert netto driftsresultat 4,3 mill. kr – noe som er langt bedre enn for
2010. I følge revisjonens beregninger utgjorde korrigert netto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter 0,7 %. Tilsvarende tall for kommunene i KOSTRA gr. 7 er 0,1 %.
Målet i økonomiplanen for 2013-2016 er at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto
inntekter.
Søgne kommune sin lånegjeld uten pensjoner utgjorde 579 mill. kr pr. 31.12.2011. Dette
er en økning på 66 mill. kr sammenlignet med 31.12.2010 (jf. Årsmelding 2011). Netto
lånegjeld, som må dekkes av generelle inntekter, utgjør 498 mill. kr, 74,7 % av
driftsinntektene eksklusiv ubrukte lånemidler. Tilsvarende tall for kommunene i KOSTRA
gr. 7 er 71,8 %.
Regnskapstall for 2011 (hentet fra KOSTRA) viser at netto lånegjeld i kroner pr.
innbygger utgjør 45 868 kr. Dette er en økning på 5,9% fra 2008 da lånegjelden pr.
innbygger var på 43 174 kr.
I Årsrapporten for 2011 har rådmannen påpekt at de totale overskridelser på de ulike
enhetene er i størrelsesorden 12 mill. kr, mens overskudd på andre enheter reduserer
underskuddet totalt med omtrent 9.3 mill. kr. Tallene totalt sett taler for at kommunen må
redusere aktivitetsnivået i forhold til gitt budsjett og kommunen kan ikke fortsette å
basere seg på bruk av ekstraordinære inntekter og fondsavsetninger.
1

Brutto driftsresultat er resultat før finansinntekter og finansutgifter.
Netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og
hvor netto renteutgifter og låneavdrag er medregnet.
3
Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for momskompensasjon for innvesteringer og netto
premieavvik.
4
Søgne kommune er en del av KOSTRA gr. 7 som består av totalt 31 av landets kommuner. KOSTRA gruppen
består av de kommunene i landet som er mest sammenlignbare med Søgne når det gjelder folketall og økonomiske
rammebetingelser. Knutepunkt Sørlandet peker på KOSTRA som et viktig sammenligningsverktøy.
2
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2.1.1 Sammenligning med kommuner i KOSTRA GR. 7
Tall fra KOSTRA for rapporteringsåret 2011, viser at Søgne i 2011 hadde et noe høyere
netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene enn gjennomsnittet for de øvrige
kommunene i KOSTRA gr. 7. Søgne hadde et netto driftsresultat på 0,5 % i 2010 og 3,4
% i 2011, mens tilsvarende gjennomsnittstall for de andre kommunene i KOSTRA gr. 7
var 2,2 % og 2,2 %. Tall for 2011 viser at netto driftsresultatet utgjør 3,4 % av
driftsinntektene i Søgne. Men det er før netto resultatgrad er justert for momskomp. og
premieavvik, og da utgjør korrigert netto driftsresultat 0,7 %.
Søgne kommune skal søke å styre etter en netto resultatgrad på 3 %. Dette for å sikre
reell demokratisk innflytelse på økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i
nåtid og fremtid (jf. Økonomiplan 2013-2016). Denne beregningen av kommunens
«handlingsrom», som tilsvarer korrigert netto driftsresultat, viser at Søgne ligger lavere
enn ambisjonsnivået og Fylkesmannens anbefaling om at netto driftsresultat over tid bør
ligge mellom 3-5 %. Tall fra KOSTRA viser at Søgne kommune har omtrent samme
«handlingsrom» som de andre kommunene i KOSTRA gr. 7 når man legger korrigert
netto driftsresultat til grunn.
Tall fra KOSTRA gir et bilde av at investeringsutgifter i prosent av driftsinntektene var
noe lavere i Søgne i 2011 enn i de øvrige kommunene i KOSTRA gr. 7. I Søgne utgjorde
investeringsutgiftene 13,5 % av driftsinntekten i 2011 mot 14,9 % i de øvrige
kommunene i KOSTRA gr. 7.
Tall fra KOSTRA viser at Søgne kommune har frie inntekter pr. innbygger på 38 555 kr i
2011. Kommunene i KOSTRA gr. 7 har noe høyere frie inntekter pr. innbygger på 39 785
kr i 2011. Snittet for Vest Agder og landet for øvrig ligger enda høyere med tanke på frie
inntekter pr. innbygger, med henholdsvis 41 597 kr og 43 440 kr.
Netto driftsutgifter per innbygger er 41 761 kr. Det er omtrent samme nivå som de andre
kommunene i KOSTRA gr. 7. Snittet for Vest Agder og landet for øvrig tilsier at de har et
høyere utgiftsnivå pr innbygger enn Søgne, med henholdsvis 47 016 kr og 46 614 kr.
Innenfor de to største tjenesteområdene pleie og omsorg og grunnskole, ligger Søgne litt
over gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA gr. 7 når det gjelder netto driftsutgifter for
grunnskoleopplæring. Når det gjelder netto driftsutgifter for pleie og omsorg ligger Søgne
litt under gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA gr. 7. Slik det fremkommer av
årsmeldingen for 2011, kan noe av grunnen til at Søgne ligger over gjennomsnittet
innenfor grunnskoleopplæring skyldes at det ble foretatt en grundig gjennomgang av
ressurstildelingsmodellen i grunnskolen, og det viste seg at det over tid hadde blitt en del
feil i grunnlagsmaterialet. Når det gjelder pleie og omsorg, kan noe av grunnen til at
Søgne ligger under gjennomsnittet skyldes at Søgne har færre eldre, og at
ressursbruken da naturligvis bør være en god del mindre.
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2.1.2 Årsverk og sykefravær
Søgne hadde i 2011 811 ansatte som utførte 580 årsverk, jf. Årsrapport 2011. Oversikt
over antall ansatte og årsverk for perioden 2007 til 2011 viser at det har vært en samlet
vekst i antall ansatte og årsverk. Søgne hadde i 2007 721 ansatte som utførte 517
årsverk, jf. Årsrapport 2007.
80 % av de ansatte er kvinner. Av kvinnene er det 67 % som jobber deltid, 33 % jobber
heltid. Av mennene er 35 % deltid og 65 % heltid. For begge kjønn har andelene vært
stabile de tre siste årene.
Sykefraværet (korttids- og langtidsfravær) blant kommunens ansatte var på 6,4 % i 2011.
AMU har satt et ambisiøst mål om at sykefraværet skulle reduseres til 5,6 % i 2011,
dette målet er ikke nådd, men 6,4 % er et akseptabelt nivå sammenlignet med kommune
Norge for øvrig. Samlet fraværet har vært stabilt mellom 6,2 % - 6,6 % de siste fire
årene, og det er innenfor ambisjonsnivået i økonomiplanen 2013-2016 som er mellom
5,6 % - 7,5 %.

2.2 Utfordringer og mål i økonomiplanperioden 2013-2016
2.2.1 Rammebetingelser
I økonomiplanen for 2013-2016 er det vist til følgende overordnede mål vedtatt for
fokusområdet økonomi i kommuneplanen 2011-2020:
«Søgne kommune skal ha en ansvarlig økonomisk styring som erkjenner at de
verdier vi har til rådighet ikke er våre, men verdier som forvaltes på vegne av
innbyggerne, og kommende Søgne innbyggere.»
I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det vist det til følgende delmål:





Økonomisk internstyring skal sikre en forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv
ressursutnyttelse.
Kommunen skal søke å styre etter en netto resultatgrad på 3 % av driftsinntektene. Dette for å sikre reell demokratisk innflytelse på økonomiske
disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og fremtid.
Handle ut i fra formuesforvaltningsprinsippet.
En finansforvaltning som skal sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave
netto finanskostnader innenfor definerte risikorammer.

I rådmannens innstilling til budsjett for 2012 er det lagt til grunn at netto driftsresultat skal
være 1,8 %. Dette er lavere enn ambisjonsnivået og fylkesmannens anbefalinger over tid
om 3-5 %. Når man korrigerer for momskompensasjon5 er netto driftsresultat lik 0 %.
5

Kommunene får som hovedregel refundert all merverdiavgift på alle kjøp. Høye investeringer som ofte i stor grad
er finansiert ved lån, vil da også gi kommunene høyere refusjonsinntekter. Frem til 2010 har kommunene disponert
disse pengene fritt til både den løpende driften og til investeringer. Fra og med 2014 må all momsrefusjon fra
investeringer føres i investeringsregnskapet (regjeringen.no).
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Netto driftsresultat er forventet å ville synke i løpet av perioden. En av grunnene til det
kan skyldes at momskompensasjon fra investeringer i sin helhet skal føres i
investeringsregnskapet fra 2014.
I forslag til økonomiplan for 2013- 2016 er det budsjettert med korrigert netto
driftsresultat på 11 mill. I planperioden utgjør netto driftsresultat i % av driftsinntektene
0,8 % i 2013, 0,8 % i 2014, 1,6 % i 2015 og 2,4 % i 2016. Rådmannen forklarer at netto
driftsresultat påvirkes i stor grad av reglene for momskompensasjon for investeringer.
Rådmannen skriver i forslag til økonomiplan (2013-2016) at Søgne kommune er svært
sårbar ovenfor sviktende inntekter og/eller økte utgifter. Oppbygging av en forsvarlig
økonomisk buffer er nødvendig for både for å ta høyde for endringer i
rammebetingelsene og for å kunne egenfinansiere en større grad av fremtidige
innvesteringer. Samtidig er ressursene for en stor del bundet opp i varige driftstiltak. En
forutsetning for å lykkes med dette, er god økonomistyring i hele organisasjonen. I dette
ligger det en klar forventning om at tildelt budsjettramme må være styrende for
aktivitetsnivået i den enkelte tjenesteenheten i kommunen.

2.2.2 Satsingsområder
«Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel» - kommuneplanen for 2011-2020 har
videreført en del av satsingsområdene fra kommuneplanen for 2007-2016. I den
reviderte kommuneplanen har Søgne definert noen hovedsatsningsområder innenfor
fokusområdene oppvekst, omsorg, folkehelse, næringsutvikling, beredskap, kultur,
klimaplan, kommunal økonomi og organisasjonen.
Kommuneplanen peker på de områdene som skal gis særlig oppmerksomhet og
ressurser i planperioden, i tillegg til at fokusområdene følges opp gjennom
økonomiplanen.
I økonomiplanen for inneværende periode finner man sentrale utfordringer og muligheter
for perioden 2013 – 2016 knyttet til satsingsområdene som er omtalt.
Fokusområde oppvekst
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode
levekår som voksen»
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer på oppvekstområdet:
 Oppvekstplan 2011-2015
 Pedagogisk utviklingsplan – Tett på!
 Handlingsplan mot mobbing
 Læreplan i sosial kompetanse for grunnskolen i Søgne
 IT strategi for skolen
 Barnehagebehovsplan
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Fokusområde omsorg
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for omsorg:
«Tjenestetilbudet skal være trygt og forutsigbart, samtidig som det er dimensjonert
og strukturert i forhold til befolkningens sammensetting og behov. Enhver skal ha
en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger»
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer for omsorgsområdet:
 Omsorgsplan 2011-2020
 Folkehelseplan 2011-2014
 Kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og omsorg
 Flyktningplan
 Ruspolitisk handlingsplan, under revisjon
 Helsemessig og sosial beredskap, under revisjon
 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Fokusområde næringsutvikling
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for næringsutvikling:
«Søgne kommune skal ha et variert næringsliv preget av vekst og høy
verdiskapning. Søgne skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i»
Hovedmålet følges opp med:
 Oppfølging av nasjonal transportplan for utbygging av E-39
 Oppfølging av handlingsplan for fylkesveier 2013-2016
 Utarbeiding av kommunedelplan vei
 Reguleringsplan for Linnegrøvan næringsområde
Fokusområde beredskap
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for beredskap:
«Beredskapsarbeidet skal sikre at Søgne kommune til enhver tid er rustet til å ta
hånd om situasjoner som krever ressurser ut over det som kommunens ordinære
apparat kan stille til rådighet. Samfunnssikkerhet skal vektlegges i all kommunal
planlegging, herunder arealplanlegging»
Hovedmålet følges opp med:
 Revisjon av beredskapsplanen
 Beredskapsøvelse

10

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

Overordnet analyse 2012

Fokusområde kultur
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for kultur:
«Å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud
preget av allsidighet, kreativitet og egenaktivitet»
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer for kultur:
 Kulturplanen
 Kommunedelplan for utbygging av idrett, friluftsliv og nærmiljø i Søgne kommune.
Ungdomskulturen vil få en tydeligere sammenheng med resten av kulturfeltet når det fra
2013 blir organisert under enhet for kultur, og blir tatt inn som eget tema ved revisjon av
kulturplanen samme år.
Fokusområde miljø og klimaplan
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for miljø og klimaplan:
«Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale
klimautslippene»
Hovedmålet følges opp med:
 Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens virksomhet
 ENØK-tiltak i kommunale bygg
 Utbygging av gang- og sykkelveinettet – egen kommunedelplan
 Revisjon av handlingsplan for avfall
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3 Analysen
I dette kapitlet har vi vurdert risikoen knyttet til overordnede mål og utfordringer og mål
innenfor de enkelte sektorenes områder. De overordnede målene er også omtalt i
kapittel 2, mens de sektorspesifikke målene er hentet fra omtalen i økonomiplan (20132016).
For de enkelte mål og utfordringer som er vurdert er vesentligheten angitt som lav (L),
middels (M) eller høy (H). Vesentligheten angir hvor kritisk og aktuelt revisjonen vurderer
at det er å foreta forvaltningsrevisjon knyttet opp mot målet/utfordringen. Vesentligheten
vil bygge på en samlet vurdering av konsekvenser ved, og sannsynlighet for at målet
ikke nås. Aktualitet, - oppmerksomhet fra politikere, administrasjonen og media, tidligere
fokus, for eksempel om det er gjennomført forvaltningsrevisjon inn mot et felt, grad av
usikkerhet/kunnskap til området, er forhold som også vil inngå i vurderingen av hvor
aktuelt det er å foreta forvaltningsrevisjon innenfor et område.
Gjennom drøfting med rådmannen og hans stab, i tillegg til kommunalsjefene for de ulike
sektorene har revisjonen fått nyttige innspill til hvor det vil være mest aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon i perioden 2012- 2015.

3.1 Overordnede mål og utfordringer
Søgne kommune er organisert etter enhetsmodellen. En grunnleggende tanke bak
enhetsmodellen er å dreie oppmerksomhet vekk fra regler og prosedyrer mot oppnåelse
av mål og resultater. Ved å desentralisere myndighet til enhetsnivå tenker en seg at
kommunenes omstillingsevne skal bli bedre. I tillegg forestiller en seg at dette vil gi økt
kostnadseffektivitet, økt tjenestekvalitet og økt brukertilfredshet. Revisjonen stiller
spørsmål ved om sektorovergripende utviklings mål blir like gått ivaretatt i denne formen
for organisering. Ledelsen i Søgne er organisert på følgende måte: Rådmann med
stabsfunksjoner (stab, administrasjonsavdeling og økonomiavdeling), tre sektorer ledet
av hver sin kommunalsjef og 18 selvstendige enheter, fordelt på de tre sektorene.
Revisjonen oppfatter at målene6 i kommuneplan og de underliggende målene beskrevet
innenfor fokusområdene i økonomiplanen, følges opp gjennom styringssystemene til
kommunen. Revisjonen er av den oppfatning at dette systemet bidrar til en god
styringsdialog mellom alle ledd i kommunen og at det videre bidrar til å utvikle
kommunen. Det vil alltid være risiko for at det kan oppstå motstridende mål, som en
følge av motstridende interesser, eller der nye interesser dukker opp.
Flertallet i kommunestyret i Søgne har vedtatt å renovere og utvide Søgne rådhus og
bibliotek. Dette vil føre til en samlokalisering av bibliotek, servicetorg, kontorer og
kantine. Dette vil trolig bidrar til at det er lettere å ha en tett og god dialog mellom
rådmannen og sektorene og mellom de enkelte sektorer. Videre vil det vise seg om
denne samlokalisering har bidratt til å styrke arbeidet med felles satsingsområder på
tvers av sektorene.

6

Mål eller målsetting er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand eller sluttpunkt
en organisasjon planlegger å oppnå.
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3.1.1 Risikovurdering
Balansert utvikling innenfor Kommunes satsingsområder (Vesentlighet M)
Mulige risikofaktorer
 Motstridende mål innenfor de ulike satsingsområdene.
 Ulike fagmiljø og interesser kan stå mot hverandre, innenfor og utenfor
kommunen, i arbeidet med å nå sine mål.
 Kommunale selskaper som ikke er «underlagt» rådmannens myndighet kan
jobbe for egne særinteresser på siden av den kommunale forvaltningen.
 Det er en hvis fare for at mål i arealdelen av kommuneplanen ikke følges opp i
praksis.
En måte å sørge for at man når et mål, er å sette en tidsfrist for når oppgavene som
utføres for å nå målet, skal være utført. Motivasjon kan være et viktig element i å nå et
mål. Effektivitet er grad av måloppnåelse, det vil si i hvilken grad har man oppnådd
målet. Her spiller også tid og innsats som er brukt for å nå målet en rolle.
Gjeldsnivået - konsekvenser (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Lovpålagt tjenestetilbud kan bli skadelidende.
 Veksten kan bremse fordi kommunen ikke har midler til å legge til rette for
næringsvirksomhet, boligutbygging, og et tilfredsstillende kommunalt
tjenestetilbud.
 Kommunen når trolig ikke målet om et korrigert netto driftsresultat på 3% av
brutto driftsinntekter.
Det er mye fokus på gjeldssituasjonen. Tall fra KOSTRA for regnskapsåret 2011 viser at
Søgne Kommune har et noe høyere gjeldsnivå sammenlignet med andre kommuner i
KOSTRA gr. 7. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter utgjør for Søgne sin del
74,7 % og for kommunene i KOSTRA gr. 7 utgjør den 71,8 %. Kommunen har vedtatt en
handlingsregel med et tak på gjeldsnivået. I prosent av brutto driftsinntekter utgjorde
korrigert netto driftsresultat 0,7 % i følge revisjonens beregninger. Målet i økonomiplanen
for 2012-2015 er at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto inntekter, dette kan tyde
på at utgiftene er større enn inntektene. Det synes likevel som kommunen har kontroll,
sannsynligheten for alvorlige konsekvenser synes lav. Det er imidlertid usikkerhet og stor
interesse knyttet til hvor store konsekvensene av kommunens gjeldsnivå vil kunne bli for
den kommunale tjenesteproduksjonen, for vedlikehold og investeringer i årene som
kommer. Revisjon vurderer derfor vesentligheten (aktualiteten) som middels til høy.
Demokratisk kontroll med kommunale selskap og god forvaltning av kommunens
eierinteresser (Vesentlighet M)
Mulige risikofaktorer
 Uklare roller og ansvar mellom politisk nivå og administrativt nivå
 Mangelfullt demokratisk innsyn og kontroll med kommunens eierinteresser
 Uklart hvor ansvaret og kompetanse for eieroppfølging er plassert
 Manglende ressurser og kapasitet til å ha en aktiv eierstyring
 Beslutninger med betydning for utvikling innenfor kommunenes
satsingsområder tas i selskapers styre og ikke i folkevalgte organ

13

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

Overordnet analyse 2012

Konsekvensene av dette kan være at kommunen ikke får maksimalt ut av sine
eierinteresser, fravær av konkurranse kan medføre dyrere tjenester for kommunens
innbyggere og at kommunens samlede tjenestetilbud kan bli skadelidende. Kommunen
har eierinteresser i større interkommunale selskaper, men har kun en mindre eierandel.
For å etterstrebe en god forvaltning av kommunens eierinteresser er det viktig at
kontrollutvalget gjennomfører selskapskontroll. Det er tatt inn midler til dette i
kontrollutvalgets budsjett.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. I forskriften for kontrollutvalg er det inntatt egne
bestemmelser vedrørende selskapskontroll. Det kan være aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon dersom selskapskontroll avdekker behov for dette.
Sikre fremtidig klimatilpasning i Søgne kommune (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Økende temperatur
 Stigende havnivå
 Ekstreme naturhendelser forekommer hyppigere
 Nedbørsmengden gjennom et år vil øke
 Flere flommer
 Økende fare for skred
 Endret artssammensetting
Konsekvensene kan være store. Globalt er det liten tvil om at konsekvensene av
klimaendringene kan bli svært alvorlige. Selv om Norge etter all sannsynlighet vil
rammes mindre enn de fleste andre land, er det klart at også norske kommuner må
forberede seg på store utfordringer.
Det er bred forskningsmessig enighet om at markante klimaendringer vil materialisere
seg i dette århundret, spørsmålet er hvor markant.
Risikoreduserende tiltak kan være at kommunen ved å etablere rutiner eller på annen
måte sørge for at ansvaret for å sikre identifisert risiko synliggjøres og følges opp.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Revisjonen bør foreta kontroll innenfor dette
området og evt. utarbeide en rapport for klimatilpasning slik det er gjort for Kristiansand.
Tiltak for å redusere sykefraværet og forbedre registreringen (Vesentlighet L)
Mulige risikofaktorer
 Søgne kommune har et lavt sykefravær, men det er alltid knyttet en hvis risiko til
at det kan øke.
 Arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, organisering og ledelse
Fokus på å redusere og opprettholde et lavt sykefravær er sentralt i kommunens
plandokument, selv om kommunen pr. dags dato har et lavt sykefravær. Gode
målrettede tiltak kan ha stor betydning for den enkelte arbeidstaker, arbeidsmiljø, trivsel
og den enkelte enhets økonomi. En vurdering av kommunes tiltak for å redusere
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sykefravær kan omfatte flere sektorer. Det er forholdsvis store variasjoner i nivået på
sykefraværet mellom sektorer og mellom enheter innenfor enkelte sektorer. Det er blant
annet grunn til å sette i gang tiltak for å få ned sykefraværet innenfor barnehageområdet
og til dels innenfor helse- og omsorgssektoren.
Styring og internkontroll (Vesentlighet M/H) herunder oppnå:
Sørge for å iverksette politiske vedtak og legge saker av prinsipiell betydning frem til
politisk behandling.
Mulige risikofaktorer
 Administrasjonen kan mangle gode rutiner og retningslinjer for oppfølging
og tilbakemelding til politisk ledelse.
 Manglende verktøy for rapportering og måling av kvalitet.
 Manglende internkontroll kan medføre at rapporteringen ikke er pålitelig.
 Økt risiko for at lover og regler ikke blir overholdt som en følge av
manglende internkontroll.
Konsekvensene kan være at administrasjonen som en god forvalter av offentlige midler
og utøver av politiske beslutninger, kan bli skadelidende. Ufullstendig rapportering kan
fører til mangelfull budsjettstyring.
Når det gjelder styring og internkontroll innenfor kommunens økonomi, synes det som at
kommunen har fokus på økonomistyring og internkontroll innenfor den enkelte enhet.
Risikoreduserende tiltak kan være å se til at prinsippene om god forvaltningsskikk og
god praksis for internkontroll blir overholdt7.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Det er svært viktig at innbyggerne og politikerne
har tillit til at administrasjonen og at de forvalter kommunens midler på en best mulig
måte iht. politiske vedtak.
Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet H)
Mulige risikofaktorer
 Det kan mangle tilfredsstillende og gjennomtenkte overordnede planer og
risikovurderinger.
 Mangelfull sikring av befolkning, miljø og viktige samfunnsfunksjoner kan gi
store konsekvenser.
Konsekvensen kan være store, både for kommunen og innbyggerne, dersom en ikke
takler krisesituasjonen på en betryggende måte for å sikre liv og helse, viktige
samfunnsfunksjoner, miljøet og de materielle verdier.
Det ligger i sakens natur at det er vanskelig å forutse eventuelle hendelser som
beredskapsplanen skal forberede kommunen på.

7

Etter kommuneloven er det ikke formelle formkrav eller krav om innhold til internkontrollen. Men det er likevel
nærliggende å tolke kommuneloven slik at ”betryggende kontroll” innebærer et internkontrollsystem som er
etterprøvbart og som bidrar til at man er i stand til å føre en kontroll med virksomheten.
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Risikoreduserende tiltak kan være å utarbeide en god beredskapsplan og ha en årlig
gjennomgang. Dette temaet er omtalt i kommuneplanen (samfunnsdelen) 2011-2020.
Vesentligheten vurderes til høy. Kommunens evne til å håndtere en krisesituasjon kan
være avgjørende for liv, helse og miljø. Det er avgjørende at kommunen har
tilfredsstillende planer og trening i håndtering av eventuelle kriser. I tillegg har
samfunnet et økt fokus på beredskap som følge av terror, katastrofer og klimaendringer.
Spesielt i kjølevannet av 22. juli ser man en økt fokus på samfunnssikkerhet og
beredskap.
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3.2 Økonomisektoren
Økonomiavdelingen består av tre enheter: Regnskap, skatt og avgift og
faktura/kommunale gebyrer.
Økonomiavdelingen har som et av sine hovedmål at de skal ha et godt samarbeid med
andre enheter i kommunen. Hovedoppgavene til økonomiavdelingen er innkjøp, budsjett
og regnskap, økonomistyring og rapportering, finansforvaltning, fakturering, innfordring
av kommunale gebyrer og innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift.
Utfordringer for sektoren beskrevet i årsmeldingen for 2011 er blant annet tilpassing til
nye rutiner med scanning, oppdatering på nye regler og lover på regnskap- og
skatteområdet, følge opp sentraladministrasjonens budsjetterte inntekter og utgifter,
følge opp vedtatt finansreglement både på plasserings- og lånesiden, stadig økende krav
fra brukere/publikum, økende arbeidsmengde på avdelingen ved innføring av scanning
(tilsvarende 20 % stilling) dette tilsier ett behov for å øke bemanningen. Det ble nyansatt
en Controller august 2012 (Årsmelding 2011).

3.2.1 Risikovurdering
Innkjøp – offentlig anskaffelser ved innkjøp av varer og tjenester (Vesentlighet H)
Mulige risikofaktorer
 Manglende kjennskap i kommunen til reglementet
 Mangelfull kompetanse
 Muligheter for misligheter
Konsekvensene kan være at kommunen får klagesaker med tilhørende behandling, og
evt. erstatningssak. En annen konsekvens er at det ikke er med på å fremme
likebehandling og effektiv konkurranse. I tillegg er en konsekvens at misligheter, eller
mistanke om dette, reduserer innbyggerens tillit til kommunen.
Revisjonen har ikke foretatt forvaltningsrevisjon på dette området siden i 2005, da
revisjonen så på inngåelse og bruk av rammeavtaler. Det ble da konstatert sviktende
lojalitet hos enhetsledere ift. rammeavtaler. I tillegg ble det påpekt mangelfull informasjon
om gjeldende rammeavtaler tilgjengelig.
Risikoreduserende tiltak kan være oppfølging av revisjonens anbefalinger, og et evt.
Innkjøpssamarbeid gjennom Knutepunkt Sørlandet.
Vesentligheten vurderes til høy. Manglende retningslinjer kan bidra til å øke
sannsynligheten for at enkelte innkjøp ikke foretas iht. regelverket. Det vil alltid være en
fare for avvik i forhold til regelverket på enkeltinnkjøp, og stor vesentlighet ved store
beløp. Revisjonen er kjent med at Søgne kommune deltar i et innkjøpssamarbeid i
Knutepunkt Sørlandet (KnpS-i). Dette er et organ for felles innkjøpstjenester, inngåelse
av rammeavtaler for varer og tjenester til drift. Kristiansand kommune er vertskommune
for innkjøpssamarbeidet.
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Kommunens langsiktige midler og gjeld forvaltes tilfredsstillende og iht. vedtatt
finansreglement (Vesentlighet M)
Mulige risikofaktorer
 Manglende etterlevelse av finansreglementet
 Manglende rutinebeskrivelser for forvaltningen og internkontroll
 Fullmakter/tilgang til bankkonto
Konsekvensene kan være at gjeld som forvaltes feil kan bla. føre til økte renteutgifter i
driftsregnskapet. Aktivasiden (aksjer, pengemarked, bankbeholdninger m. m.) utgjør
betydelige midler, og kan ved feil forvaltning ikke gi en tilfredsstillende avkastning.
Den langsiktige forvaltningen etter dagens struktur ble startet juli 2003.
Finansforvaltningen drives i et samarbeid med kommunene Birkenes, Songdalen og
Vennesla. Kommunens reglement for finansforvaltning er eksternt kvalitetssikret etter
siste endringer våren 2012. Det finnes skriftlige rutiner for forvaltningsfondet.
Risikoreduserende tiltak kan være å ha fokus på internkontroll og evt. innhenting av
ekstern bistand. Økt fokus på området i kjølevannet av Terra-saken kan betraktes som et
positivt tiltak. Søgne kommune har allerede satt i verk flere tiltak.
Vesentligheten vurderes til middels. Samarbeidet med tre andre kommuner og ekstern
forvalter reduserer sannsynligheten for at midlene ikke forvaltes iht. finansreglementet.
Revisjonen vurderer det som viktig at kommunens finansforvaltning er iht. forskrift og
kommunens reglement for finansforvaltning.

18

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

Overordnet analyse 2012

3.3 Administrasjonssektoren
Avdelingen består av følgende stab- og støttefunksjoner: Arkiv, lønn- og personal,
servicetorg, IKT og politisk sekretariat.
Visjonen til administrasjonsavdelingen er at de skal være en garanti for at utvikling skjer.
Utfordringer og utviklingstrekk for sektoren beskrevet i årsmeldingen for 2011 er blant
annet å sikre kompetanseutvikling, ha fokus på etterutdanning innenfor deres
fagområder, arbeide for økt kvalitet over de tjenestene som ytes og ikke minst sikre god
kommunikasjon innenfor sektoren (Årsmelding 2011).

3.3.1 Risikovurdering
Administrasjonen - organisering (Vesentlighet M )
Mulige risikofaktorer
 Mangelfull kompetanse i administrasjonen
 Ikke tilstrekkelig kursing og opplæring
 Fare for at rutiner ikke er implementert godt nok
Konsekvensene kan være at oppgaver ikke blir løst effektivt og lite skriftlige rutiner kan
føre til at oppgavene løses på forskjellige og evt. feil måte.
Det avholdes kurs og gis opplæring innenfor de viktigste områdene. Utfordringer knyttet
til å rekruttering og beholde nøkkelpersoner.
Risikoreduserende tiltak kan være fortsatt satsing på kurs, lederopplæring, satsing på
organisasjonsutvikling og utarbeide kvalitetshåndbøker.
Vesentligheten vurderes til middels. Søgne kommune har satset offensivt på lederkurs
for sine ansatte og har gode skriftlige rutiner. Viktig å sikre tilstrekkelig kompetanse og
tilgang til styringsinformasjon.
IT- sikkerhet (Vesentlighet M )
Mulige risikofaktorer
 Sensitiv opplysninger kan komme på avveie
 Nede tid og andre problemer kan føre til kostnader, lite effektiv drift og skape
frustrasjon
Konsekvensene av dette kan være brudd på personopplysningslovens krav til sikkerhet,
kostnader for kommunen ved nede tid, lite effektive systemer (stordriftsfordeler) og
innbyggeren kan miste tillitten til kommunens behandling av personopplysninger.
Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjon rundt IT-sikkerhet i Søgne kommune 2006.
Revisjonens vurdering var den gang at kommunen har et velfungerende system for
informasjonssikkerhet.
Risikoreduserende tiltak kan være jevnlig rullering av IKT – plan (våren 2013), system for
IT – sikkerhet, ombud – IT – sikkerhet og lite nede tid i Agressosystemet. Vesentligheten
vurderes til middels.
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3.4 Helse- og omsorgssektoren
Helse- og omsorgsektoren er organisert i seks enheter. Det er en enhet for
helsetjenester, hjemmetjenester, institusjonstjenester, psykisk helse,
kvalifiseringsenheten og NAV Søgne. Samlet sett utgjør disse enhetene en stor
prosentandel av Søgne kommunes samlede netto driftsutgifter og enhetene har de siste
årene vært i vekst. Utgiftsnivået innenfor sektoren har betydning for
vesentlighetsvurderingen.
Helse- og omsorgsektoren har kommet opp med noen visjoner for sektoren, og det er
blant annet å arbeide for å få en sunnere og friskere befolkning med god livskvalitet og
sikre tjenester som i størst mulig grad tilfredsstiller brukerens behov og de til enhver tid
tilgjengelige ressurser. Disse hovedmålene skal sektoren forsøke å nå ved at
tjenestetilbudet skal være trygt og forutsigbart, samtidig som det er dimensjonert og
strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov. Enhver skal ha en
meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger (Kommuneplan for Søgne 2011-2020).
Kommunens omsorgstjenester står ovenfor stadig nye utfordringer som er spennende,
krevende og i konstant endring. Forutsigbarheten med rammebetingelser for langsiktig
planlegging utfordres ved endringer, økonomiske ressurser og organisatoriske løsninger.
En økende utfordring er blant annet at andelen under 67 år som i dag er brukere av
pleie- og omsorgstjenester er 45 %. Det er en markant forskyvning av yngre
pleietrengende. Rådmannen peker selv på at den relative veksten som har vært i pleieog omsorg den siste 10-årsperioden, ikke kan fortsette fremover innenfor de økonomiske
rammer som er realistiske (Årsmelding 2011).

3.4.1 Risikovurdering
Sørge for tjenester iht. Helse- og omsorgstjenesteloven og forskrifter
(Vesentlighet H) herunder oppnå:
- Gi tilbud om sykehjem/boform med heldøgns omsorg og pleie
- Gi pleie og omsorg til de som har behov for praktisk hjelp og bistand
- Gi mulighet til å bo hjemme selv om bruker har omfattende hjelpebehov
- Tett samarbeid med bruker og deres nettverk
- Økt bruk av velferdsteknologi og e-helse
Mulige risikofaktorer
 Kvaliteten innen sektoren kan avvike fra krav i lov og forskrift
 Krav til kompetanse, effektivitet og arbeidstid er ikke i samsvar med
lønnsbetingelser
 Personalets holdninger og verdier kan avvike fra normen
 Stram økonomi - krav til innsparing og effektivisering
Ovennevnte kan føre til at eldre og pleietrengende ikke får de tjenestene som de etter
loven har krav på. I tillegg til et stadig økende press på hjemmesykepleien.
Knapphetsfaktorer som tid og bemanning, kan øke risikoen for at det oppstår situasjoner
der personer som mottar pleie- og omsorgstjenester ikke får sine grunnleggende behov
ivaretatt, slik de er forutsatt iht. lov og forskrift. Sannsynligheten reduseres ved at

20

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

Overordnet analyse 2012

personalet har en høy kompetanse. Fokus på dette gjennom
forvaltningsrevisjonsprosjekter som er rettet mot internkontroll innen pleie og omsorg,
samt kvalitet i hjemmetjenestene. Revisjonen har tidligere utarbeidet en
forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg kvalitet i hjemmetjenesten. Innenfor de
områdene som ble vurdert i den undersøkelsen, konkluderte revisjonen med at
tjenestetilbudet er i henhold til krav i lov og forskrift.
Risikoreduserende tiltak kan være kompetanseheving, ha fokus på oppfølging av
kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter
og internkontroll i pleie- og omsorgssektoren.
Vesentligheten vurderes til høy. Revisjonen har tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon
innen pleie og omsorg. Den gang kom revisjonen med anbefalinger om å forbedre
internkontrollen. Det kan være aktuelt å se på om internkontrollen er blitt styrket. I tillegg
kan det være aktuelt å se på om det er mulig å drive mer effektivt innenfor den gitte
budsjettrammen. Dette vil trolig være nødvendig for å bevare god tjenestekvalitet i årene
fremover innenfor begrensede økonomiske rammer.
Sørge for å yte tjenester iht. Sosialtjenesteloven og øke brukermedvirkning
(Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Mangelfull praktisk bistand og opplæring
 Mangelfull avlastning
 Mangel på støttekontakter
 Mangel på plass i institusjoner eller bolig med heldøgns bemanning
Konsekvensene kan være at brukere ikke får tilbud om tjenester de har krav på. Det kan
føre til belastning for familie, ensomhet og mangelfull hjelp til å ha en meningsfylt
tilværelse i felleskap med andre.
Tidligere har kommunen hatt for få årsverk pr. innbygger i forhold til sammenlignbare
kommuner, og også relativt sett flere sosialhjelpsmottakere. Tall fra KOSTRA viser at
antall sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertallet har vært på omtrent samme nivå
de siste årene, og nivået har ligget mellom 2,3 % og 2,5 %. Ser man på tallene for
kommunene i KOSTRA gr. 7 så er trenden stigende, fra 1,8 % til 2,3 % de siste årene.
Risikoreduserende tiltak kan for eksempel være å delta i Praksis Sør, som er et
kompaniskap mellom UiA og flere kommuner i Agder. Dette vurderes av enheten som
utviklende. I tillegg har kommunen en satsing på brukermedvirkning og NAV-reformen.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Det kan få store konsekvenser for de som faller
utenfor eller ikke får det tilbudet de har krav på.
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Gjennomføring av samhandlingsreform - nye oppgaver og endring i
sykdomsbildet (Vesentlighet M)
Mulige risikofaktorer
 Manglende kompetanse
 Mangelfull planlegging
 Manglende kapasitet
Implementering av reformen kan gi store utfordringer både når det gjelder kapasitet og
prioritering. Man kan blant annet risikere større utbetalinger fra kommunen til andre
parter i samhandlingsreformen. I tillegg kan man støte på utfordringer knyttet til kapasitet
og prioriteringer, hvis kommunen ikke er ute i god tid.
Revisjonen oppfatter det slik at kommunen har kompetanse til å gjennomføre reformen
på en tilfredsstillende måte.
Risikoreduserende tiltak kan være å ha fokus på effektiv koordinering mellom stat og
kommune, være proaktiv og i stand til å foreta raske omstillinger.
Vesentligheten vurderes til middels. Jf. Årsmeldingen for 2011 har mye av de viktigste
sakene og innsatsområdene i 2011 vært i forberedelse med innføringen av
Samhandlingsreformen fra 1.1.2012. Implementeringen av reformen gir store
utfordringer både når det gjelder kapasitet og prioritering.
Fremtidens omsorgsutfordringer og tilpasning av tjenestetilbudet (Vesentlighet H)
Mulige risikofaktorer
 Manglende ressurser til ombygginger av eksisterende bygningsmasse
(boliger og institusjoner) til mer effektiv drift
 Kommunens økonomiske situasjon og redusert investeringsnivå
 Sikkerhet knyttet til velferdsteknologi (e-helse)
 Svikt i avviksrutiner – eksempelvis feilmedisinering
Det er viktig at Søgne kommune møter fremtidens omsorgsutfordringer i tide og på en
god måte, har gode avviksrutiner og dialog med brukerne.
Det er store utfordringer knyttet til å tilpasse og planlegge for fremtidig tjenestebehov.
Gitt kommunens økonomiske situasjon og handlingsregel, og de forhold som tidligere er
vurdert. Utfordringene er store og sannsynligheten er til stede for at kommunens
tjenestetilbud ikke vil møte krav til kvalitet og kapasitet i årene som kommer.
Risikoreduserende tiltak kan for eksempel være å investere i nye IT-løsninger, ha fokus
på kompetanse og kostnadseffektiv ressursbruk.
Vesentligheten vurderes til høy. Andel 80+ i Søgne var i 2011, 3,1% av befolkningen.
Andelen eldre er noe lavere i Søgne enn snittet for KOSTRA gr. 7 og snittet for fylket.
Men det er en kjent sak at den norske befolkning lever lengre, og det er positivt. Men det
fører også til en del store og omfattende utfordringer innenfor området.
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3.5 Oppvekstsektoren
Oppvekstområdet består av enhetene PPT, Nygård skole, Lunde skole, Langenes skole,
Tangvall skole, Tinntjønn skole, barnehage og kultur. Barnevernet som er lokalisert i
Songdalen sorterer også under oppvekstområdet. I tillegg er skolefaglig rådgiver, SLT
koordinator og 0 – visjon prosjektleder samlet i stab.
Området disponerer nesten halvparten av kommunens nettobudsjett, og det er mange av
kommunens ansatte som hører til under denne sektoren. Utgiftsnivået innenfor sektoren
har betydning for vesentlighetsvurderingen.
Det har vært en økning i antall stillinger de siste årene og det skyldes blant annet i
hovedsak økt behov for barnehageplasser, behovet for barnehageplasser har flatet ut og
Søgne kommune har i dag full barnehagedekning og enda til noe ledig kapasitet. I tillegg
har det vært et stigende antall barn med særskilte behov, særlig innenfor
barnehagesektoren.
Det samlede sykefraværet innenfor denne sektoren var i 2011 på 6,6 %. Hvis vi ser på
tallene isolert sett for barnehagene så er det betydelig høyere, og det spenner fra 8,8 %
til 13,2 %. De tallene tilsier at det er grunn til å sette i gang tiltak for å få ned
sykefraværet.
Visjonen for denne sektoren er at voksne i Søgne skal være engasjerte i barns og
ungdoms utvikling gjennom å se dem, lytte til dem og snakke med dem. I tillegg er en av
visjonene at alle ungdommer skal få et meningsfullt voksenliv (Årsmelding 2011).

3.5.1 Risikovurdering
Sørge for tjenester iht. kom. Barnevernsloven (Vesentlighet H) herunder oppnå:
- Utføre de oppgaver kommunen er pålagt iht. barnevernsloven
- Barnevernet skal komme inn i en barnevernssituasjon så tidlig som mulig
- Øke brukermedvirkning, og satse på gode samhandlingsrutiner med skole,
barnehage, helsestasjon og PP-tjeneste.
Mulige risikofaktorer
 Mangelfull dialog/kontakt med andre enheter som kan bidra til å melde i fra
 Manglende kompetanse og rutiner
 Rus og omsorgssvikt blir ikke fanget opp
Konsekvensene av dette kan blant annet være at kvaliteten på tjenestene reduseres.
Barn i risikosonen blir ikke oppdaget og får ikke hjelp tidsnok. Får ikke tilpasset hjelp og
oppfølging. Det er en fare for at det fattes vedtak som ikke er til det beste for barnet.
Tall fra KOSTRA viser at 2,2 % har stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år,
dette er noe lavere enn i de andre kommunene i KOSTRA gr. 7 og tallene for VestAgder. Relativt lave kostnader pr. bruker sammenlignet med tilsvarende kommuner kan
være en indikator på for lavt satsingsnivå. Ligger noe over sammenlignbare kommuner i
andel sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 22-66 år.
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Risikoreduserende tiltak kan være å delta i interkommunale samarbeid, fokus på
internkontroll og benytte brukerundersøkelser. I tillegg til deltakelse på kurs i
forebyggende arbeid og veiledning og fokus på videreutvikling.
Vesentligheten vurderes til høy. Dette begrunnet med at de negative konsekvensene er
store og gjerne uopprettelige for barn som ikke får en trygg og god oppvekst. Søgne og
Songdalen samarbeider om felles barnevernstjenester.
Kommunale og private barnehager drives i henhold til krav gitt i lov og forskrift
(Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Følges bemanningsnormen (antall barn pr. voksen).
 Tilstrekkelig kompetanse hos de ansatte.
 Lokalenes utforming, areal og inneklima.
 Kommunens tilsyn med private barnehager kan være mangelfullt.
 Økonomisk risiko
Konsekvensene kan være at barna ikke får det tilbudet de har lovmessig krav på.
Søgne kommune har noe lavere netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år enn
sammenlignbare kommuner i KOSTRA gr. 7. Søgne kommune har noe høyere andel
ansatte med førskolelærerutdanning enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA gr. 7.
Dette gjelder også pedagogiske ledere. Søgne kommune har full barnehagedekning.
Risikoreduserende tiltak kan være å ha fokus på kompetanseheving, implementering av
rammeplaner, tilsynsoppgaver og nytenkning knyttet til nettbaserte løsninger.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Barnehagene satser på videreutdanning og
fagkurs. Det er en forskjell mellom de private og de kommunale barnehagene når det
gjelder fagutdannelse, der det er færre ansatte med fagutdannelse i de private
barnehagene. Etaten har etablert interne rutiner og har risikoreduserende tiltak.
Sikre at alle barn i barnehage og elever har et godt, likeverdig og tilpasset
opplæringstilbud (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Enkelte barn i barnehage og elever får ikke et tilpasset opplæringstilbud,
innenfor den ordinære undervisningen eller som spesialundervisning.
 Elever kan falle utenfor, miste interessen for skolen og ikke fullføre
videregående opplæring.
 Elever med særskilte behov, f. eks. barn fra språklige minoriteter, risikerer å
ikke få tilstrekkelig morsmåls-/ekstra norsk opplæring.
 Utfordrende å rekruttere kvalifiserte lærere og vikarer.
Konsekvensene kan blant annet være at elever mangler grunnleggende kunnskap når
de forlater grunnskolen, dropper ut når de kommer over i videregående skole, elever
med særskilte behov får ikke et tilpasset opplæringstilbud og mangelfullt skolemateriale.
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Som tidligere nevnt er bruken av spesialundervisning høy, særlig innenfor
barnehageområdet. I skolen er timebruken betydelig høyere enn andre kommuner i
regionen og samme kommunegruppe. 20 % av timene i Søgneskolen totalt, er
spesialundervisning. En forholdsvis stram kommuneøkonomi kan gå ut over
overføringen til skolene og man kan se utfordringer i kjølevannet av dette. I tillegg pekes
det i kommuneplanen på kommende kapasitetsproblemer i ungdomsskolen grunnet høy
befolkningsvekst.
Risikoreduserende tiltak kan være at Søgne kommune eksplisitt og systematisk legger
vekt på å arbeide innenfor en vid forståelse av begrepet tilpasset opplæring, dette
kommer frem av revisjonens egen rapport «Ressursmodell, spesialundervisning og
tilpasset opplæring i Kristiansand».
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Dette begrunner vi med at det er store sosiale
og økonomiske konsekvenser knyttet til elever som faller utenfor opplæringssystemet.
En viktig årsak til at elever faller utenfor kan være at de ikke fanges opp og får et
tilpasset opplæringstilbud.
Oppnå en kostnadseffektiv grunnskoledrift (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Sikre tilfredsstillende lærertetthet.
 Mye ressurser som brukes til administrasjon og støttefunksjoner.
 Hensiktsmessighet av skolestruktur.
Lite effektiv ressursbruk kan føre til at elevene kan få et dårligere opplæringstilbud.
Nye skoler gir gode og funksjonelle rammevilkår for opplæringen. Søgne kommune har
noe høyere brutto og netto driftsutgifter pr. elev i grunnskolen i forhold til
sammenlignbare kommuner i KOSTRA gr. 7. Færre elever pr. klasse enn snittet for
kommunegruppe 7 og Vest-Agder, men antall elever pr. kommunale skole er noe
høyere.
Risikoreduserende tiltak kan være å ha fokus på økonomistyring og evt. effektivisering
av driften.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Iht. KOSTRA data synes kommunen å ha en
noe dyrere grunnskoledrift i forhold til sammenlignbare kommuner i KOSTRA gr. 7.
Søgne kommune bruker mer på grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter og
pr. innbygger av netto driftsutgifter til grunnskole. I tillegg viser tall fra KOSTRA at Søgne
bruker markant mindre på investeringer innenfor grunnskolesektoren. Revisjonen er av
den oppfatning at Søgne kommune må jobbe kontinuerlig for å drive mest mulig
effektivt. Dette vil også være nødvendig for å bevare god tjenestekvalitet i årene
fremover innenfor begrensede økonomiske rammer.
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Gratis opplæring til alle elever (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Betaling som kreves inn for leirskoler, turer og opplæringsmateriell kan
undergrave målet/kravet om gratis opplæring
 Kan skape stor misnøye blant foreldre og foresatte
Kan føre til økt press på foreldre, barn/ungdom kan utsettes for mobbing hvis foreldrene
ikke vil/kan bidra og det kan føre til misnøye hvis prinsippet om gratis opplæring blir
brutt.
Fare for at foreldreinitiativ til turer utover ordinær leirskole medfører press på andre
foreldre som er i strid med opplæringsloven. Dette er en dagsaktuell problemstilling i
Søgne kommune.
Risikoreduserende tiltak kan være fokus på temaet fra sentralt hold og at kommunen har
fokus på dette prinsippet.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Dette begrunnes ut i fra at det kan være tilfeller i
gråsonen, der det kan være press på foreldre om å bidra til f. eks. lenger tur/leirskole.
Lovbestemmelsen slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for
elevene. Det betyr at kommunen ikke kan kreve betaling fra elevene eller foreldrene for
verken undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige og sosiale) som foregår i
skoletiden og i skolens regi, og som er en del av grunnskoleopplæringen i samsvar med
opplæringsloven og forskriftene til loven. Eksemplene som nevnes i lovbestemmelsen er
ikke uttømmende. Forbudet mot å kreve egenbetaling gjelder all virksomhet i forbindelse
med opplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid når disse
aktivitetene er ledd i at skolen gjennomfører grunnskoleopplæringen i samsvar med lov
og forskrift.
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3.6 Teknisk sektor
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten.
Veksten i oppgavene har ført til at driftsbudsjettene både for eiendomsenheten og
ingeniørvesenet er presset. Veksten i bevilgninger til drift av nye bygg, nye veger eller
nye grøntanlegg øker ikke proporsjonalt med oppgavene. I tillegg kommer lovkrav til
tilsyn og kontroll med anlegg som «spiser» driftsmidler. Kravene til dokumentasjon gjør
at de administrative oppgavene øker og kommunen må fremover se på bemanningen
innenfor denne sektoren.
I årsmelding 2011 for Søgne Kommune kan vi lese at overordnede mål for
ingeniørvesenet er å revidere hovedplaner for vann og avløp, oppnå forsvarlig
budsjettering, ha fokus på HMS i enheten og bruke investeringsrammene fornuftig og
riktig. Utfordringer er blant annet å rekruttere og beholde ansatte og overlappe
nøkkelstillinger, høy gjennomsnittsalder, og for store mengder arbeidsoppgaver.
Overordnede mål for arealenheten er å sikre en arealforvaltning som er i samsvar med
nasjonale mål og tilpasset lokale forhold, bidra til å opprettholde et biologisk mangfold,
oppnå nasjonale mål for luft, areal og vann. Enheten står ovenfor en rekke utfordringer,
blant annet har stor byggeaktivitet fører til press på enhetens tjenester og på de ansatte,
høy omgjøringsprosent for dispensasjonssøknader som legges frem for politiske utvalg,
vanskelig å rekruttere erfarne fagfolk til enheten, stadig nye krav til medarbeiderne som
en følge av lovendringer og usikkerhet om dimensjonering av oppmålingsavdelingen ift.
tidsfrister og evt. gebyrreduksjon. Overordnede mål for eiendomsenheten er å sikre en
stabil bemanning, oppdaterte ansatte, tilrettelegge for optimal økonomi og energistyring,
god service ovenfor brukeren av deres bygg, rette opp og ta igjen etterslepet i
vedlikehold og sikre lavest mulig sykefravær. Enheten har i flere år hatt utfordringer og
har fremdeles utfordringer med alt for små bevilgninger sett i forhold til kvalitet og de
oppgavene de ansatte er satt til å løse. Utviklingstrekkene for enheten har vært preget
av stress og arbeidsmengde (Årsmelding 2011).

3.6.1 Risikovurdering
Utvikle og vedlikeholde kommunens bygningsmasse (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Manglende utvikling og vedlikehold - store verdier, 1,5 milliarder kroner
Konsekvensene kan være middels/store grunnet at nødvendig vedlikehold ikke blir utført,
forfall som krever total renovering pga. manglende vedlikehold og lovpålagte krav blir
ikke utført, som f. eks. ventilasjon, brannsikring og lignende.
I årsmeldingen for 2011 pekes det på at det er en utfordring å holde tritt med
arbeidsoppgaver pga. veksten i kommunen og at vedlikehold av bygningsmasse blir
utsatt.
Risikoreduserende tiltak kan være å vedta en opptrappingsplan for vedlikehold i
økonomiplanen. Kommunal vedlikeholds strategi er vedtatt og FTV system er innført.
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Vesentligheten vurderes til middels/høy. Dette begrunnet med at etterslepet på
vedlikeholdssiden kan på sikt gå ut over tjenestetilbudet og framtidig kommuneøkonomi.
Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder
(Vesentlighet M/H)
Dette gjelder blant annet: renovasjonstjenester, vann og avløp, feiing og plan- og
byggesaksbehandling
Mulige risikofaktorer
 Beregning av selvkost er en omfattende oppgave. Revisjonens erfaring
gjennom løpende regnskapsrevisjon er at sannsynligheten for feil er
forholdsvis stor.
 Kostnadene kan bli belastet feil ansvar.
 Brukeren av tjenestene kan betale for mye eller for lite på grunn av vesentlige
avvik mellom brukerbetaling og selvkost.
Konsekvensene kan være middels store. Dette kan medføre at kommunens innbyggere
betaler for mye for tjenestene de mottar og at de kommunale avgiftene er høyere enn
nødvendig. Kan i tillegg medføre misnøye og i ytterste konsekvens et mulig erstatningsansvar.
Det er et komplisert og til dels uavklart regelverk for selvkost8 på flere områder. Søgne
har de siste årene opparbeidet et betydelig akkumulert overskudd på vann, og
selvkostfondet er nå positivt. Dette må disponeres i en 3-5 års periode.
Risikoreduserende tiltak kan være at etterberegning utføres på de vesentlige områdene.
Vesentligheten vurderes til middels. Revisjonen foretar kontroll av selvkostberegningen
for vann, avløp og renovasjon (VAR-området) for å sikre at regnskapet føres korrekt, og
at inntekter ikke overstiger utgiftene.
Plan- og byggesaksbehandling – sikre forutsigbar, effektiv og korrekt behandling
(Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer
 Vedtak fattes i strid med planer og bestemmelser.
 Rolleblanding, inhabilitet.
 Utnyttelse av et området er ikke i samsvar med planer for området.
 Stor saksmengde og økende press fra søkere.
En konsekvens kan være at målet om å ivareta naturmiljøet, spesielt i kystsonen, ikke
innfris. I tillegg kan en konsekvens være at behandling av byggesaker ikke skjer iht. lov,
forskrift og vedtatte retningslinjer. Dette kan medføre misnøye i befolkningen og i ytterste
konsekvens et mulig erstatningsansvar. I tillegg til en lite effektiv byggesaksbehandling.

8

Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet (innenfor et 3-5-årsperpektiv). Brukerne skal kun betale for tjenester
de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Investeringsutgiftene må
dermed fordeles jevnt over investeringenes levetid, jf. kapittel 4 Kapitalkostnader. Investeringer i anleggsmidler kan
dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet.

28

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

Overordnet analyse 2012

Komplisert og noe uklart regelverk, påstanden om at det bygges for mye i strandsonen
fremsettes til stadighet gjennom media og av statlige myndigheter og det er behov for en
gjennomgang av metoden for utmåling av kommunens byggesaksgebyrer.
Risikoreduserende tiltak kan være målrettet arbeid der man sikrer gode rutiner og
effektiv saksbehandling.
Vesentligheten vurderes til middels/høy. Svært mange innbyggere og næringsliv kommer
i kontakt med plan og byggesaker. Revisjonen er av den oppfatning at effektiv og korrekt
saksbehandling kan sikre kommunen videre vekst.
Sikre gode vann- og avløpstjenester (Vesentlighet H)
Mulige risikofaktorer
 Mer ekstrem nedbør
 Flere fryse- og tine sykluser
 Økende flomfare
 Høyere gjennomsnittstemperatur (Økt bakterieforekomst i drikkevannet)
 Stigende havnivå og økende stormflonivå og stormflo hyppighet
Klimautfordringene vil forsterke utfordringene som norsk vannforsyning allerede står
ovenfor i forhold til det å levere vann av god kvalitet. Ved kraftig nedbør eller
flomsituasjoner kan ledningsnettet for drikkevann og avløp være utsatt for økt
forurensingsrisiko ved at ledninger og kummer kan bli satt under vann. Dersom det er
utsatte punkter på distribusjonssystemet, som lekkasjepunkt på rør eller utette
brannventiler i kummer, kan forurenset vann trenge inn i vannforsyningssystemet
dersom vanntrykket inne i ledningene blir redusert, eksempelvis som følge av
reparasjonsarbeid. Det kan også oppstå gjengroingsproblemer for ledningsnettet som
følge av mer organisk materiale i vannkildene. Dersom drikkevannskildens nedbørsfelt
inneholder miljøgifter vil mer ekstremvær og oversvømmelser også øke risikoen for at
disse havner i drikkevannskilden. Videre kan klimaendringer føre til at store innsjøer blir
mindre sikre som hygieniske barrierer. Forurensing som følge av overvann kan føre til
forekomst av bakterier, virus og parasitter som kan gi sykdom hos mennesker og dyr.
Klimasårbarhet øker i takt med vedlikeholdsetterslepet. Søgne scorer dårlig på å ha
sikret seg en god alternativ vannforsyning. Søgne må støtte seg til to høydebasseng
dersom det skulle bli svikt fra Tronstadvannet. I undersøkelsen9 viser det at kommunen
er blant landets dårligste.
Risikoreduserende tiltak kan være å ha fokus på utvikling innenfor området og at
kommunen har en klar strategi for området. Søgne kommune har vedtatt hovedplan for
vannforsyning 2012 – 2020, der hovedmålet er at Søgne kommune skal levere nok og
trygt drikkevann.
Vesentligheten vurderes til høy. Dette er et område med stort etterslep, og
konsekvensene ved å utsette arbeidet med å forbedre vann- og avløpsnettet er store.

9

Artikkel i Lokalavisen Budstikka 17.11.11
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4 Oppsummering
Revisjonen har i denne analysen pekt på ulike områder, overordnet og innenfor den
enkelte sektor, der det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon.
Revisjonens mål er at analysen skal gi et godt grunnlag for KU til å utarbeide en plan for
forvaltningsrevisjon for 2012-2015.
Under har vi listet opp 24 mål og utfordringer som er vurdert:
Overordnet:
 Balansert utvikling innenfor Kommunes satsingsområder (Vesentlighet M)
 Gjeldsnivået - konsekvenser (Vesentlighet M/H)
 Demokratisk kontroll med kommunale selskap og god forvaltning av kommunens
eierinteresser (Vesentlighet M)
 Sikre fremtidig klimatilpasning i Søgne kommune (Vesentlighet M/H)
 Tiltak for å redusere sykefraværet og forbedre registreringen (Vesentlighet L)
 Styring og internkontroll (Vesentlighet M/H)
 Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet H)
Økonomisektoren
 Innkjøp – Kommunen følger reglene for offentlig anskaffelser ved innkjøp av varer
og tjenester (Vesentlighet H)
 Kommunens langsiktige midler og gjeld forvaltes tilfredsstillende og iht. vedtatt
finansreglement (Vesentlighet M)
Administrasjonssektoren
 Administrasjonen - organisering (Vesentlighet M)
 IT- sikkerhet (Vesentlighet M)

Helse- og omsorgssektoren
 Sørge for tjenester iht. Helse- og omsorgstjenesteloven og forskrifter (Vesentlighet
H)
 Sørge for å yte tjenester iht. Sosialtjenesteloven og øke brukermedvirkning
(Vesentlighet M/H)
 Gjennomføring av samhandlingsreform - nye oppgaver og endring i sykdomsbildet
(Vesentlighet M)
 Fremtidens omsorgsutfordringer og tilpasning av tjenestetilbudet (Vesentlighet H)
Oppvekstsektoren
 Sørge for tjenester iht. kom. Barnevernsloven (Vesentlighet H)
 Kommunale og private barnehager drives i henhold til krav gitt i lov og forskrift
(Vesentlighet M/H)
 Sikre at alle elever har et godt, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud
(Vesentlighet M/H)
 Oppnå en kostnadseffektiv grunnskoledrift (Vesentlighet M/H)

30

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

Overordnet analyse 2012

 Gratis opplæring til alle elever (Vesentlighet M/H)
Teknisk sektor
 Utvikle og vedlikeholde kommunens bygningsmasse (Vesentlighet M/H)
 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder
(Vesentlighet M/H)
 Plan- og byggesaksbehandling – sikre forutsigbar, effektiv og korrekt behandling
(Vesentlighet M/H)
 Sikre gode vann- og avløpstjenester (Vesentlighet H)
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