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RÅDMANNENS FORSLAG

1 Innledning

Framtidens utfordringer krever handling nå

Stavanger kommune skal videreutvikle gode velferdstjenester de neste �re årene for å ruste kommunen for

strammere økonomiske rammebetingelser på lang sikt. Betydelige demogra�ske endringer og økt press på

velferdstjenestene vil kreve både nye arbeidsprosesser og teknologi. Stavanger kommune vil møte utfordringene

gjennom kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digitalisering på alle tjenesteområder. Dette handler om å

forenkle, forbedre og fornye de tjenestene kommunen skal levere i framtiden.

Fortsatt gode tjenester

Konjunkturendringene i regionen de siste årene har påvirket Stavanger kommunes økonomi med lav vekst i

skatteinntektene. Driftsnivået er tilpasset til de økonomiske rammene. Likevel viser sammenligninger med andre

kommuner at Stavanger fortsatt leverer gode tjenester til innbyggerne innenfor de aller �este tjenesteområdene.

Dette gjør at Stavanger kommune har et handlingsrom for å ta nye grep.

Langsiktige velferdsutfordringer krever grep i dag

Demogra�utviklingen på sikt, med en aldrende befolkning og færre yrkesaktive per pensjonist, utfordrer både utgifts-

og inntektssiden til kommunene i årene framover, jf. den nasjonale perspektivmeldingen 2017.

(https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/id2484715/) Framover vil vekstimpulsene til alle

kommunene bli strammere. Det forventes også at rentene vil bli høyere og dette vil tynge kommuner med høy

gjeldsbelastning. Langsiktige drifts- og investeringsanalyser på lokale forhold viser at det er nødvendig for Stavanger

kommune å ta grep i dag. Dagens kostnadsnivå vil ikke være bærekraftig.

Nye arbeidsformer og digitale løsninger

For å opprettholde det samme velferdsnivået på viktige områder må kommunen løse oppgavene på nye måter. Dette

vil kreve nye kompetanser og ny kunnskap. Gjennom samarbeid på tvers av organisasjonen og med aktører utenfor

organisasjonen må det jobbes målrettet med innovasjon for å utvikle gode og effektive tjenester. Den teknologiske

utviklingen har beveget seg raskt, med store framskritt innenfor blant annet robotisering og kunstig intelligens, og

mye tyder på at utviklingshastigheten vil øke i årene som kommer.

Digital teknologi forventes å gi det største potensialet for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny

teknologi må imidlertid skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får

gode og trygge tjenester. I denne perioden skal det satses særskilt på å kartlegge arbeidsprosesser som kan være

aktuelle for digitalisering. Kommunen må jobbe sammen med andre kommuner og private aktører for å �nne de beste

teknologiske løsningene.

Leve HELE LIVET og velferdsteknologi

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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Omstillingsprogrammet Leve HELE LIVET videreføres i planperioden og utvides gradvis til �ere brukergrupper,

uavhengig av alder og funksjonsnivå. Velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunens tjenestetilbud, og

bidra til å utsette eller redusere behovet for kommunale tjenester.

En god oppvekst for barn og unge

Gjennom god kvalitet i barnehager, skoler og øvrig tjenestetilbud, skal kommunen bidra til å ruste barn og unge til å bli

aktive deltakere i samfunns- og arbeidsliv. Stavanger satser på rekruttering og kompetanseutvikling for å sikre nok

kvali�serte ansatte.

Fra og med 2018 disponerer alle elever fra 2.-10. trinn sin egen digitale enhet. På nyåret 2019 inkluderes også 1. trinn,

og Stavanger vil da nå målet om at alle elever og lærere i skolen skal disponere sin egen digitale enhet til bruk i

læringsarbeidet. Det er viktig å utnytte de nye mulighetene verktøyene gir til å involvere og aktivisere elevene mer i

undervisningen, og til å variere og tilpasse opplæringen. Digitalisering skal også bidra til økt involvering av foresatte

som en ressurs i utdanningsløpet.

En klimavennlig og attraktiv by

Stavanger må ta sin del av de nasjonale forpliktelsene til reduksjon i klimagassutslipp og bidra til et

lavutslippssamfunn. God areal- og transportplanlegging skal tilrettelegge for en byutvikling med miljøvennlig

transport og reduksjon i klimagassutslipp fra fossil energi. I planperioden vil �ere av de store prosjektene i

bymiljøpakken være under arbeid og bidra til at Stavanger kommune når null-vekstmålet for personbiltra�kken.

Stavanger kommune skal også redusere sine egne klimagassutslipp gjennom bruk av nye energi- og varmeløsninger og

bedre energistyring av kommunale bygg. Videre satsing på smartby-løsninger skal også bidra til en klimavennlig og

attraktiv by.

Nye Stavanger etableres i 2020

1. januar 2020 slås dagens Stavanger kommune sammen med Rennesøy og Finnøy kommuner. Arbeidet med å

forberede denne sammenslåingen har pågått i hele 2018 og vil i stor grad prege arbeidet i 2019. Å danne en ny

kommune gir muligheter for å tenke nytt om hvordan man lager gode tjenester i samarbeid med innbyggerne.

Netto driftsresultat

Høstens vedtak i Fellesnemnda (FN sak 37/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693275?agendaItemId=215859)) legger

til grunn et netto driftsresultat som er større enn 2 % og minimum 3 % på sikt. Dette er fulgt opp med det foreliggende

forslaget med et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,0 % i planperioden. Et langsiktig mål om et netto

driftsresultat på 3 % har ikke vært mulig å få til i denne handlingsperioden.

Økning i driften

Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden handler i stor grad om videreføring av gjeldende handlings- og

økonomiplan og vedtak fattet i forbindelse med tertialrapporteringene gjennom året 2018. Samlet sett innebærer

budsjettforslaget en netto økning på kr 218 mill. (3,2 %) for tjenesteområdene. Helårsvirkningen av lønnsoppgjør

2018 utgjør kr 117 mill. Korrigert for dette er netto endring på tjenesteområdene kr 101 mill. i 2019. Økningen

gjelder blant annet barnehage, skole, barnevern, hjemmetjenestene, avlastning og heldøgns omsorg.

Høyt investeringsnivå
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Investeringsnivået for kommunen ligger fortsatt høyt med kr 6,1 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er

bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser

og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer

i denne planperioden.

Egen�nansieringen av investeringene er gjennomsnittlig 43 % i �reårsperioden og dette er under det langsiktige

målet på minst 50 %. Gjeldsgraden for bykassen øker fra 65 % i 2019 til 72 % i 2022. Moderat vekst i driftsinntektene i

kombinasjon med en høy netto vekst i gjeldsnivået som følge av høyt låneopptak, medfører at gjeldsgraden stiger til et

nivå som ligger over det langsiktige målet på 60 %.

Optimisme i regionen

De økonomiske utsiktene for regionen er i bedring, sysselsettingsutviklingen er positiv og arbeidsledigheten er lavere.

Det er gjennomført betydelige omstillinger i regionen de siste årene. Den teknologiske utviklingen har bidratt til at

mange kostnadskrevende arbeidsprosesser har blitt effektivisert og utføres på en annen måte i dag. Stavanger

kommune må være til stede og følge den teknologiske utviklingen. Ved å gå foran skal Stavanger skape framtidens

tjenester sammen med innbyggere og næringsliv.

Stavanger, 5. oktober 2018

Per Kristian Vareide

rådmann
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2 Utfordringer og muligheter

På lang sikt forventes betydelige demogra�ske endringer, økt press på velferdstjenestene

og stramme økonomiske rammer. Stavanger må legge til rette for et variert næringsliv for

å skape en plattform for fremtidig vekst og velferd. Som ledd i omstillingen til et

lavutslippssamfunn, forventes et «kortreist hverdagsliv» og med Bypakkens økonomiske

virkemidler, endrede transportbehov og -vaner.

Mer komplekse tjenester og nye måter å løse oppgaver på innebærer økte krav til

kompetanse, effektivitet og kvalitet i tjenesteleveransene. Vellykket digitalisering og nye

måter å organisere arbeidet på krever at kommunen intensiverer arbeidet med forbedring

og utvikling i tiden framover.

2.1 Innledning

Stavanger kommune står på lang sikt foran store demogra�ske endringer. Antall eldre vil øke markant fra 2022/2023.

Det vil bli færre yrkesaktive per pensjonist. Derfor må det legges til rette for at Stavanger tiltrekker seg unge som vil

bosette seg i kommunen.

De sosiale ulikhetene har økt de siste årene. Spesielt bekymringsverdig er økningen i økonomisk vanskeligstilte

familier med forsørgeransvar for barn.

Økning i levealder er et tegn på at helsetilstanden i befolkningen er god. Den samlede sykdomsbyrden i Norge har falt

de siste 20 årene. Samtidig øker forekomsten av �ere typer kreft og demens som følge av økt levealder, og det

rapporteres om �ere unge med psykiske helseplager. Både endringer i sykdomsbildet og hvor mange det gjelder,

stiller kommunen overfor nye utfordringer knyttet til kompetansebehov og tjenestetilpasning. Det forventes en

ytterligere forskyvning fra spesialisthelsetjenesten over til de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Global oppvarming er den antatt største miljøutfordringen verden står overfor. Norge er i global klimaavtale

forpliktet til å kutte i klimautslipp. Stavanger må ta sin del av de nasjonale forpliktelsene og være forberedt på en mer

offensiv nasjonal klimapolitikk.

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å løse kommunens oppgaver på nye måter, som igjen fører til krav og

forventninger om digitalisering og investering i teknologi – samt omstilling og effektivisering. Digital kompetanse må

samordnes med øvrige fagkompetanser for å utvikle tjenestene.

Samfunnsutviklingen er forventet å gi økt press på velferdstjenestene, og det vil trolig ikke være bærekraftig å løse

oppgavene på samme måte som i dag.

I dette kapitlet vil utfordringsbildet bli nærmere belyst og det vil pekes på strategiske valg for å møte utfordringene.

Utfordringer og muligheter kommunen står overfor, danner utgangspunkt for prioritering av tiltak i

tjenesteområdene.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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2.2 Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen er sammensatt av samfunnsdelen

med mål og strategier og arealdelen  med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens tidshorisont er 16 år og

den rulleres hvert fjerde år. Sammen med tematiske planer gir kommuneplanen overordnede føringer for handlings-

og økonomiplanen og årsbudsjettet for neste år. Det pågår nå et arbeid med å revidere kommuneplanen.

Samfunnsdelen vil bli utvidet til å omfatte Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner.

Kommuneplan for Stavanger 2019-2034, med samfunnsdel og arealdel, blir lagt fram for endelig politisk behandling i

Stavanger bystyre sommeren 2019.

Fellesnemnda har bedt Stavanger kommune om å utarbeide en samfunnsdel for nye Stavanger. Stavanger vil derfor

utarbeide sin samfunnsdel slik at den er egnet til å vedtas i den nye kommunen så snart nytt kommunestyre er

konstituert. Prosessen med å utarbeide samfunnsdelen skal gjennomføres slik at det bidrar til legitimitet og

forankring i de tre kommunene. Samfunnsdelen skal også behandles i Finnøy og Rennesøy kommunestyrer.

Elementer fra den reviderte kommuneplanen som er under arbeid er trukket inn i dette kapitlet.

Forventet befolkningsutvikling viser at det er viktig med en lang planleggingshorisont og god sammenheng mellom

areal- og økonomiplanleggingen. Investeringsbeslutninger gir langsiktige konsekvenser. I kapittel 3

(http://hop2019.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/) er dette nærmere belyst i en langsiktig drifts- og

investeringsanalyse (LDIA) med tidshorisont på 16 år.

2.3 Sysselse�ing og demografiske endringer

Et arbeidsmarked i endring

Arbeidsmarkedet påvirker befolkningsutviklingen, dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og Stavanger

kommunes økonomi. De økonomiske utsiktene er i bedring, sysselsettingsutviklingen er positiv og arbeidsledigheten

er avtagende. Det er gjennomført betydelige omstillinger i regionen de siste årene og dette gjelder spesielt innenfor

olje- og gassnæringen. Den teknologiske utviklingen har bidratt til at mange kostnadskrevende arbeidsprosesser har

blitt effektivisert og utføres på en annen måte i dag. Den teknologiske utviklingen beveger seg raskt, med store

framskritt innenfor blant annet robotisering og kunstig intelligens, og mye tyder på at utviklingshastigheten vil øke i

årene som kommer. Dette vil bidra til å endre arbeidsmarkedet. Ulike utdanningsforløp og etterutdanningsmuligheter

må også tilpasses den teknologiske utviklingen i arbeidslivet.

Næringsstrukturen i regionen har fortsatt sitt tyngdepunkt innenfor olje- og gassnæringen, og vil ha det i lang tid

framover. Konjunkturnedgangen de siste årene har medført at næringsstrukturen i regionen har endret seg i retning

av å bli noe mer variert, men det er fortsatt behov for å drive dette videre. Uavhengig av oljeprisutviklingen står

regionen overfor en fase med behov for å bygge opp nye, større næringer. Framover må kommunen være en mer aktiv

tilrettelegger for at nye næringer etableres og nye arbeidsplasser skapes.

Tilrettelegging for økt verdiskapning i regionen gjøres blant annet gjennom Strategisk næringsplan 2018-2025

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399963?agendaItemId=211585), som er en regional plan med kommunenes felles

oppfatning av ståsted, utfordringer og muligheter. Stavanger kommune har utarbeidet: Handlingsplan næring 2018-

2021 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690940?agendaItemId=215546) med hensikt å følge opp og gjennomføre

kommunens egne prioriterte tiltaksområder.

Stavanger trenger et diversi�sert næringsliv for å sikre framtidig velferd.  

Kommunen skal derfor være en aktiv tilrettelegger for at nye næringer etableres.
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Søkelys på økt bærekraft kan vise seg på mange områder, og fører blant annet til stadig økende interesse for å utvikle

tjenester og produkter lokalt. Dette gir eksempelvis nye vekstmuligheter innenfor landbruk, turisme og energi.

Rennesøy og Finnøy vil tilføre nye Stavanger mer landbruk og havbruk, når den nye kommunen etableres.

Styrking av forsknings- og innovasjonsmiljøer vil sannsynligvis tiltrekke arbeidstakere med høy kompetanse samt

forskningsbaserte og -relaterte bedrifter. Stavanger kommune spiller en sentral rolle som vertskapsby for de største

forskningsinstitusjonene i regionen, som Universitet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssykehus (SUS),

International Research Institute of Stavanger (IRIS), VID vitenskapelig høgskole og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI).

Forskningsmiljøer tiltrekker kompetente arbeidstakere med internasjonale nettverk, noe som kan øke regionens

attraktivitet overfor investorer og arrangører av kongresser.

Kommunen må jobbe sammen med innbyggerne for å �nne nye arbeidsmåter som kan løse de store

samfunnsutfordringene. Smartbyarbeidet er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Smartbyarbeidet handler

om å utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne, bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser,

redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Smartbyarbeidet kjennetegnes av tre

drivere: Teknologi, innbyggerinvolvering og samarbeid. Prioriterte satsingsområder i Smartbyarbeidet er Helse og

velferd, Utdanning og kunnskap, Energi, klima og miljø, Urban kunst og Styring og demokrati.

Demogra�ske endringer

Etter oljeprisfallet i 2014 har Stavanger og regionen opplevd en svak utvikling i folketallet på grunn av nedgang i

antall arbeidsplasser og ut�ytting. Arbeidsmarkedet har imidlertid bedret seg betydelig det siste året. I de nye

befolkningsframskrivingene for Stavanger legges det derfor opp til en noe mer optimistisk utvikling, med

sysselsettingsvekst i alle år fram mot 2034. Veksten forventes å bli på om lag 0,6 prosent i 2018, og gjennomsnittlig 1

prosent i perioden 2019-2034. Nærmere detaljer om befolkningsframskrivningene �nnes i kapittel 11

(http://hop2019.stavanger.kommune.no/11-befolkning/).

Befolkning i Stavanger etter ulike alternative vekstbaner

Figur 2.1 Folketall fram mot 2035 i ulike alternativer. Kilde: Stavanger kommune/SSB
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SSB sine tre alternative vekstbaner ligger under kommunens egen befolkningsframskrivning. SSBs modell for

befolkningsframskrivninger er sammensatt av ulike forventninger til �ytting og innvandring, men lokale effekter av

sysselsettingsutvikling, boligmarked eller samferdselsprosjekter ligger ikke til grunn. Forventningene til

sysselsettingsvekst og et godt boligmarked for kjøper gjør at Stavanger sine framskrivinger nå ligger over den høye

vekstbanen til SSB.

SSB befolkningsprognoser

Forklaring til SSB befolkningsprognoser: 

Hvert alternativ beskrives ved �re bokstaver i rekkefølgen: fruktbarhet, levealder, innenlandsk �ytting og

innvandring, M=middels, L=lav og H=høy.

De største målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 15 år, og innbyggere eldre enn 67 år.

De store fødselskullene fra etterkrigstiden nærmer seg pensjonsalder. Det forventes en lavere andel innbyggere i

inntektsbringende arbeid på lang sikt, og at en økende andel vil ha behov for kommunens helse- og omsorgstjenester.

Samtidig kan dette medføre en redusert inntektsvekst for kommunen, med den konsekvens at kommunen vil ha

utfordringer med å tilfredsstille behovet for kommunale tjenester.

Demogra�ske endringer får raskt effekt innen barnehage- og skoleområdet. Derfor er det viktig å dimensjonere

barnehage- og skolekapasiteten i samsvar med den demogra�ske utviklingen. Barnehage- og skolebruksplanene

krever tverrfaglig oppfølging for å sikre god samordning av offentlige tjenester og boligbygging.

Sysselsettingsmuligheter og et attraktivt boligtilbud for både barnefamilier og andre er av vesentlig betydning for

kommunens befolkningsutvikling. Et variert næringsliv med rom for innovasjon og nytenkning, både i nystartede og

små bedrifter så vel som i etablerte bedrifter, er av betydning for kommunens attraktivitet.

 

Årlig prosentvis vekst

Andelen unge voksne (20-29 år) må økes  

for å sikre en bærekraftig utvikling i kommunen.
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Figur 2.2 Befolkningsframskriving for perioden 2018-2022

Strategiske valg for å møte utfordringene

Kommunen vil i samarbeid med næringslivet og akademia fortsette tilrettelegging for å bevare og skape

arbeidsplasser, næringsutvikling og utdanningsmuligheter. Nye samarbeidsformer mellom offentlig sektor, næringsliv,

akademia og innbyggere vil bli viktig.

I tillegg til sysselsettingsmuligheter har situasjonen i boligmarkedet avgjørende betydning for befolkningsutviklingen i

Stavanger. De �este boligene bygges av private aktører. Kommunen bidrar gjennom god planberedskap og effektiv

plan- og byggesaksbehandling. Det er viktig å tilrettelegge for et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle.

Gode oppvekst- og bomiljø med barnehager, skole, utdannings- og aktivitetstilbud for barn og unge og et kortreist

hverdagsliv er viktige satsingsområder.

Kommunen har et boligsosialt ansvar overfor grupper som ikke kan komme inn på boligmarkedet på egen hånd. De

kommunale foretakene Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF samarbeider med private aktører, for blant

annet å bidra til å utvikle viktige utbyggingsområder og sørge for en målrettet boligproduksjon, deriblant boliger for

vanskeligstilte.

Risikobildet

Oljeprisen, renteutviklingen, sysselsettingsmuligheter, evne til nyskaping og samskaping med innbyggerne, boligpris

og tilgang på bolig, demogra�sk utvikling inkludert innvandring og innenlandsk �ytting er eksempel på sentrale

element i risikobildet for dette området.

Mål og indikatorer

2018 2019 2020 2021 2022

0-5 år 6-15 år 16-67 år 68-79 år 80+ Totalsum
-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %
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2.4 Oppvekst og velferd

Utjevning av sosiale ulikheter

Sammenliknet med situasjonen i mange andre land er inntekt, utdanning, helse, bolig og andre velferdsgoder rimelig

jevnt fordelt i Norge. Et sosialt sikkerhetsnett som omfatter alle har betydd mye for å jevne ut levekårene. De sosiale

ulikhetene øker imidlertid, og særlig gjelder dette Stavanger som har høyere sosiale ulikheter enn landet for øvrig.

Antallet sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt de siste årene. Barn i familier med svært lav

inntekt har ofte mindre mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og på fellesarenaer med andre barn, noe som kan bidra

til utenforskap og sosial ekskludering.

Stavanger har ikke et klart geogra�sk øst-vestskille mellom gode og mindre gode levekår slik andre storbyer ofte har.

Likevel går utviklingen i Stavanger i retning av mer sammenhengende områder nær sentrum med

levekårsutfordringer. I tillegg �nnes utfordrende oppvekstvilkår for barn og unge i enkelte soner i ytre bydeler.

Inntektsforskjellene i Stavanger er større enn i resten av landet, og det er større forskjell i forventet levealder mellom

innbyggere med lav og høy utdanning.

Barnehager og skoler favner barn uavhengig av sosiale skillelinjer, og er derfor sentrale arenaer for inkludering, sosial

utjevning og utvikling av fellesskap. Gode grunntjenester innen barnehage- og skoleområdet er avgjørende for å sikre

gode oppvekstvilkår, sysselsetting og et godt grunnlag for fremtidig verdiskaping. Målet er å sikre at unge

gjennomfører videregående opplæring og kommer seg inn i arbeidslivet.

Sysselsetting og demogra�ske endringer  Sysselsetting og demogra�ske endringer  

Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og �ere arbeidsplasser  

Indikator Målsetning

Antall sysselsatte i Stavanger Vekst

Antall arbeidsplasser i Stavanger Vekst

   

Mål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle  

Indikator Målsetning

Boligbygging i andel av årlig byggeprognose 100 % av byggeprognosen

   

Mål: Befolkningsvekst  

Indikator Målsetning

Netto befolkningsvekst 1 % økning per år

Tabell 2.1 Mål, sysselsetting og demogra�ske endringer

De sosiale ulikhetene øker. 

Det må settes inn forsterket innsats for å ruste barn og unge til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
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Samlet peker disse utviklingstrekkene mot at ulikhetene blant innbyggerne i Stavanger øker, både med hensyn til

helse og levekår.

Helsetilstand i endring

Økning i levealder er et tegn på at helsetilstanden i befolkningen er god. Den samlede sykdomsbyrden i Norge har falt

de siste 20 årene. Dette skyldes i stor grad en nedgang i hjerte- og karsykdommer. I likhet med landet forøvrig er det

likevel en økende forekomst av livsstilssykdommer som overvekt og fedme, diabetes type 2, og KOLS blant

innbyggerne i Stavanger. Dette er imidlertid sykdommer som i stor grad kan forebygges. I tillegg øker forekomsten av

�ere typer kreft og demens som følge av økt levealder, og det rapporteres om �ere unge med psykiske helseplager.

Flere lever med kroniske sykdommer og omfattende funksjonshemminger hele livet.

Både endringer i sykdomsbildet og hvor mange dette gjelder, stiller kommunen overfor nye utfordringer knyttet til

kompetansebehov og tjenestetilpasning. Det forventes en ytterligere forskyvning fra spesialisthelsetjenesten over til

de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etableringen av nye Stavanger vil kunne gi innbyggerne på Rennesøy og Finnøy tilgang til et større spekter av

spesialiserte kommunale tjenester enn tidligere.

Kommunens tjenester skal understøtte viljen og evnen til egenmestring og egenomsorg. Det er et uutnyttet

helsepotensial i økt fysisk aktivitet. Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot innbyggere i risikogrupper er

avgjørende for å realisere dette potensialet.

Tjenester til mennesker med fysiske og eller psykiske funksjonshemninger og til dels også krevende atferd, vil fordre

økt innsats de kommende årene. Stavanger kommune har hvert år en jevn tilvekst av personer med behov for

tilrettelagt boligtilbud og omfattende helse- og omsorgstjenester med et livsløpsperspektiv. Levealderen for

mennesker med ulike funksjonshemninger øker. Kommunen må derfor levere tjenester over en lengre periode enn

tidligere, og må planlegge for tjenester gjennom et helt voksenliv.

Arbeidet med å redusere behovet for heldøgnsomsorg gjennom satsing på Leve HELE LIVET fortsetter. Denne

satsingen skal gjelde i hele helse- og velferdsområdet. Forventningene til kommunale tjenester er høye, og

grenseoppgangen mellom eget ansvar og det offentliges ansvar for velferd og helse vil bli et diskusjonspunkt

framover.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Målrettede og effektive tiltak er avgjørende for å redusere de sosiale ulikhetene. Opphopning av dårlige levekår i

bestemte geogra�ske områder eller befolkningsgrupper krever både generelle befolkningsrettede tiltak, og mer

spesi�kke tiltak som bidrar til å løfte utsatte grupper og områder i kommunen.

Områdesatsing i levekårsutsatte områder, slik som levekårsløftet på Storhaug og i Hillevåg, kan bidra til å snu en

uheldig utvikling i geogra�sk avgrensede områder. I tillegg vil pågående enkeltsatsinger innenfor barnehage, skole,

fritid og helsetjeneste rettes mot utsatte barn.

Skole og barnehage skal gi barn og unge kompetansen det er behov for i framtiden. Barnehage, skole, fritid og

nærmiljø er viktige arenaer for sosial inkludering og utjevning. Tidlig innsats overfor barn og unge for å forebygge

utenforskap og framtidige helse- og levekårsutfordringer skal prioriteres. Barns rettigheter, jf. Barnekonvensjonen,

forplikter i dette arbeidet.

Tidlig innsats, forebygging og rehabilitering vil gi bedre tjenester, 

mer selvhjulpne brukere og utsette mer omfattende hjelpebehov.

1
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Satsingen på Leve HELE LIVET ble i 2018 utvidet til �ere brukergrupper, uavhengig av alder. Satsingen innebærer en

vridning i måten Stavanger kommune leverer helse-, sosial- og omsorgstjenester på, samt en vridning i bruken av

denne kompetansen. Nye måter å løse oppgavene på hos brukerne, ny teknologi, økt kompetanse og tverrfaglig

samhandling skal prioriteres. På denne måten vil potensialet til den enkelte bruker bli løftet fram.

Å bo i en egnet bolig, i et kjent miljø og med nettverk i nærheten, er viktig for å kunne mestre egen hverdag. Ved å

differensiere mer i boformene, og satse på ambulante løsninger i eget hjem, kan kommunen dempe utbyggingstakten i

heldøgnstilbudet. Jevn utbygging av et variert botilbud og �ere dag- og aktivitetstilbud skal prioriteres. For noen

brukergrupper, vil det å få tilbud på et lavere omsorgsnivå, bety en større grad av egenmestring. For eksempel kan

dette gjelde personer med utviklingshemming eller psykiske lidelser.

Kommunen vil forebygge helseproblemer gjennom tilrettelegging for aktivitet og en sunn livsstil. Kommunen skal

utvikles med et godt tilbud av turveier, friområder, idrettsområder og grønn infrastruktur.

Risikobildet

Utjevning av sosiale ulikheter, kommunal kunnskap om sykdomsbilde i endring, tjenestetilpasning, tilgang på nok og

riktig kompetanse er eksempel på sentrale element i risikobildet for dette området.

Mål og indikatorer

Oppvekst og velferd  

Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i
samfunns- og arbeidsliv

 

Indikator Målsetning

Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn >52,5 poeng

Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn >52,5 poeng

Gjennomføringsandel VG1 > 85 %

   

Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet  

Indikator Målsetning

Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenester Økning med 0,5-1 prosentpoeng per år

Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og
rehabilitering

Økning med 1-2 prosentpoeng per år

Dekningsgrad helsesøstre 300 elever per 100 % stilling i barneskolen

  550 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen

   

Mål: Redusere sosiale ulikheter  

Indikator Målsetning
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2.5 Klimavennlig og a�raktiv by

Klimavennlig by og klimatilpasning

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål, som blant annet handler om landbruk, bærekraftig bruk av marine

ressurser og aktivt arbeid mot klimaendringer og konsekvensene av dem.

Global oppvarming er en av de største miljøutfordringene verden står overfor. Mange land vil bli hardt rammet av

klimaendringer. Parisavtalen fastsetter et globalt mål om å styrke klimarobusthet i tillegg til å redusere sårbarhet for

klimaendringer. Dette målet gjelder det globale samarbeidet om klimatilpasning i det enkelte land, som er forpliktet til

å ha planleggingsprosesser og gjennomføre tiltak der det er hensiktsmessig. I dette arbeidet er det viktig å ta hensyn

til nasjonale forutsetninger.

Oppvekst og velferd  

Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrig
Reduksjon med 0,05 per år fra dagens nivå i Stavanger
(3,4). Nasjonalt nivå: 2,8*

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt < 9,4 %

Nye sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år som ikke mottar sosialhjelp 3.
md etter første utbetaling

> 70 %

   

Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging  

Indikator Målsetning

Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet > 80 poeng

Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning 10 % reduksjon per år

   

Mål: Inkludering og god integrering av �yktninger  

Indikator Målsetning

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med
innvandrerbarn

> 89 %

Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram
> 55 % etter introduksjonsprogram og > 70 % ett år
etterpå

Andel bosatte �yktninger 100 % ved utgangen av året

   

*  

*kilde: Folkehelsepro�len for Stavanger 2017 fra Folkehelseinstituttet.  

Tabell 2.2 Mål, oppvekst og velferd

14

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/undersokelser-og-rapporter/folkehelseprofil-2017.pdf


Klimaendringer berører mange fagområder, og kan bli svært omfattende med store konsekvenser – både for den

enkelte kommune og samfunnet for øvrig. Norge er i henhold til inngått klimaavtale, Parisavtalen, forpliktet til å kutte

i klimautslipp. Formålet med avtalen er å styrke det globale samarbeidet mot trusselen klimautfordringene utgjør.

Dette skal blant annet gjøres ved å holde den globale temperaturøkningen godt under 2°C, samtidig som landene skal

tilstrebe å begrense temperaturøkningen til under 1,5°C sammenlignet med førindustrielt nivå.

Hvert land skal ha konkrete utslippsmål og rapportere på dem. Etter olje- og gassutvinning og industri, er transport

landets største kilde til klimagassutslipp. Transport er kilde til rundt to tredeler av Stavangers direkte

klimagassutslipp.

Klima- og miljøplanen for Stavanger 2018-2030 beskriver utfordringer, mål og virkemidler innen en rekke tema.

Handlingsplanen for perioden 2018-2022 er en detaljering av konkrete aksjonspunkt som skal bidra til at målene i

klima- og miljøplanen blir nådd.

I arbeidet mot et lavutslippssamfunn er det viktig å sikre en utvikling der areal- og transportplanleggingen legger til

rette for et redusert transportbehov, og at nødvendige reiser blir gjort på en miljøvennlig måte. Utfordringen er å få til

en utvikling i tråd med kommuneplanen, og om nødvendig skjerpe strategien ved neste rullering.

Målet om et kortreist hverdagsliv vil bli utfordret, når vekst og utbygging ikke kan utnytte mobiliteten som ligger i

nærhet til bybåndet.

Utfordringer knyttet til havstigning, samt mer ekstremvær og store og intense nedbørmengder må ivaretas i det

lokale klimatilpasningsarbeidet. Klimaendringer kan forandre forutsetningene og rammene for mange av kommunens

oppgaver, som hvor det kan bygges, hvordan overvann kan håndteres, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve,

hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for, og forvaltning av naturen.

Verdibevaring av kommunens bygg, anlegg, uteareal og veier er utfordrende. Økonomisk handlingsrom og helhetlig

prioritering avgjør rekkefølgen av vedlikeholdet, og hvor raskt det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan

reduseres. Det må også tas grep for å sikre smart energistyring av bygg, og fossilfrie energi- og varmeløsninger.

I arbeidet med å sikre attraktivitet i form av gode nærområder, er det viktig å jobbe systematisk med

miljøutfordringer knyttet til luftkvalitet, støy og forurenset sjøbunn. Forurenset sjøbunn på grunn av utslipp av

miljøgifter preger livet i sjøen, noen steder i Stavanger så mye at det kan være helseskadelig å spise �sk og skalldyr

herfra.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Stavanger vil bort fra en lineær bruk- og- kast- økonomi der man utvinner, produserer, bruker og kvitter seg med

ressurser via deponi eller forbrenning, og over til sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er basert på gjenbruk i et

kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Sirkulær økonomi kan legge til rette for utvikling av nye markeder og

forretningsmodeller.

Bioøkonomi i betydningen bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare biologiske

ressurser til mat, fôr og andre produkter kan bidra til en mer sirkulær og miljøvennlig lavutslippsøkonomi.

Bioøkonomiens verdiskapningspotensiale er stort.

Det blir spennende for nye Stavanger å utforske mulighetene som ligger i et grønt skifte gjennom sirkulær økonomi og

bioøkonomi. Mer landbruk og havbruk gir interessante framtidsutsikter når petroleumsnæringen etter hvert gradvis

vil fases ut.

Stavanger må ta sin del av de nasjonale forpliktelsene og forberede seg på en mer offensiv nasjonal

klimapolitikk for å hindre alvorlige klimaendringer og for å sikre omstilling til et lavutslippssamfunn.
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Iverksetting av fysiske tiltak alene er ikke tilstrekkelig for å nå miljø- og klimamålene. Holdningsskapende arbeid er

også nødvendig. Det må være enkelt og attraktivt å velge atferd og løsninger som er mindre belastende for miljøet, og

det må skapes stolthet og entusiasme rundt slike valg.

Fossilfrie energi- og varmeløsninger kan oppnås gjennom smart energistyring av bygg og økt bruk av fornybare

energikilder. Kommunens kunnskap og kompetanse om klima- og miljøløsninger, også når det gjelder kommunens

bygg og anlegg, vil videreutvikles både internt og i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Stavanger vil arbeide

for å være en attraktiv by for investeringer og fagkompetanse innenfor klima og miljø. Dette kan åpne nye muligheter

for næringsutvikling.

Kommuneplanens byutviklingsstrategi legger opp til samordnet areal- og transportplanlegging med sikte på en

utvikling som reduserer transportbehovet og tilrettelegger for et kortreist hverdagsliv med miljøvennlig transport.

Gjennom blant annet tilrettelegging for økt andel gående, syklende og kollektivbrukere, kan det stimuleres til en

fossilfri transportsektor. Nærhetsprinsippet skal ligge til grunn for tjenestetilbudet i den nye kommunen. Det betyr at

innbyggerne i nåværende Finnøy og Rennesøy kommuner fortsatt skal ha kort vei til de viktigste tjenestene.

Flere av de store prosjektene i Bypakke Nord-Jæren vil være under arbeid, og bidra til at Stavanger når null-

vekstmålet for personbiltra�kken. Bypakkens økonomiske virkemidler forventes å gi effekter når det kommer til

endringer i transportvaner. Grupper som vanskelig kan endre transportbehovet sitt, vil i størst grad komme til å merke

kostnadsøkningene og det gjenstår å se hvordan disse velger å tilpasse seg.

Risikobildet

Global oppvarming, klimaendringer, areal- og transportplanlegging som legger til rette for redusert transportbehov,

havstigning, ekstremvær, luftkvalitet, støy og forurenset sjøbunn er eksempel på sentrale elementer i risikobildet for

dette området.

Mål og indikatorer

Klimavennlig og attraktiv by  

Mål: Begrense klimagassutslippene  

Indikator Målsetning

Vekst i biltransport 0-vekst i personbiltransport

Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg < 3 % vekst i energiforbruk per år

CO² tonn utslipp fra kommunale bygg 2 % reduksjon per år

   

Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn  

Indikator Målsetning

Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet < 7 overskridelser per år

   

Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og
varmeløsninger

 

Indikator Målsetning
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2.6 Handlekra�ig og innovativ organisasjon

De store demogra�ske endringene på lang sikt vil bidra til å øke presset på velferdstjenestene, og det vil ikke være

bærekraftig å løse oppgavene på samme måte som i dag. Det er et økende krav til effektivitet, kvalitet og kompetanse

samtidig som tjenestene blir mer komplekse. For å opprettholde det samme velferdsnivået på viktige områder må

kommunen løse oppgavene på nye måter. Dette vil kreve nye kompetanser og ny kunnskap.

Det er viktig for kommunen å øke graden av arbeidsdeltakelse hos de som er i arbeid. Dette fordrer å få �ere ansatte

over i større stillingsstørrelser, å øke andelen med heltid, utsette pensjonsavgang og å redusere sykefraværet.

I tillegg er et produktivt og inkluderende arbeidsliv like viktig for offentlige virksomhet som for det private næringsliv.

Offentlig virksomhet blir stadig mer utfordret av økende krav til effektivitet, kvalitet og kompetanse når tjenestene

blir mer komplekse og oppgavene må løses på nye måter.

De økonomiske rammene er, og forventes å bli, strammere framover. Godt lederskap er en forutsetning for å møte

framtidens utfordringer.

Nye arbeidsformer og digitale løsninger

De demogra�ske endringene fører til store forandringer i befolkningssammensetningen. Andelen yrkesaktive

reduseres og andelen eldre øker kraftig. I dag er det drøyt �re personer i yrkesaktiv alder per person i aldersgruppen

over 66. I løpet av de neste femti årene vil forholdstallet reduseres helt ned til ca. 2,5 . Det kan bety et stort

underskudd på arbeidskraft. Samtidig forventes det strammere økonomiske rammer.

Nye digitale løsninger og nye arbeidsformer må utvikles og tas i bruk for å opprettholde et tilfredsstillende

tjenestetilbud, både når det gjelder kvalitet og omfang. Det digitale landskapet er komplekst og vil berøre alle

tjenesteområder i kommunen. Utvikling og bruk av ny teknologi og nye digitale løsninger vil blant annet stille krav til

kommunens arbeid med dataoppbevaring og sikkerhetssystemer.

Framtidige utfordringer og mer kompleksitet i oppgavene vil medføre endringer i planlegging og organisering av

arbeidet. Oppgaveløsning må i større grad skje gjennom samhandling på tvers med øvrige fagkompetanser, og med et

utenfra og inn perspektiv. For eksempel vil det nye prosjektet «Samshuset» være en viktig bidragsyter til denne måten

å jobbe på.

Den økte tilgangen til informasjon og forventinger og krav til offentlig sektor vil påvirke måten kommunen

samhandler med innbyggere og næringsliv. Behovsanalyser, brukeropplevelser og utvikling og testing vil bli viktigere. I

sum vil dette føre til økt krav til transparens og åpenhet i alle kommunens tjenester og løsninger. Kravet til mer

innbygger- og næringslivsorienterte løsninger vil øke.

Utvikling av nye løsninger og kompetanser krever også ny kunnskap om de kommunale tjenestene gjennom mer

forskning, innovasjon og utviklingsarbeid. Dette forutsetter et systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid med

tilrettelagte strukturer og systemer, som kan fange opp og bidra til å utvikle de gode ideene.

Klimavennlig og attraktiv by  

Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport
1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med sykkel,
kollektivt eller til fots.

Tabell 2.3 Mål, klimavennlig og attraktiv by

1

I planperioden vil vellykket digitalisering og nye måter å organisere arbeidet på være viktige grep for å møte

kommende utfordringer.
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Sikre tilstrekkelig og rett kompetanse

For å møte framtidens utfordringer må kommunen sikre seg kompetente og engasjerte medarbeidere som arbeider

sammen i robuste fagmiljøer. Det er nylig innført nye normer for bemanning i barnehager og skoler som gir økt

etterspørsel etter barnehagelærere og lærere. Det har i en årrekke vært en utfordring å skaffe nok sykepleiere, og

etterspørselen etter arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren vil øke betydelig om 4-8 år. Innenfor helse og

velferd forventes fortsatt en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, samtidig som

sykdomsbildene blir mer komplekse. Regel- og ansvarsendringer kombinert med mer komplekse oppgaver som skal

løses i kommunene, vil kreve mer og høyere kompetanse i kommunen.

Digitalisering vil føre til endring i arbeids- og oppgaveløsningene og dermed behov for en ny type kompetanse. Digital

kompetanse må samordnes med øvrige fagkompetanser for å utvikle bærekraftige tjenester med god kvalitet.

Ledelsesutvikling er et viktig tema når det kommer til langsiktig omstilling. Mulighet for opparbeiding av ny

kompetanse og ferdigheter vil være avgjørende suksesskriterier for å lykkes i omstillingen både på kort og lang sikt. Et

annet viktig suksesskriterium er kommunens evne til å tiltrekke seg tilstrekkelig og rett kompetanse.

Arbeidsdeltakelse

Det er allerede rekrutteringsutfordringer innenfor �ere yrkesgrupper og framover forventes det færre i

arbeidsdyktig alder, som følge av de demogra�ske endringene. Perspektivmeldingen fra 2017 uttrykker at økt

deltakelse i arbeidslivet er et av de sentrale områdene i arbeidet med å �nansiere velferdsordningene i tiårene

framover. Potensialet for å øke den gjennomsnittlige arbeidstiden gjennom redusert bruk av deltid og lavere

sykefravær, peker seg ut som et satsingsområde. Utsatt pensjonsalder kan også bidra til økt kapasitet og i sum økt

arbeidsdeltakelse.

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur, og har som mål at 80 prosent av alle ansatte skal ha 80 prosent

stilling eller mer. Selv om det er 72 prosent av alle ansatte som har en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer, er det

likevel en stor andel ansatte som går i reduserte stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor helse og velferd der andelen

ansatte som arbeider deltid er 45,6 prosent .

Sykefraværet har, som i store deler av kommune-Norge for øvrig, økt de siste årene og Stavangers samlede

sykefravær var i 2017 på 8,2 %. Dette er det høyeste sykefraværet i løpet av perioden 2007-2017. Innsatsen i

nærværsarbeidet må styrkes for å redusere sykefraværet.

Samlet sett er det et stort potensiale for å få økt tilgang til kompetanse og styrking av kapasitet gjennom økt

arbeidsdeltakelse. Det må søkes etter nye løsninger for å få �ere til å øke sin arbeidsdeltakelse gjennom økt

stillingsprosent og økt nærvær.

Internkontroll

Internkontroll er en forutsetning for god styring, kvalitet, måloppnåelse og læring på alle nivå, og skal føre til effektiv

ressursbruk i organisasjonen. Risikostyring vil være en viktig del av internkontrollen.

Stramme økonomiske rammer

Ambisjonsnivå og gjennomføringstempo for drift og investeringer må avstemmes i tråd med de økonomiske

rammebetingelsene. Fortsatt oppmerksomhet på kostnadskontroll, økt produktivitet, forbedring, nytenkning og

innovasjon åpner muligheter for en robust kommuneøkonomi.

Økt arbeidsdeltakelse vil være avgjørende for framtidens tjenesteleveranser.

2
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Tilrettelegging for nye Stavanger

Arbeidet med å etablere den nye kommunen skal gjennomføres med involvering fra alle de tre kommunene og vil

kreve ressurser fra alle ansvarsområdene i kommunene. Prosessen startet opp i 2017/2018 og forsterkes i 2019. I

2019 konsentreres arbeidet om å harmonisere kommunenes tjenestetilbud, organisering, systemer og nivå på satser

og gebyrer. Forskjeller må utjevnes og nye løsninger må etableres. Harmoniseringen skal sikre hensiktsmessig drift og

økonomisk bærekraft for nye Stavanger kommune. I dette arbeidet inngår også utviklingen av en felles kultur og et

felles verdi- og identitetsgrunnlag for den nye kommunen. Dette er et viktig arbeid i sammenslåingsprosesser.

Strategiske valg for å møte utfordringene

Arbeidet med forbedring, nytenkning og innovasjon skal fortsatt prioriteres. Søken etter og utvikling av ny kunnskap

gjennom etablert og ny forskning skal styrkes.

Å sikre tilstrekkelig kapasitet og rett kompetanse innen prioriterte områder må fortsatt ha høy prioritet gjennom

innsats rettet mot å rekruttere etterspurt kompetanse og å videreutvikle og ta i bruk kompetansen som allerede

�nnes i organisasjonen.

Arbeidet med å legge til rette for økt arbeidsdeltakelse for allerede ansatte skal prioriteres og vil få stor

oppmerksomhet gjennom hele planperioden. Dette arbeidet vil være avgjørende for å lykkes med å sikre tilstrekkelig

kompetanse og kapasitet nå og i framtiden.

Nye arbeidsformer må tas i bruk ved hjelp av nye digitale løsninger eller nye måter å organisere arbeidet på.

Samarbeid internt, og med et utenfra og inn perspektiv, er avgjørende for at kommunen tilegner seg kunnskap og

videreutvikler gode og effektive tjenester til innbyggerne.

Økt samarbeid mellom kommunene, næringslivet og kunnskaps- og forskningsinstitusjonene må utvikles og styrkes.

Smartby-satsingen er et virkemiddel, som gjennom nye samarbeidsformer og økt grad av innbyggerinvolvering, skal

søke nye teknologiske løsninger og teknologi brukt på nye måter for å møte framtidens utfordringer.

Arbeidet i kommende planperiode vil kreve godt lederskap. Utøvelse av lederskap og organiseringen av arbeidet, må i

større grad kjennetegnes av �eksibilitet og en dynamisk tilnærming for å møte raske endringer i tjenestebehov og

forutsetninger. Det skal utvikles et program for lederopplæring- og utvikling som fanger opp endringer.

Et godt system for internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i tjenestene, og gjør organisasjonen bedre rustet til

å håndtere fremtidige utfordringer. Følgelig skal den overordnede internkontrollen i planperioden videreutvikles på

en helhetlig måte og inngå som del av den systematiske virksomhetsstyringen.

Risikobildet

Lav arbeidsdeltakelse, mangel på etterspurt arbeidskraft og liten grad av omstillingsevne, nye digitale løsninger eller

arbeidsmetoder som ikke lar seg realisere er eksempler på sentrale element i risikobildet for dette området.

Mål og indikatorer

Handlekraftig og innovativ organisasjon  

Mål: God utnyttelse av arbeidskraft  

Indikator Målsetning
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Handlekraftig og innovativ organisasjon  

Sykefraværet i organisasjonen < 6 % *

Andelen heltidsansatte i Stavanger kommune 80 %

   

Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere  

Indikator Målsetning

Ansattes engasjement > 70 %**

De ansattes opplevelse av organisasjonens gjennomføringsevne > 70 %**

Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser > 70 %

Andel ansatte som har registrert sin kompetanse i lønns- og personalsystemet 100 %

   

Mål: Forbedret meldekultur  

Indikator Målsetning

Antall rapporterte avvik
> 3 prosentpoeng
økning per år

Andel avvik som er saksbehandlet

100 %
saksbehandling av
innrapporterte
avvik

   

Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet  

Indikator Målsetning

Netto driftsresultat 3 %

Egen�nansiering av investeringer > 50 %

Gjeldsgrad < 60 %

*  

*IA avtalen skal evalueres høsten 2018. I etterkant av evalueringen vil en vurdere evt. endring av målsetting for
sykefravær. ** Indikatorene under kompetente og engasjerte medarbeidere vil i løpet av 2019 bli endret som følge
av innføring av ny medarbeiderundersøkelse

 

Tabell 2.4 Mål, handlekraftig og innovativ organisasjon
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RÅDMANNENS FORSLAG

3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Vekstforutsetningene i regionen de neste �re årene er mer positive enn for få år tilbake.

Samtidig er veksten mer nøktern og til dels kortvarig. Langsiktige drifts- og

investeringsanalyser viser at kommunens utgiftsvekst forventes å være betydelig høyere

enn inntektsveksten. Rådmannen foreslår samlede driftsrammer for tjenesteområdene på

kr 11,3 mrd. i 2019 og opp til kr 11,5 mrd. i 2022. Det samlede forslaget til investeringer i

planperioden 2019-2022 for konsernet utgjør totalt kr 6,1 mrd.

3.1 Innledning

Rådmannens budsjettforslag for planperioden 2019-2022 handler i stor grad om videreføring av gjeldende handlings-

og økonomiplan, samtidig som driftsnivået er justert for demogra�ske endringer og politiske vedtak og planer med

videre. Det er i tillegg innarbeidet tiltak i tråd med regjeringens satsingsområder innenfor blant annet opptrapping på

rusfeltet og habilitering / rehabilitering. Ytterligere satsinger kan komme i forslag til statsbudsjett som fremmes i

ettertid av rådmannens framlagte forslag og vil bli håndtert i eget tilleggsnotat.

Konjunkturnedgangen i regionen har påvirket Stavanger kommunes rammebetingelser med lav vekst i

skatteinntektene de siste årene. Betydelige omstillinger er gjennomført for å tilpasse driftsnivået til de økonomiske

rammene. Likevel viser sammenligninger med andre kommuner at Stavanger fortsatt leverer gode tjenester til

innbyggerne innenfor de aller �este tjenesteområdene.

Demogra�utviklingen på sikt med en aldrende befolkning og færre yrkesaktive per pensjonist utfordrer både utgifts-

og inntektssiden til kommunene i årene framover, jf. den nasjonale perspektivmeldingen 2017.

(https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/id2484715/) Framover vil vekstimpulsene til alle

kommunene bli strammere. Langsiktige drifts- og investeringsanalyser på lokale forhold viser at det er nødvendig for

Stavanger kommune å ta grep i dag. Dagens nivå vil ikke være bærekraftig.

I løpet av planperioden stiger samlede brutto driftsrammer for tjenesteområdene fra kr 11,3 mrd. i 2019 og opp til kr

11,5 mrd. i 2022. Nærmere omtale av endringene innenfor tjenesteområdene �nnes i avsnitt 3.11.

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden for konsernet utgjør totalt kr 6,1 mrd., hvorav kr 4,66 mrd. er

lagt til bykassen og kr 1,44 mrd. til kommunale foretak. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og

ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med

politiske vedtak og endrende behov. Nærmere omtale av investeringene �nnes i avsnitt 3.10.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært viktig å tilpasse investeringer i tråd med

befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018-2021

er foreslått forskjøvet for å skape handlingsrom til å gjennomføre prosjekter der befolkningsutviklingen har vist at

veksten blir høyere enn anslått. Rådmannen presiserer at kommunens høye investeringsnivå kombinert med lav

egen�nansieringsgrad medfører betydelig økning i kommunens lånegjeld og er på grensen til hva kommunen kan

bære på lang sikt.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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Økonomiske måltall

Stavanger kommune har i sin �nansielle strategi innarbeidet tre viktige målsettinger. Målene skal være førende for de

økonomiske prioriteringene for å bidra til og opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet,

samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring. Målene kan avvike i det enkelte budsjett- eller

regnskapsår, men må oppnås over tid for å skape økonomisk balanse.

De strategiske målene for økonomisk styring som er lagt til grunn i budsjettarbeidet (for bykassen) er:

Netto driftsresultat bør over tid være om lag 3 % av driftsinntektene

Investeringer bør være om lag 50 % egen�nansiert

Gjeldsgraden ekskl. startlån skal over tid ikke ligge høyere enn 60 %.

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til

egen�nansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon. På helt kort sikt påvirkes nivået på

netto driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og kostnader i driften. På lengre sikt styres nivået av

kommunens behov og krav til avsetninger og bruk av fondsmidler sammen med overføring av midler til investeringer

for å skape en bærekraftig økonomi.

Analyser over historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde

for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden. Dette forutsetter også at investeringsnivået holdes på 11-13 %

av driftsinntektene i planperioden.

De økonomiske målene er krevende å oppnå og ligger under det langsiktige målkravet til kommunen.  En betydelig

økning i brutto lånegjeld i kombinasjon med en lavere vekst i driftsinntektene medfører at gjeldsgraden er over

måltallet i planperioden. Ekstra merinntekter i ett år kan skyldes en midlertidig framskyvning og bør i større grad gå til

økte netto driftsresultat og fondsavsetning eller ekstra låneavdrag for å øke framtidig handlekraft. Tilpasning til en ny

økonomisk virkelighet må gjenspeiles i kommunens prioriteringer i årene framover.

Høstens vedtak i Fellesnemnda (FN sak 37/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693275?agendaItemId=215859)) legger

til grunn et netto driftsresultat som er større enn 2 % og minimum 3 % på sikt. Rådmannen foreslår et budsjett med

forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 2,0 % i bykassen i snitt for planperioden. Dette er lavere

enn kommunens egen målsetting, samtidig som det tilfredsstiller målet om minimum 2 % som er vedtatt av

Fellesnemda.

Rådmannen presiserer at usikkerheten er større jo lenger ut i planperioden man kommer. Jf. også en

kommunesammenslåing som vil påvirke tallene fra 2020.

Utviklingen i de økonomiske måltallene er nærmere beskrevet i avsnitt 3.8 og 3.10.

Økonomiske mål 2019 2020 2021 2022 Snitt  
2019-2022

Mål

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2.0 % 2.1 % 2.0 % 2.2 % 2.0 % 3.0 %

Investeringer, andel egen�nansiering 43 % 48 % 35 % 41 % 42 % > 50 %

Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 65 % 66 % 70 % 72 % 68 % < 60 %

Tabell 3.1 Økonomiske måltall (eksklusiv kommunale foretak)
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3.2 Makrobildet

Oppgang internasjonalt, høyere oljepris og lave renter har bidratt til å løfte den økonomiske veksten i Norge. Også

den ekspansive �nanspolitikken har gitt en betydelig stimulans til økonomien. Petroleumsinvesteringene er ventet å

øke fremover, etter å ha falt kraftig de siste årene.

Utviklingen i verdensøkonomien fremover er usikker. Dersom tendensen til økt proteksjonisme skulle føre til

vesentlig høyere handelshindre, vil dette kunne ha betydelig negativ innvirkning på veksten i norsk økonomi.

Sysselsettingen økte markant gjennom 2017 og inn i 2018, samtidig som arbeidsledigheten har avtatt. Veksten i norsk

økonomi har medført at etterspørselen etter arbeidskraft har økt, og beholdningen av ledige stillinger har tatt seg opp

særlig innen oljenæringen. God vekst i norsk økonomi vil bidra til at sysselsettingsveksten vokser videre fremover.

Pengepolitikken har som mål å opprettholde en stabil pengeverdi gjennom en lav og stabil in�asjon. Styringsrenten

har vært historisk lav. Norges Bank hevet nylig rentenivået fra 0,5 til 0,75 prosent. Sentralbanken legger opp til en

gradvis renteoppgang for å unngå press i økonomien samt legge til rette for en moderat lønns- og prisvekst.

Rådmannen har innarbeidet en forventning om høyere renter utover i perioden i det foreliggende budsjettforslaget.

3.3 Langsiktig dri�s- og investeringsanalyse 2019 – 2034

I årene fremover forventer Stavanger kommune store demogra�ske endringer med betydelige konsekvenser for

tjenestebehovet. Det �nnes imidlertid få studier som har dokumentert hvilke økonomiske konsekvenser slike

endringer kan få, og hvordan tjenestetilbudet til kommunene dermed påvirkes.

Rådmannen har i løpet av 2018 utarbeidet en langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIA) som sammenfatter en

analyse av kommunens økonomi i et langsiktig perspektiv. Analysen er tilgjengelig i egen nettside her

(http://ldia2019.stavanger.kommune.no/).

Formålet med analysen er å vise ulike framskrivinger av kommunens økonomi basert på det som i dag er sannsynlige

demogra�ske endringer og nye krav og mål for de ulike tjenestene. I tillegg er framskrivingene basert på mål og

strategier som er forankret i kommuneplanen, samt ulike tema- og fagplaner.

Analysene viser en tydelig trend der utgiftsveksten forventes å være høyere enn inntektsveksten i alle simulerte

scenarioer. Simuleringene viser at kommunen vil ha betydelig omstillingsbehov i årene som kommer dersom en skal

lykkes med å opprettholde de økonomiske måltallene. Demogra�sk utvikling, økt antall eldre og hjelpetrengende,

kommunens egne målsetninger og ambisjoner for de ulike tjenestene og investeringsbehov som følger av

utbyggingsplaner antas å være noen av hovedårsakene til utgiftsveksten.

Dersom man legger til grunn tilsvarende dekningsgrader, kvalitet og arbeidsprosesser som i dag og framskriver dette

16 år fram i tid, kan netto driftsresultat på det laveste bli -3,9 %. Nivået er langt fra det langsiktige måltallet på 3 %.

Dette scenarioet viser at kommunen kan ha et investeringsbehov opp mot kr 28 mrd. de neste 16 årene. Det vil føre at

gjennomsnittlig gjeldsgrad kan øke til 96 %, hvilket er langt over måltallet på 60 %, og vil være forbundet med

betydelig økning i kommunens risiko for renteendringer. Scenarioet tilsier, gitt de forutsetningene som er lagt til

grunn, at kommunen kan ha et omstillingsbehov opp mot kr 1 mrd. i 2034.

I det mest optimistiske scenarioet, hvor kommunen lykkes med å bremse utgiftsveksten, kan gjennomsnittlig netto

driftsresultat bli om lag 1 % i perioden. Nivået er fortsatt lavere enn nåværende måltall. I dette scenarioet antas det at

kommunens investeringsbehov de neste 16 årene vil utgjøre kr 17 mrd. I scenarioet er det forutsatt at kommunen

lykkes med å endre tjenestepro�len i en rekke tjenesteområder betraktelig, deriblant innen eldreomsorg.
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Dersom kommunen skal lykkes med å opprettholde en bærekraftig økonomi, vil det være nødvendig å revurdere

kommunens mål og ambisjoner for investeringer. Omstillingsbehovene som fremkommer i analysene, innebærer at

kommunen trolig må effektivisere langt mer enn de statlige signalene om effektivisering på 0,5 % per år, jf. omtale i

statsbudsjettene de siste årene. Et systematisk og kontinuerlig arbeid med effektivisering av kommunen, etterfulgt av

tydeligere prioriteringer, vil være avgjørende for å lykkes.

3.4 Lønns-, pris- og renteforutsetninger

Lønnsvekst

Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018. Dette utgjør kr 117 mill. For

2019 er det er signalisert en lønnsvekst på 3,15 %. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve på kr 96 mill. for

oppgjørene i 2019 som anses tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd med hovedtariffavtalen (HTA).

Prisvekst

Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 er laget i faste 2019-kroner. Det er tatt utgangspunkt

i en prisvekst på om lag 2 % som gir en de�ator på 2,8 % (samlet pris og lønnseffekt i kommunal sektor).

Priskompensasjon er tildelt tjenesteområdene og kommer til uttrykk i konkrete tiltak og ikke som en generell

priskompensasjon.

Renteforutsetninger

Norges Bank  hevet styringsrenten til 0,75 % den 20. september 2018. Styringsrenten hadde da vært på rekordlave

0,5 % siden mars 2016. Rentebanen i Norges Banks  pengepolitiske rapport fra september 2018 (3/18) tilsier at

styringsrenten økes igjen i første kvartal 2019. Deretter vil den heves gradvis til om lag 2 % ved utgangen av 2021.

Pengemarkedsrenten, målt ved tremåneders Nibor, har ligget i overkant av 1 % de siste månedene. Norges Bank

venter at pengemarkedspåslaget fremover skal ligge på om lag 0,4 prosentpoeng, slik at pengemarkedsrenten stiger i

takt med styringsrenten. På bakgrunn av prognoser fra blant annet Norges Bank  og Statistisk sentralbyrå  legger

rådmannen til grunn at pengemarkedsrenten vil ligge på 1,5 % i 2019, 1,95 % i 2020, 2,35 % i 2021 og 2,5 % i 2022.

I andre tertial 2018 var om lag 2/3 av all bruttogjeld sikret mot renteendringer i form av fastrente og

rentebytteavtaler. En høy grad av rentesikring gjør kommunen mindre sårbar for renteøkning de nærmeste årene.

Rådmannen vil i 2019 foreta en løpende vurdering av fordelingen mellom fast og �ytende rente basert på

markedssituasjonen. Gjennomsnittlig rente på alle lån i 2019 forventes å være ca. 2,5 %. Det legges videre til grunn at

gjennomsnittlig rentenivå vil øke i takt med forventet utvikling i tremåneders pengemarkedsrente. Rådmannen vil

presisere at det er betydelig usikkerhet knyttet til rentenivået i planperioden. Avdragstiden på nye lån er 30 år. Det er

beregnet helårseffekt på renter og avdrag i det året som låneopptaket gjennomføres.

3.5 Frie inntekter

Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet kommunen kan gi.

Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. De frie inntektene består av

skatteinntekter og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet til kommunene. Inntektssystemet for

kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av de løpende skatteinntektene (unntatt eiendomsskatt).

Dermed vil endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, raskt påvirke nivået på rammetilskuddet gjennom

inntektsutjevningen. Skatteelementene i inntektssystemet er foreløpig uendret.
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Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftutjevning og andre mindre tilskuddsordninger, i

tillegg til inntektsutjevning. Stavanger kommune mottar i tillegg storbytilskudd og et tilskudd grunnet

overgangsordning for kommuner som slår seg sammen.

Kommunens frie inntekter

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 % i 2018 (inkl.

eiendomsskatt). I Stavanger kommune utgjør de samlet om lag 78 % av kommunens driftsinntekter kommende

budsjettår. Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om lag 40 % av samlede inntekter. Stavanger kommunes

skatteinntekter er på om lag 55 % av driftsinntektene. Lokalt holdes ofte eiendomsskatt utenom omtalen av de frie

inntektene, da de ikke inngår i fordelingsmekanismene i inntektssystemet.

Inntektssystemet ble justert med effekt fra 1. januar 2017 og bygger opp om kommunereformen. Også framover vil

smådriftsulemper tillegges stadig lavere vekt og i mindre grad kompenseres på kommunenivå. Kostnadsnøklene i

utgiftsutjevningen (inkl. sektorvektingen) ble oppdaterte for å fange opp endringer i befolkningssammensetning,

levekår, reiseavstander og andre strukturelle forhold, og vektingen oppdateres nå årlig. Fra 2019 foreslås det å

beregne utgiftsbehovet for kommunene på grunnlag av konserntall. Revidert distrikts indeks fra 2018 videreføres.

3.5.1 Nasjonale forutsetninger og prognoser

Prognosegrunnlag i årets budsjettprosess

Framlegging av forslag til Stavanger kommunes budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan for perioden 2019-2022

skjer i år i forkant av regjeringens framlegging av forslag til statsbudsjett 2019. Det økonomiske opplegget i

kommuneproposisjonen 2019, som ble behandlet av Stortinget i juni, er følgelig lagt til grunn, sammen med nyere

signaler. Regjeringens anslag for det økonomiske opplegget for 2019 i forslag til statsbudsjett 2019 offentliggjøres 8.

oktober og vil bli omtalt i senere tilleggsnotat.

Til prognosearbeidet er modeller fra KS  benyttet til de frie inntektene, jf. prosedyrer tidligere år.

Anslag om årets skatteinngang

Anslaget for kommunenes skatteinntekter for 2018 ble i revidert nasjonalbudsjett 2018 nedjustert til kr 158,2 mrd.

(jf. årsvekst på 1,0 %). Per august 2018 er skatteveksten høyere og ligger på 3,3 %. Forskuddstrekk fra

arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene. Disse inntektene har i perioden januar-august økt med 4,7 %

i kommunene og utgjør en sterk drivkraft i den samlede veksten hittil. Samtidig viser første utlegg av ligningsoppgjør

for 2017 at skattytere har både mer til gode og mer restskatt enn året før, og at nettoendringen her vil kunne trekke

ned årets samlede skatteinngang. Effektene vil først vise seg endelig i november inngangen. RNB-nivået legges til

grunn for 2018.

Vekst i frie inntekter og effektiviseringskrav øker handlingsrommet

I kommuneproposisjonen legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på

mellom kr 1 mrd. og kr 2 mrd. Inntektsveksten er beregnet fra nivå i RNB 2018, som inneholder kr 2,4 mrd. i

engangstilskudd fra havbruksfondet til kommuner med vekst i oppdrettsnæringen. I statsbudsjettet for 2019 vil

regjeringen komme tilbake med endelig forslag til inntektsrammer.

Regjeringen legger videre opp til en vekst i frie inntekter på mellom kr 2,6 mrd. og kr 3,2 mrd. Dette tilsvarer en

realvekst i frie inntekter på mellom 0,7 – 0,9 %. Veksten vil i hovedsak bli tildelt kommunene.

1
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Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsinger begrunnet:

kr 200 mill. til opptrappingsplanen for rusfeltet

kr 100 mill. til opptrappingsplanen habilitering og rehabilitering

Regjeringen peker på at det er forskjeller i tjenestetilbudet og at kommunene kan øke eget handlingsrom ved å

effektivisere tjenestene. Ved å sette et effektiviseringskrav til egen kommune på 0,5 %, tilsvarer dette kr 1,2 mrd. i

2019 for hele kommunesektoren samlet  . I tillegg kommer tidligere års oppfordring om effektivisering for å styrke

tjenestene.

3.5.2 Lokale forutsetninger og prognoser

Lokale vurderinger om nasjonale forhold

Innbyggerveksten har blitt lavere hittil i 2018 enn tidligere prognoser la opp til. I SSB sine prognoser av juni 2018

tilsier MMMM-alternativet en nasjonal befolkningsvekst på 0,7 % de neste årene. En vekst i de frie inntektene på kr

2,5 mrd. i 2019 (0,9 %) er lagt til grunn. I de påfølgende årene er veksten satt lik innbyggerveksten.

Det regnes foreløpig med en kommunal de�ator fra 2018 til 2019 på 2,8 % med bakgrunn i 3,15 % lønnsvekst og

prisvekst rundt 2 %. De�atoren vil bli justert i samsvar med statsbudsjettets forutsetninger.

Kommunalt skattøre på 11,80 % antas videreført i 2019, jf. tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 40 % av

samlede inntekter i kommunene. Etter �ere år med høyere vekstrater i eiendomsskatteinntektene forventes det at

denne modererer seg noe. Jf. lovendringer og overgangsordning med bortfall av eiendomsskatteinntekter fra

produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner (verk og bruk).

På bakgrunn av dette og fortsatt gode sysselsettingsutsikter er det anslått en skattevekst for kommunene på 3,8 % fra

RNB-nivå i 2018 til 2019. Eventuell merskattevekst i 2018 videreføres ikke.

Skatteinntekter

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er budsjettert med kr 5,2 mrd. til Stavanger kommune i 2019.

Utgangspunktet er en lokal skattevekst i 2018 på 2,3 % drevet fram av en høyere vekst i forskuddstrekk på løpende

ytelser (per august i år) og forventninger om at både sysselsettingsnivået og lønnsveksten vil slå sterkere inn på

skatteinngangen de neste årene. Sammen med en innbyggervekst på 0,7 % gir dette en lokal skattevekst på 4 % fra

2018 til 2019.

I planperioden er det lagt til grunn lokale befolkningsprognoser som viser høyere innbyggervekst enn

landsgjennomsnittet.

Skatteinngang per innbygger utgjør 125,7 % av landsgjennomsnittet i 2018-budsjettet. En marginalt høyere skatt per

innbygger videreføres på 126 % i 2019. I 2020 antas sysselsettingseffekten å slå ut enda litt sterkere lokalt enn

nasjonalt før den faller tilbake i 2021 igjen. Utviklingen sammen med anslag for kommende år framkommer i �gur 3.1.

2
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Figur 3.1 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Tross fallende trend siste år er Stavanger kommune fortsatt en skattesterk kommune. Rådmannen vil presisere at det

alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslaget og særlig i perioder med svingninger i privatøkonomiske forhold eller

endring i beregningsregler.

Rammetilskuddet

Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning øker med kr 84 mill. (3,9 %) fra justert budsjett 2018 til beregnet nivå for

2019 for Stavanger kommune. Økningen i rammetilskudd skyldes primært økning i innbyggertilskudd og noe økt

inntektsutjevning av skatteinntektene.

Rammetilskudd eksklusiv inntektsutjevning øker med kr 109 mill. (3,8 %) fra justert budsjett 2018 til beregnet nivå

for 2019 for Stavanger kommune. Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som

fordeles med et likt beløp per innbygger, justert for innbyggervekst og de�ator, samt eventuelle endringer i oppgaver.

Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter objektive kriterier som kalles

kostnadsindeks. Når en kommune har en lavere kostnadsindeks enn 1, får den en reduksjon i tilskuddet. Omfordeling

skjer til de kommunene som har kostnadsindeks over 1. Stavanger betraktes som en «lett- drevet» kommune og har en

beregnet kostnadsindeks på 0,947 i 2018 som stiger til 0,953 i 2019 (før nye vekter er oppdatert). Stavanger

kommune har i løpet av de siste årene nærmet seg gjennomsnittskommunen. Særlig innbyggere over 80-89 år og

antall psykisk utviklingshemmede over 16 år slår ut med lav indeks (trekk i utgiftsbehov), mens innbyggere 2-5 år og

6-15 år, samt innbyggere med høy utdanning, slår ut med høy indeks og gir tillegg i utgiftsbehov.

Dette innebærer en utgiftutjevning i 2019 stipulert til kr 328 mill. og en tilsvarende reduksjon i innbyggertilskuddet. I

planperioden øker utgiftutjevningen noe grunnet lavere opphoping / lavere arbeidsledighet. Prognoser for kriterier er

vanskelig å sette for lokale og nasjonale forhold og i tillegg vil det bli betydelige endringer etter hvert som �ere

kommuner slår seg sammen og midler for�yttes. Det hefter dermed en del usikkerhet rundt framtidig utjevning.
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Saker med særskilt fordeling består blant annet av midler til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og

tilskudd frivilligsentraler. Dette utgjør kr 21,7 mill. per år for Stavanger i planperioden.

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) har for 2018 en isolert effekt på kr 9,5 mill. i trekk for Stavanger og er anslått til

omtrent samme nivå per år utover planperioden. Dette er Stavanger sitt bidrag knyttet til �nansiering av ordningen

som skal sikre at ingen kommuner får et brått inntektsbortfall.

Storbytilskudd for Stavanger kommune i 2019 antas å utgjøre kr 49,4 mill.

Stavanger kommune mottar ikke veksttilskudd eller ordinære skjønnsmidler. Prosjektskjønn må årlig omsøkes og

gjelder tiltak innen prioriterte områder iht. årlige retningslinjer.

For årene 2017-2019 mottar Stavanger kommune tilskudd gjennom overgangsordningen for kommuner som skal slå

seg sammen innen 2020, jf. kommunereformen. Beløpet er i størrelsesorden kr 5,9 mill. i 2019 og faller bort fra 2020.

Innbyggertilskudd korrigeres også for inntektsutjevningen, som har direkte sammenheng med prognoser om

skatteanslaget både nasjonalt og lokalt. Siden Stavanger kommune fortsatt ligger godt over landsgjennomsnittet, blir

kommunen trukket for 60 % av det overskytende. Forventet inntektsutjevning for Stavanger i 2019 er i

størrelsesorden kr 687 mill. og øker utover planperioden til kr 714,2 mill.

Til sammen reduseres rammetilskudd med et totalbeløp på kr 1,03 mrd. i omfordeling til andre kommuner gjennom

utgiftutjevning, INGAR og inntektsutjevning i inntektssystemet.

Oppsummert består veksten i frie inntekter for Stavanger på til sammen kr 284 mill., tilsvarende 3,9 % fra justert

budsjett 2018. Rammetilskudd inkludert inntektsutjevning øker med kr 84 mill., mens det er anslått en skattevekst på

kr 200 mill.

Tabell 3.2 viser en oversikt over prognosen for samlede frie inntekter i 2018 og videre i planperioden (øvrige år uten

prisvekst, jf. tilsvarende kriterium på driftskostnadene). Vekst øvrige år er i hovedsak basert på befolkningsvekst.

Usikkerhet hefter rundt �ere faktorer som påvirker inntektsutviklingen i Stavanger kommune.

Skatt og rammetilskudd
2018 

opprinnelig
vedtatt

2018 
justert

budsjett 
per 1. tertial

2019  
nominelle

tall

2020 
2019

priser

2021  
2019

priser

2022  
2019

priser

Formue- og inntektsskatt -4 998 000 -4 998 000 -5 198 000 -5 267 000 -5 297 000 -5 347 000

Innbyggertilskudd, overgangsordn. -3 159 069 -3 163 575 -3 263 470 -3 321 188 -3 362 729 -3 400 978

Utgiftsutjevning, INGAR og skjønn 324 184 324 084 316 500 339 748 346 089 345 188

Storbytilskudd -47 915 -47 915 -49 400 -49 200 -50 200 -50 750

             

Inntektsutjevning 659 700 662 000 687 100 714 500 707 400 714 200

Sum rammetilskudd inkl.
inntektsutjevning

-2 223 100 -2 225 405 -2 309 270 -2 316 140 -2 359 440 -2 392 340

Sum frie inntekter -7 221 100 -7 223 405 -7 507 270 -7 583 140 -7 656 440 -7 739 340

Sum endring i prosent     3.9 % 1.0 % 1.0 % 1.1 %
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Frie inntekter per innbygger – sammenligning med ASSS

Rådmannen har sammenlignet utviklingen i frie inntekter per innbygger fra 2014 til 2017 i Stavanger med tilsvarende

tall for ASSS-kommunene og resten av landet. Figur 3.2 viser at Stavanger i 2017 var en av tre ASSS kommuner med

høyest frie inntekter per innbygger.

Stavanger hadde lavere frie inntekter per innbygger enn snittet av landet for 2017. Frie inntekter per innbygger var

på kr 52 827 (+1,6 %) i Stavanger i 2017. Gjennomsnittlige frie inntekter for ASSS-kommunene eksklusiv Oslo var på

kr 51 541 mens Oslo lå på kr 62 909 (+4,6 % fra året før). Landsgjennomsnittet var kr 54 785, en vekst på 3,0 % fra

2016.

Figur 3.2 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene og resten av landet

3.6 Andre inntekter

3.6.1 Eiendomsskatt

Lokalt bestemt inntektskilde og økonomisk bærekraft

Eiendomsskatt inngår som et av elementene for å sikre en økonomisk bærekraftig handlefrihet i kommende perioder

da eiendomsskatt er den eneste lokalt bestemte inntektskilden som kommunene innenfor lovens rammer helt og fullt

kan bestemme over selv.

Endringer i eiendomsskatten fra 2019

Tabell 3.2 Sum frie inntekter for Stavanger kommune i perioden 2018-2022. Tall i 1000 kr.
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Stortinget vedtok 12. desember 2017 endringer i eigedomsskatteloven hvor hovedgrepene var at produksjonsutstyr

og produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget, overgangsregler i den forbindelse og

endring i promillesatsene (skattesatsene).

Overgangsregelen

Overgangsregelen til eigedomsskatteloven §§ 3 og 4 lyder: 

Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk kan frå og med skatteåret 2019 til og

med skatteåret 2024 i staden for eller i tillegg til utskriving etter § 3 skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsett

grunnlag.

Kommunar som ikkje skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom etter § 3, men som i skatteåret 2018 skreiv ut

eigedomsskatt på verk og bruk, kan i perioden nemnd i første ledd første punktum skrive ut eigedomsskatt på

bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i skatteåret

2018.

Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er

forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget

skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år. Skattesatsen ved

slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018.

Resultatet av dette er at «Verk og bruk» opphører som eiendomskategori og i stedet blir kategorisert som

næringseiendom og følgelig er utskrivingsalternativene i eiendomsskatteloven endret tilsvarende. Bygning og grunn i

tidligere verk og bruk må omtakseres som næringseiendom, med unntak av kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og

anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Rådmannen har i 2018 gjennomført nødvendig arbeid i denne

forbindelse og legger til grunn overgangsregelen med trinnvis reduksjon over 7 år fra 2019.

Endring i promillesatsene får kun betydning for Stavanger kommune dersom bystyret ønsker å endre skattesatsene i

kommende planperiode. Maksimal årlig økning er nå satt til 1 promille (tidligere 2 promille). Øvre intervall på 7

promille er opprettholdt, mens nedre grense nå er 1 promille. Med bakgrunn i overgangsordningen vil det reelt ikke

være mulighet for bystyret å endre skattesatsen på næringseiendom (generell sats).

Eiendomsskatt og takseringsprosjekt i nye Stavanger

Fellesnemnda for nye Stavanger vedtok i FN sak 32/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693264?

agendaItemId=214927) at det skal være eiendomsskatt i nye Stavanger. Det opprettes et administrativt prosjekt for å

gjennomføre harmonisering og felles kommunal taksering basert på registrert areal for bygning og grunn i

matrikkelen og sjablongsatser. Kostnadene prioriteres innenfor de økonomiske rammene som er tildelt prosjektet

med å etablere nye Stavanger. Takseringsprosjektet er under etablering og målet er å ha arbeidet utført innen 2021.

2022 er absolutt siste frist for å ha felles regler og retningslinjer for innkreving av eiendomsskatt i den nye

kommunen.

Siste alminnelige taksering

Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2004-2005 med virkning fra 1.januar 2006 i Stavanger kommune.

Ny alminnelig taksering var først planlagt til 2016, jf. lovverket som sier at det skal foretas en ny alminnelig

taksering når det er gått 10 år, med en utsettelsesfrist på 3 år.

Ved kommunesammenslåing trer overgang- og harmoniseringsregler i kraft.
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Med bakgrunn i ny taksering er inntektene stipulert til å øke med kr 15 mill. fra kr 272,5 mill. i 2020 til kr 287,5 mill. i

2021 i Stavanger kommune. Dette er samme vekst som er lagt til grunn i tidligere økonomiplaner.

Takseringsprosjektet og inntektseffektene har blitt utsatt i �ere omganger som følge av kommunereformarbeidet og

kommende sammenslåing med Finnøy og Rennesøy kommuner. Ytterligere ett års utsettelse av inntektene er

balansert inn i årets rullering.

Kontorjustering av takstgrunnlagene og forslag til vedtak

Bystyret gjorde følgende vedtak ved behandling av økonomiplanen for 2017-2020:

Kontormessig justering av takstgrunnlagene (jf. eigedomsskattelova § 8A-4) ble justert med 10 % for 2016 og

tilsvarende anslått lønnsvekst på 2,2 % for 2017, slik at samlet kontormessig justering på 12,2 % lå til grunn for 2018.

For 2019 er lønnsveksten satt til 3,15 % og følgelig er tre nye prosentpoeng lagt til og gir en samlet kontormessig

justering på 15,2 % for 2019. Alternativet er å redusere bunnfradraget fra kr 400 000 til kr 340 000 for alle

boenheter. Rådmannen har lagt bystyrets vedtak for 2018 til grunn også for 2019, jf. uendret bunnfradrag. Ved

kontorjustering av takstene må alle eiendommer behandles likt.

Gjeldende skattesatser videreføres i hele planperioden med generell skattesats på 4 promille på faste eiendommer i

kommunen og en skattesats på 3 promille for boliger og fritidseiendommer. Likeså videreføres gjeldende fritaksregler

inntil videre. Forslag til eiendomsskattevedtak er endret i henhold til nytt lovverk, se kapittel 17. En eventuell endring

av promillesatsen eller bunnfradrag må vedtas som en del av budsjettvedtaket.

Effekt på bolig og sammenligningsgrunnlag

Effekten på hva eiendomsskatten blir for en bolig følger av tabell 3.3. For en standard bolig i henhold til KOSTRA vil

skatten øke med kr 122 per år (+ 3,6 %). Utgangspunktet er takster fra 2006 oppjustert med 15,2 % for å tilnærme seg

dagens omsetningsverdi. I 2017 sto takstene i ro.

Oversikt over eiendomsskatt i ASSS-kommunene og gjennomsnittet for kommunene �nnes i kapittel 12 . Stavanger

kommune ligger lavest av de ASSS-kommunene som har innført eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer, med

unntak av Oslo. Landsgjennomsnittet på en standardbolig er også litt høyere enn Stavanger kommune. Forslag om

endring til 2019 endrer ikke dette bildet.

Rådmannen bes basere eiendomsskatten i fremtidige budsjetter innenfor en ramme som tilsvarer forventet

lønnsvekst og må sees i sammenheng med skatteinntekter (jf. Kristiansandmodellen).

Eiendomsskatt per standardbolig  
KOSTRA(1000 kvm tomt, 120 kvm bolig)

   

Beregning eiendomsskatt Dagens nivå (12,2 % kontorjustering) Forslag 2019 (15,2 % i kontorjustering)

Sum takst 1 525 920 1 566 720

Bunnfradrag -400 000 -400 000

Skattetakst 1 125 920 1 166 720

Eiendomsskatt 3 ‰ 3 378 3 500

Økning i skattekrav   3.6 %

Tabell 3.3 Skisse på hva eiendomsskatten blir per standard bolig (i henhold til KOSTRA) med foreliggende forslag med å øke
kontorjusteringene med 3 prosentpoeng til 15,2 %.
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3.6.2 Avkastning og overføringer fra selskaper

Stavanger kommune har eierinteresser i over 55 foretak, selskap og samarbeid. Selskapene står for en vesentlig andel

av kommunens tjenesteproduksjon og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Det er betydelige årlige

overføringer mellom kommunen og selskapene i form av driftstilskudd, utbytte og renter/avdrag på ansvarlig lån. I det

følgende blir det redegjort for budsjetterte overføringer fra aksjeselskap og interkommunale selskap. Det vises til

kapittel 10 for en omtale av budsjetterte overføringer mellom bykassen og kommunale foretak (KF).

Overføringer fra Lyse AS

Stavanger kommune har en eierandel i Lyse AS på 43,68 %. Kommunen mottar inntekter fra Lyse i form av renter og

avdrag på et ansvarlig lån på kr 3 mrd. Avdragstiden på lånet er 30 år fra 2009. Renten fastsettes med utgangspunkt

i tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentpoeng. Basert på prognosen for tremåneders

pengemarkedsrente omtalt under punkt 3.3, vil renten være på 3,5 % i 2019, 3,95 % i 2020, 4,35 % i 2021 og 4,5 % i

2022. Renteinntektene fra det ansvarlige lånet skal budsjetteres og regnskapsførers i driften. Avdragene

budsjetteres og føres i investeringsregnskapet. Rådmannen har i 2018 tatt et initiativ overfor Lyse og de øvrige

aksjonærene for å utrede en fortsatt effektiv �nansiering av konsernet, herunder etablering av ulike kapital- og

låneinstrumenter.

Stavanger kommune mottar også inntekter fra Lyse i form av utbytte. I 2018 ble det utdelt et samlet utbytte på kr

500 mill., hvorav Stavanger kommunes andel utgjorde kr 218,4 mill. Lyse har signalisert en utbytteplan for

kommende år blant annet i «Styrets melding til eierne 2016 ». I meldingen blir det også redegjort for konsernmål

mot 2020, som blant annet omfatter oppnåelse av et årsresultat etter skatt større enn kr 1 mrd. Lyse har tidligere

påpekt at en slik resultatutvikling tilsier betydelige (nær doblede) utbytter til aksjonærene sammenlignet med

2012-nivået. Basert på Lyses prognoser og mål for resultatutvikling er det forutsatt et samlet utbytte til

aksjonærene på kr 550 mill. i 2019, kr 600 mill. i 2020, kr 625 mill. i 2021 og kr 650 mill. i 2022. Tabell 3.4 viser

Stavanger kommunes andel av forventede inntekter fra Lyse.

Prognose, overføringer fra Lyse Stavanger kommunes andel 
43,68 %

2019 2020 2021 2022

Opprinnelig lån på kr 3 mrd. 1 310 280 873 520 829 844 786 168 742 492

Avdrag til føring i investering   43 676 43 676 43 676 43 676

Rente til føring i drift   30 600 32 800 34 200 33 400

Utbytte til føring i drift   240 000 262 000 273 000 284 000

Sum   314 276 338 476 350 876 361 076

Tabell 3.4 Overføringer fra Lyse AS. Tall i 1000 kr.
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Utbytte fra ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS

Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. Selskapet har i 2018 utdelt

et utbytte på kr 8,2 mill., hvorav Stavanger kommunes andel er på kr 2,7 mill.

I perioden 2014-2018 er det utdelt et samlet utbytte på kr 80,1 mill. Aksjonærene vedtok våren 2015 en

eierstrategi for ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS som blant annet innehar forventninger til avkastning og

utbytte.

Basert på selskapets egenkapitalsituasjon og oppnådde resultater de siste årene foreslås det å justere ned årlig

utbytteforventning i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med kr 0,6 mill. Dette innebærer et årlig utbytte på kr

3,3 mill. for Stavanger kommune. Samlet årlig utbytte til aksjonærene vil da være på ca. 10,0 mill.

Utbytte fra Renovasjonen IKS

Stavanger kommune har en eierandel på 50 % i Renovasjonen IKS, som er morselskapet i et konsern bestående av

datterselskapene Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS.

I 2018 utdeler Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 2 mill., hvorav Stavanger kommune mottar kr 1 mill. Det er

lagt opp til en videreføring av utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for kommende

planperiode. Dette innebærer et årlig utbytte for Stavanger kommune på kr 1 mill.

3.6.3 Inntekter fra tilskudd og kompensasjonsordninger

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen , samt tilskudd som skal

dekke rentekostnader knyttet til rehabilitering av skole- og kirkebygg. Disse kompensasjonsordningene forvaltes av

Husbanken. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i Husbankens basisrente (et gjennomsnitt av observasjoner av de

beste lånetilbud i markedet) fratrukket en margin på 1,25 % prosentpoeng. Det er lagt til grunn en rente på 1,5 % i

2019. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.6 i kap 3.10. Kompensasjonsinntekter i 2019

er beregnet til kr 22,6 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kap 3.10.

3.7 Pensjon

Stavanger kommune har offentlig tjenestepensjon for ansatte forsikret i KLP, samt SPK for lærere.

Pensjonsselskapene er underlagt til dels ulike regelverk og har dermed ulik tilnærming til beregning av

pensjonspremier og pensjonskostnader, samt �nansieringsform. Stavanger kommune er deleier i KLP i likhet med

øvrige kommuner som har sin pensjonsordning tilknyttet KLP. Årlig må egenkapitaltilskudd tilføres. Beløpet er

stipulert til kr 25,1 mill. for 2019, jf. linje 19 i investeringstabellen for planperioden (kapittel 3.10), stigende til kr 33,5

mill. i 2022.

Fortsatt lave rentenivåer og avkastninger vil de første årene framover kunne medføre økt premienivå og

betalingsplikt for kommunen. Endringer i forutsetninger for beregning av kostnader utfordrer kommunens

driftsbudsjett, sammen med framtidig kostnadsføring av akkumulert premieavvik. Utvikling i uttak for AFP 62-64

påvirker også kostnadsbildet.

3.7.1 Framtidige pensjonskostnader

De beregnede pensjonskostnadene som kommunene fører i sine regnskaper har i mange år vært gjennomgående

lavere enn de pensjonspremiene de har måttet betale til sine pensjonsleverandører. De årlige avvikene kalles
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premieavvik. Siden innføring av ordningen i 2002 har kommunen i hovedsak hatt år med positive premieavvik som har

akkumulert seg opp til store framtidige kostnadsforpliktelser. De siste årene har gitt mer svingninger i prognosene

enn tidligere.

Prognosene for 2019 tilsier en betydelig inntektsføring av årets premieavvik og dermed oppbygging av framtidige

kostnader. De årlige avvikene har bygget seg opp til et akkumulert premieavvik som utgjorde kr 372,8 mill. per

31.12.2017 for Stavanger kommune. Nivået er beregnet til om lag kr 617,5 mill. per 31.12.2019 og utgjør 6,2 % av

budsjetterte driftsinntekter. Dette er utgifter som kommunen må dekke inn over driftsbudsjettene de neste 7 årene.

Utvikling i premieavvik følger i �gur 3.3.

Figur 3.3 Premieavvik 2009-2019 for Stavanger kommune

Akkumulert saldo premieavvik i balansen vises her med negativt fortegn for å indikere hvor store inntekter som

historisk er bokført og som skal kostnadsføres i framtiden.

Amortiseringstiden, tiden premieavviket skal tilbakeføres på, er trappet ned til 7 år fra 2014 og betyr raskere

reduksjon av akkumulert premieavvik (tidligere års inntektsførte premieavvik) og en stadig større kostnadsbelastning

på driften. Dette blir utfordrende framover i de årene de nye premieavvikene er små og inntektsføringen ikke dekker

kostnadsføringen av tidligere års premieavvik.  I 2019 utgjør kostnaden kr 90,2 mill. stigende til kr 127,5 mill. i 2020

grunnet neste års høye inntektsføring av årets premieavvik. For Stavanger kommune vil en stor andel av realveksten i

de frie inntektene i årene framover gå med til å dekke pensjon.

3.7.2 Ny pensjonsavtale i offentlig sektor og økonomien framover

Arbeids- og sosialdepartementet inngikk 3. mars 2018 en avtale med LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om

en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. I løpet av juni i år stilte alle organisasjonene seg bak avtalen. 

Departementet vil i løpet av høsten utarbeide et høringsnotat med forslag til nødvendige lovendringer.
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Pensjonsreformen for snart ti år siden sørget for innsparinger. Kostnadene i den nye foreslåtte ordningen blir høyere

for arbeidsgiverne enn med den gamle ordningen, i følge arbeids- og sosialministeren. Kostnadsveksten i den nye

ordningen vil bli lavere og i tillegg bli mer forutsigbar, hvilket er viktige momenter for kommunene og KS.

Bransjen sier selv at det er mer vanskelig og utfordrende nå enn tidligere å regne seg fram til den økonomiske ytelsen.

3.7.3 Framtidig pensjonsleverandør og valg av assuranseordning

Historisk har Stavanger kommune hatt relativt lavt alderssnitt på kommunens ansatte og lavere uføreandel

sammenlignet med gjennomsnittskommunen i Norge. Dette er forhold som trekker i retning av ikke å være en del av

et utjevnende pensjonsfellesskap slik som dagens løsning i KLP. Alternativet er egen pensjonskasse.

Rådmannen utredet valgmulighetene og la fram saken til politisk behandling høsten 2016. Utredningene tilsier lavere

framtidige økonomiske gevinster med bakgrunn i demogra� og uføre, samtidig som analyser av historisk

kapitalavkastning tilsier framtidige gevinster. En etablering av egen pensjonskasse vil kreve betydelig styrking av

egenkapital utover vårt innskudd i KLP, jf. soliditetskrav, samt etableringsprosess og driftskonsept må utredes

nærmere.

Bystyret behandlet sak 167/16 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/File/Details/468930.PDF?

�leName=Vedtak%20KADM%2C%2004102016%2C%20Sak%2059%2F16%2C%20Valg%20av%20pensjonskassel%C3%B8sning%20for%20Stavanger%20kommune) i november

2016 og vedtok en videreføring av dagens løsning inntil videre, bl.a. for å avvente kommunestruktur og

Finansdepartementets innføring av Solvens II for rene pensjonskasser.

Stortinget vedtok endringer i kommunestrukturen 8. juni 2017, og selve kommunesammenslåingen av Finnøy,

Rennesøy og Stavanger kommune ble fastsatt i forskrift av KMD 19. desember 2017. Sammenslåings-prosessene

pågår nå for fullt mot etableringen 1. januar 2020. Alle tre kommuner har KLP som hoved-leverandør til kommunens

pensjonsordning. Medlemsmassene og økonomien må samkjøres, uavhengig av pensjonskasseløsning.

Soliditetskrav

Finansdepartementet fastsatte 8. juni 2018 et nytt soliditetskrav for pensjonskasser, som er en forenklet versjon av

Solvens II-kravet.

Kravet skal fange opp risiko i hele virksomheten, og er basert på markedsverdier, på samme måte som Solvens II-

kravet for forsikringsforetak. Dette innebærer blant annet at pensjonskassene må ha nok egenkapital til at de med

en høy grad av sikkerhet vil kunne dekke potensielle tap fra alle deler av virksomheten. Det nye soliditetskravet,

beregnet etter overgangsregelen (gradvis innfasing fram mot 2032), skal oppfylles fra 1. januar 2019.

Bakenforliggende utkast til forslaget fra Finanstilsynet har vært på høring siden 2016, etter at det ble klart at det

ikke ville komme nye EU-regler om soliditetskrav for pensjonskasser. Høringsinnspillene er tilsynelatende i liten

grad innarbeidet og kravene krever økt soliditet både i private og kommunale pensjonskasser. Dette tilsier ingen

lettelser i det �nansielle bildet som ble skissert i BYS 167/16. En nyetablering krever at man er like

konkurransedyktige som de øvrige kommunale pensjonskassene – allerede fra etableringstidspunktet.

Ny vurdering av pensjonskasseløsning avventes inntil nye Stavanger er vel etablert og inngår følgelig ikke i

kommunens handlings- og økonomiplan for 2019-2022.

3.8 Ne�o dri�sresultat
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Netto driftsresultat

Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for

avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivninger.

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse og er avgjørende for å nå øvrige

�nansielle mål over tid. Lave resultater her skaper mindre muligheter til å nå de to øvrige �nansielle målene. Netto

driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til

egen�nansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

På kort sikt påvirkes nivået på netto driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og kostnader i driften. På

lengre sikt styres nivået av kommunens behov og krav til avsetninger og bruk av fondsmidler sammen med overføring

av midler til investeringer for å skape en bærekraftig økonomi.

Anbefalinger av mål for netto driftsresultat

Det generelt anbefalte nivået for kommunesektoren har vært 3 % netto driftsresultat i årene fram til 2013.

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ga i november 2014 nye anbefalte

nivåer på netto driftsresultat. Anbefalingene gjelder over tid og er på 2 % for kommunesektoren som helhet, 1¾ %

for kommunene (konsern) og 4 % for fylkeskommunene. Nivået på netto driftsresultat er utledet på bakgrunn av

nasjonale tall og for kommunesektoren. TBU anbefaler at nivået må vurderes av den enkelte kommune slik at

individuelle mål kan settes.

Rådmannen viser til sin utledning i sak 142/15 Økonomisk handlingsrom i kommende planperiode 2016-2019 til

formannskapet. Alternativ tilnærming til netto driftsresultat tar hensyn til �ere økonomiske handlingsregler som

ses i sammenheng. Netto driftsresultat, investeringsnivået og egen�nansieringsgraden er avhengige av hverandre.

Samtidig skal netto driftsresultat gi kommunen handlefrihet til å håndtere svingninger i inntekter og rentenivå uten

at det går ut over tjenestetilbudet. Kommunen trenger buffer for å møte den økonomiske risiko som naturlig følger

av en omfattende kommunal virksomhet, både i bykassen og i kommunale foretak. På bakgrunn av dette bør

kommunen i den overordnede og langsiktige planleggingen legge seg i øvre sjikt av netto driftsresultat.

Stavanger kommune har i sin �nansielle strategi innarbeidet at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 3 %

av driftsinntektene og at investeringene bør være om lag 50 % egen�nansiert. Hensikten er å opprettholde en

bærekraftig økonomi på lang sikt.

Et langsiktig mål om å overføre 3 % av driftsinntektene til investeringer vil være tilstrekkelig og anses robust under

forutsetning om at investeringsnivået holdes på 11-13 % av driftsinntektene og at målene om egen�nansiering og

gjeldsgrad opprettholdes. Tjenesteproduksjonen må være effektiv og bærekraftig slik at mest mulig midler frigjøres

til framtidige forpliktelser uten store svingninger på drift og egen�nansiering.

Intensjonsavtalen til nye Stavanger og nyere politiske vedtak

Intensjonsavtalen for nye Stavanger omhandler følgende mål om kommuneøkonomi: Den nye kommunen skal ha en

bærekraftig økonomi og tilstrekkelig handlingsrom til å løse nye utfordringer. Når det gjelder netto driftsresultat som

et mål for prioritering og økonomistyring, skal dette være minimum 2 %.

I september vedtok Fellesnemnda (i sak 37/18) å legge til grunn et netto driftsresultat som er større enn 2 % og

minimum 3 % på sikt. Formannskapet i Stavanger vil at målet fortsatt skal være minimum 3 % på sikt for å kunne øke

det økonomiske handlingsrommet (jf. FSK 117/18 og 118/18).

Netto driftsresultat i planperioden

36



Rådmannen foreslår for 2019 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 2,0 % for

bykassen. Videre i planperioden budsjetteres det med et netto driftsresultat på 2,1 % i 2020, 2,0 % i 2021 og 2,2 % i

2022. Dette tilsvarer 2,0 % i snitt i perioden og er lavere enn kommunens målsetting, samtidig som det tilfredsstiller

målet om minimum 2 %. Utviklingen framkommer i �gur 3.4

Rådmannen presiserer at usikkerheten er større jo lenger ut i planperioden man kommer. Lavere andel

egen�nansieringsmidler fra drift til investeringer medfører begrensninger på investeringsvolumet over tid for å holde

nede gjeldsgraden.

Figur 3.4 Netto driftsresultat

Måltall for konsernet

Konsern

Her er konsern benyttet ad juridisk kommunekonsern (bykasse + kommunale foretak), jf. bystyrets

budsjettmyndighet, og er ikke ensbetydende med et kommunekonsern som i KOSTRA-sammenheng rapporterer

økonomi og tjenestedata.

Stavanger kommune er organisert i ulike virksomheter, hvorav bykassen utgjør om lag 92 % av konsoliderte

driftsinntekter i henhold til sist avlagte konsernregnskap for 2017. Foreløpig foreligger ikke konsoliderte budsjett-

eller måltall  for konsernet. Bystyret i Stavanger skal vedta det enkelte budsjett som en del av det samlede

budsjettvedtaket, jf. bystyrets budsjettmyndighet. Foretakenes budsjetter framkommer i kapittel 10. Bykassens

økonomi har hovedoppmerksomhet i kapittel 3.

Netto driftsresultat i ASSS-kommunekonsernene
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Netto driftsresultat i 2017 var høyere i sju av ASSS-kommunene enn gjennomsnittet for landet. Stavanger �kk et

netto driftsresultat på 5,5 % (konsern) og 4,4 % (bykassen). Netto driftsresultat i ASSS-kommunene eksklusiv Oslo var

på 5,1 % av driftsinntektene, i Oslo 4,3 % og gjennomsnittet for landet havnet på 3,8 %.

Figur 3.5 viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter i Stavanger og de andre ASSS- kommunene fra 2014 til

2017. For å ta hensyn til ulike organisatoriske løsninger viser �guren konserntall. Konserntall omfatter bykassen og

særbedriftene, det vil si kommunale foretak og kommunens eierandeler i IKS-er som inngår i

konsernregnskapsstatistikken til SSB.

Figur 3.5 Netto driftsresultat ASSS

3.9 Disposisjonsfond

Stavanger kommune har de siste årene bygget opp disposisjonsfond gjennom mindreforbruk ved avlegging av

årsregnskapet. Mindreforbruket skyldes i stor grad en merskattevekst for kommunene samlet – de siste tre årene.

Dette har vært en nødvendig oppbygging etter tappingen som følge av behovet for en rask omstilling, særlig i 2014.

Omstillingen ga en viktig påminnelse av hvor viktig det er å ha midler på fond.
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Figur 3.6 Anslag på utvikling i samlede disposisjonsfond i Stavanger kommune. Regnskap 2017 og prognose for årene 2018-
2022.

En prognose for utviklingen framover tar hensyn til kjente vedtak og forslag til økonomiske disponeringer i framlagte

handlings- og økonomiplan 2019-2022. Det relative nivået er avhengig av de absolutte størrelsene både på

driftsinntektene og fondene framover.  Den årlige saldoen vil i tillegg kunne påvirkes av delegasjonsfullmakten på +-

3 %, samt vedtak i enkeltsaker.

I oversikten inngår også digitaliseringsfond (kr 100 mill.) og fond til FoU-prosjekt om ROP-lidelser (kr 10 mill.). Ingen

av disse har konkrete disponeringsvedtak ennå – og følgelig ligger de foreløpig inne med full effekt til 2022.

Øvrig bruk av fond i kommende år gjelder særlig vekstfondet – hvor det er fattet vedtak i enkeltsaker om tilskudd

fram i tid. I tillegg kommer disponering av fond til busskort studenter, jf. bystyrets vedtak om å se dette over to

studieår, og rådmannens forslag om kr 740 000 til forprosjekt by jubileum neste år.

Ved inngangen til nye Stavanger i 2020 vil disposisjonsfondene ligge på nivå med anmodningen fra Fellesnemnda om

at disposisjonsfond skal utgjøre minimum 6 % av kommunens driftsutgifter (jf. FN sak 37/18).

Det er ikke budsjettert med noen årlige avsetninger til disposisjonsfond i planperioden. Dette kan særlig vurderes i

budsjettår med høye inntektsføringer av årets premieavvik, slik som i 2019, for å møte de framtidige økte kostnadene

uten at driftstjenestene må omstilles tilsvarende.

3.10 Forslag til investeringsbudsje� 2019-2022

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden for konsernet utgjør totalt kr 6,1 mrd., hvorav kr 4,66 mrd. er

lagt til bykassen og kr 1,44 mrd. til kommunale foretak. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og

ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med

politiske vedtak og endrende behov.

Disposisjonsfond i Stavanger Andel av driftsinntekter Anbefalt mål - Fellesnemnda
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Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært viktig å tilpasse investeringer i tråd med

befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018-2021

er foreslått forskjøvet for å skape handlingsrom til å gjennomføre prosjekter der befolkningsutviklingen har vist at

veksten blir høyere enn anslått.

Veksten i de eldste aldersgruppene er forventet å stige på mellomlang og lang sikt. Antall eldre over 80 år vil bli

dobbelt så stor frem mot 2034. Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomiske

handlingsrommet. Rådmannen mener at det høye investeringsnivået som kommunen har er på grensen til hva

kommunen kan bære på lang sikt. Investeringsnivået bør ikke øke ut over dette nivået, og det stiller større krav til

overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering.

3.10.1 Hovedprioriteringer investeringer

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er rehabilitering, modernisering og oppføring av nye skoler,

barnehager, omsorgsbygg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer,

rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer i denne planperioden.

Investeringene i skolebygg utgjør kr 1,3 mrd. og står for 22 % av konsernets totale investeringsbudsjett på kr 6,1 mrd.

Rådmannen foreslår å videreføre vedtatte fornyelse av skolene, Vaulen, Madlamark, Tastaveden, Kvernevik samt

oppføring av ny barneskole i Lervig. Arbeidet med samtlige nevnte byggeprosjekter starter i løpet av denne

planperioden. Som følge av det store investeringsbehovet som kommunen har i planperioden har det vært nødvendig

å vurdere ulike tiltak for å redusere investeringsnivået. Rådmannen foreslår i dette budsjettet å bygge gymsaler i

istedenfor idrettshaller ved Madlamark skole og ved den nye skolen i Lervig. Rådmannen foreslår videre å bygge

gymsal ved Vaulen skole i forbindelse med fornying av skolen. Endring fra idrettshall til gymsal reduserer

investeringsnivået med om lag kr 80 mill. Det vil også innebære lavere driftsutgifter. Konsekvensene blir mindre

sambruk og �eksibilitet for de forskjellige brukergruppene av anleggene. I dette budsjettforslaget har rådmannen

ikke funnet rom til ny skatehall på Storhaug. Skatehallen er estimert til om lag kr 55 mill.

Befolkningsprognoser for barn i barnehagealder kombinert med målsetning om bydelsdekning for barnehageplass

tilsier at det må innen 2021/2022 etableres �ere barnehageplasser i bydelene Storhaug og Våland. Rådmannen

foreslår å avsette totalt kr 295 mill. til 2 nye barnehager på med 10 avdelinger hver for å imøtekomme behovet for

barnehageplasser i de to bydelene. I tillegg videreføres bevilgningen til rehabilitering og utvidelse av 4 barnehager på

Tasta i henhold til vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021.

Kommunen har stort behov for investering i boliger for personer med utviklingshemming for å nå målsetning om å

redusere ventelister. I løpet av planperiode bygges og ferdigstilles �ere bofelleskap i henhold til vedtatt Handlings- og

økonomiplan 2018-2021. I tillegg foreslår rådmannen å avsette midler til nye bofelleskap for brukergruppen i denne

planperioden, med målsetning om å redusere ventelister. I dette budsjettforslaget foreslås det investeringer i ulike

type bofellesskap for om lag kr 430 mill.

Gjennomføring av senter for demens ved Ramsvik (Demenslandsby) som ble vedtatt av bystyret i forbindelse med

behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021, har en brutto investeringskostnad på kr 410 mill. og vil gi netto

45 nye sykehjemsplasser. Videre foreslår rådmannen å avsette totalt kr 100 mill. i løpet av planperioden til ulike tiltak

innenfor velferdsteknologi. Dette vil følges opp av en handlingsplan som vil bli utarbeidet i løpet av 2018/2019.

Andre større investeringer som foreslås i denne planperioden, er rehabilitering av rådhuset (kr 260 mill.).

Tilstandsvurderinger viser at rådhuset er et av kommunens dårligste bygg. I tillegg foreslår rådmannen videreføring

av vedtatte planer for realisering av brannstasjonene Lervig og Schancheholen til en brutto kostnad på totalt kr 317

mill. Rådmannen foreslår videre å avsette kr 50 mill. til siste byggetrinn av Tou scene.
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Figur 3.7 Brutto investeringer2019-2022 per formål. Tall i millioner kr.

Med bakgrunn i det høye investeringsnivået som kommunen har i perioden 2019-2022, og i lys av fremtidige

investeringsbehov som følger av forventet demogra�ske endringer, tilrår ikke rådmannen ytterligere økning av

investeringsnivået. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet

tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover.

Tabell 3.5 viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål.

Investeringene er eksklusive investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger

konserthus IKS, Sørmarka �erbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til

�nansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i Driftstiltak – tabell og tiltaksbeskrivelser.

Kommunal foretak Bykassen

Skole

Helse og velferd

Diverse bygg og felles

Utbyggingsområder

Park og vei

VAR

Barnehage

Etablerer bolig

Kirke

Idrett

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Formål 2019 2020 2021 2022 Totalt 2019-2022

Diverse bygg og felles 217 720 195 200 221 500 189 500 823 920

Skole 204 600 296 000 443 400 389 000 1 333 000

Barnehage 130 500 123 800 136 000 53 000 443 300

Helse og velferd 152 500 108 500 114 500 129 500 505 000

Idrett 84 700 12 000 1 500 5 000 103 200

VAR 145 400 145 900 146 500 144 500 582 300

Park og vei 155 450 145 950 149 950 140 950 592 300

Kirke 49 500 91 000 89 000 33 000 262 500

Stavanger utvikling KF 172 000 190 000 190 000 190 000 742 000

Stavanger bolig bygg KF inkl. etablerer boliger 199 600 216 500 89 000 111 000 616 100

41



3.10.2 Finansiering av investeringer

Utvikling av lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak knyttet til investeringsprosjekter i regi av bykassen på kr 652,6 mill. i 2019, kr

583,4 mill. i 2020, kr 851,3 mill. i 2021 og kr 641,3 mill. i 2022. Det er videre budsjettert med låneopptak i bykassen

for videre utlån til kommunale foretak på kr 338,5 mill. i 2019, kr 332 mill. i 2020, kr 270,9 mill. i 2021 og kr 293 mill. i

2022. Det vises til tabell 3.6 for en oversikt over investeringsnivå og låneopptak knyttet til det enkelte foretak. Dette

gir et samlet låneopptak for Stavanger kommune på kr 991,1 mill. i 2019, kr 915,4 mill. i 2020, kr 1 122,2 mill. i 2021

og kr 934,3 mill. i 2022. Beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2022 er da på kr 8,6 mrd. En

oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 3.6.

Startlån

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Husbanken har i 2018 utbetalt kr

200 mill. i startlån etter søknad fra Stavanger kommune. Basert på forventet utvikling i etterspørsel etter startlån

og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2018, foreslår rådmannen en årlig låneramme for startlån

på kr 200 mill. i kommende planperiode. Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og

påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold. En oversikt over startlån

framkommer i kolonne 2 i tabell 3.6.

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen , samt tilskudd som skal

dekke renter knyttet til rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lån med rente- og avdragskompensasjon framkommer i

kolonne 5 i tabell 3.6. Kolonne 6 gir en oversikt over lån som betjenes av gebyrinntektene i VAR-sektoren. Kolonne 7

viser ordinære lån fratrukket lån med tilskuddsordninger og lån knyttet til VAR-sektoren (kolonne 3 minus kolonne 5

og 6).

Formål 2019 2020 2021 2022 Totalt 2019-2022

Sølvberget KF 6 650 500 500 500 8 150

Byggdrift KF 3 140 2 105 2 170 2 240 9 655

Natur- og idrettservice KF 6 000 7 000 6 000 7 000 26 000

Stavanger parkeringsselskap KF 26 500 2 000 2 000 2 000 32 500

Sum brutto investeringer 1 554 260 1 536 455 1 592 020 1 397 190 6 079 925

Tabell 3.5 Brutto investeringer per formål per år. Tall i 1 000 kr

Tall i mill. kroner   Startlån
Ordinære
lån

Sum
lån

Lån med
tilskuddsordninger 
fra Husbanken

Lån VAR-
sektor

Ordinære lån minus lån  
med tilskuddsordninger og
VAR-sektor

1   2 3 4 5 6 7

Beregnet lånegjeld
31.12.18

  2 011 6 287 8 298 606 1 671 4 010

+ Låneopptak 2019   200 991 1 191 0 145 846

- Avdrag 2019   -109 -373 -482 -50 -68 -255
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Figur 3.8 Utvikling i lånegjeld fordelt på ulike lånetyper

Tabell 3.7 viser investeringsnivå og låneopptak i planperioden for det enkelte foretak. Det vises til kapittel 10 for en

omtale av investeringsprosjektene. Det legges opp til at det skal foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til

foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil av den grunn bidra til å øke brutto lånegjeld for bykassen.

Tall i mill. kroner   Startlån
Ordinære
lån

Sum
lån

Lån med
tilskuddsordninger 
fra Husbanken

Lån VAR-
sektor

Ordinære lån minus lån  
med tilskuddsordninger og
VAR-sektor

Beregnet lånegjeld
31.12.19

  2 102 6 905 9 007 556 1 748 4 601

+ Låneopptak 2020   200 915 1 115 0 146 769

- Avdrag 2020   -117 -402 -519 -55 -70 -277

Beregnet lånegjeld
31.12.20

  2 185 7 418 9 603 501 1 824 5 093

+ Låneopptak 2021   200 1 122 1 322 0 147 975

- Avdrag 2021   -125 -437 -562 -55 -72 -310

Beregnet lånegjeld
31.12.2021

  2 260 8 103
10
363

446 1 899 5 758

+ Låneopptak 2022   200 934 1 134 0 145 789

- Avdrag 2022   -133 -466 -599 -49 -74 -343

Beregnet lånegjeld
31.12.2022

  2 327 8 571
10
898

397 1 970 6 204

Tabell 3.6 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan. Tall i mill. kr.

Ordinære lån eksl. lån med tilskuddsordninger og VAR sektor Lån med tilskuddsorninger
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Investeringstabell KF 2019-2022 Total 
prosjektkostnad

2019 2020 2021 2022Investeringstabell KF 2019-2022 Total 
prosjektkostnad

2019 2020 2021 2022

Stavanger boligbygg KF          

Ordinære investeringer          

Boliger til �yktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp   30 000 30 000 30 000 30 000

St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap for eldre 64 000   2 000 20 000 30 000

Bofellesskap for personer med utviklingshemming 30 000 5 000 10 000 15 000  

Et bofellesskap for personer med rus- og psykiatrilidelser 28 800 19 600 8 000    

Kjøp av personalbase jf. linjer 1 og 3 under       10 000  

Haugåsveien 26/28, riving og nybygg – boliger og omsorgsboliger i
bofellesskap

  2 000 3 000   32 000

Bofellesskap for autister 42 000       2 000

Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede 34 000       2 000

Bofellesskap for eldre/demens 56 000     2 000 5 000

Etablererboliger          

Tastarustå B7, etablererboliger inkl. 6 puh boliger 199 500 80 000 79 500    

Søra Bråde, etablererboliger 117 000 58 000 59 000    

Brukereid bofellesskap inkl. personalbase 40 000 5 000 25 000 10 000  

Brukereid bofellesskap inkl. personalbase 34 000     2 000 10 000

Sum Stavanger boligbygg KF   199 600 216 500 89 000 111 000

Låneopptak   192 300 203 000 80 900 102 000

Stavanger utvikling KF          

Kjøp og utvikling av eiendommer   172 000 190 000 190 000 190 000

Sum Stavanger utvikling KF   172 000 190 000 190 000 190 000

Låneopptak   137 000 125 000 187 000 187 000

Sølvberget KF          

Kiellandsenter mv.   6 650 500 500 500

Sum Sølvberget KF   6 650 500 500 500

Låneopptak   6 200 0 0 0

Stavanger natur- og idrettsservice KF          

Kjøretøy, maskiner mv.   6 000 7 000 6 000 7 000

Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF   6 000 7 000 6 000 7 000

Låneopptak   3 000 4 000 3 000 4 000
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Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som

overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Sørmarka �erbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og

Stavanger konserthus IKS som per 31. desember 2019 vil ha gjennomført et samlet låneopptak på kr 1,3 mrd.

Sørmarka �erbrukshall IKS vil foreta nytt låneopptak på kr 146,3 mill. i forbindelse med realisering av Sola Arena. For

2019 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 54,6 mill. som skal dekke Stavanger kommunes andel av

kapitalkostnadene til de tre selskapene. Lån tatt opp av kommunale selskap er ikke inkludert i bykassens brutto

lånegjeld.

Figur 3.9 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i perioden fra 2013-2022.

Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle lån på om lag 2,5 % i 2019, jf. renteprognosen beskrevet under

kapittel 3.3. Det er budsjettert med kr 527,2 mill. i netto kapitalutgifter i 2019, med en videre økning til kr 678,8 mill. i

2022. Det gis en detaljert oversikt over utviklingen i kapitalutgiftene i kapittel 3.11.

Investeringstabell KF 2019-2022 Total 
prosjektkostnad

2019 2020 2021 2022

Stavanger byggdrift KF          

Egenkapitalinnskudd i KLP mv.   3 140 2 105 2 170 2 240

Sum Stavanger byggdrift KF   3 140 2 105 2 170 2 240

Låneopptak   0 0 0 0

Stavanger parkeringsselskap KF          

Parkeringsanlegg/-teknisk utstyr   26 500 2 000 2 000 2 000

Sum Stavanger Parkeringsselskap KF   26 500 2 000 2 000 2 000

Låneopptak   0 0 0 0

Sum investeringsnivå   413 890 418 105 289 670 312 740

Sum egen�nansiering   75 390 86 105 18 770 19 740

Sum låneopptak   338 500 332 000 270 900 293 000

Tabell 3.7 Investeringsbudsjett – kommunale foretak. Tall i 1000 kr

Selskap Opprinnelig
lånesaldo

Tilleggslån Sum lån

Tilskudd
kapital- 

kostnader
2019

Tilskudd drift
2019

Sum tilskud
2019

Stavanger konserthus IKS 
(100 %)

500 000 276 200 776 200 41 100 9 500 50 600

Multihallen og Storhallen
IKS 
(53,65%)

160 000   160 000 4 400 3 200 7 600

Sørmarka �erbrukshall
IKS 
(53,65%)

200 000 184 175 384 175 9 050 3 500 12 550

Sum 860 000 460 375 1 320 375 54 550 16 200 70 750

Tabell 3.8 Interkommunale selskap – lån og tilskudd. Tall i 1000 kr
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En økende brutto lånegjeld i kombinasjon med et stigende rentenivå, vil kunne medføre at en stadig større andel av

driftsinntektene må anvendes til å betjene kapitalkostnader. Av �nansreglementet framgår det at minimum 1/3 av

gjeldsporteføljen skal ha �ytende rente, (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3

skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Andelen av brutto lånegjeld som har �ytende rente er per 2. tertial 2018 på

ca. 1/3. En høy grad av rentesikring gjør kommunen mindre sårbar for renteøkning de nærmeste årene. Beregnet

effekt av en renteøkning på ett prosentpoeng i ett år, er på ca. kr 18 mill. per 2. tertial 2018. Dette omfatter også de

deler av låneporteføljen som �nansieres av blant annet gebyrinntekter. Dette må videre ses i sammenheng med

tilhørende økning i renteinntekter knyttet til for eksempel ansvarlig lån i Lyse AS. Det foretas løpende en vurdering av

fordelingen mellom fast og �ytende rente basert på markedssituasjonen.

Figur 3.9 Utvikling i brutto lånegjeld 2013-2022. Tall i mill. kr.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld.

Netto lånegjeld de�neres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og

ansvarlig lån i Lyse) og ubrukte lånemidler. Figur 3.10 viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for

ASSS-kommunene i perioden 2016–2017 (konserntall). I den aktuelle perioden har Stavanger kommune en netto

lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.
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Figur 3.10 Netto lånegjeld per innbygger i ASSS-kommuner (konsern)

3.10.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er et sentralt nøkkeltall i Stavanger kommunes �nansielle strategi.

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. �nansinntekter), og gir en indikasjon

på kommunens økonomiske handlingsrom.

En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag,

noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Gjeldsgraden (ekskl. startlån) var i gjennomsnitt på 59,9 % i perioden 2013-2017. I forslag til Handling- og

økonomiplan 2019-2022 legges det til grunn at gjeldsgraden for bykassen blir på 64,6 % i 2019, 66,3 % i 2020, 70,4 %

i 2021 og 72,2 % i 2022. Det legges videre til grunn et årlig opptak av startlån på kr 200 mill. i planperioden.

Gjeldsgraden for bykassen inkludert startlån vil være på 85,8 % i 2019, 88,1 % i 2020, 92,9 % i 2021 og 95,2 % i 2022.

Moderat vekst i driftsinntektene i kombinasjon med en høy netto vekst i gjeldsnivået som følge av høyt låneopptak,

medfører at gjeldsgraden stiger til et nivå som ligger vesentlig over det langsiktige målet på 60 %. Figur 3.11 viser

utviklingen i gjeldsgraden for bykassen med og uten startlån fra 2013 til og med rådmannens budsjettforslag for

planperioden 2019–2022.
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Figur 3.11 Utvikling i gjeldsgrad i perioden 2013-2022

 

3.10.4 Investeringsprosjekter

Gjeldsgrad bykassen inkl. startlån Gjeldsgrad bykassen ekskl. startlån Måltall

2014 2016 2018 2020 2022
50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

  Diverse bygg, anlegg og felles investeringer          

1 Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) 260 000 10 000 20 000 80 000 100 000

2 IT-systemer, Microsoft Azure datalake 250 250      

3 IT-systemer, uCMDB 170 170      

4 Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) 4 800 4 800      

5 Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) 45 000 20 000 25 000    

6 Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 12 000      

7 Administrasjonsbygg, utbedring   1 000 1 000 1 000 1 000

8 Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) 143 000 30 000 50 000 59 000  

9 Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) 174 000 30 000 50 000 44 000 50 000

10 Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 600 4 500    

11 Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold   3 500      

12 Enøk-pakke 3 27 000 2 000      
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

13 Skeie skole, energikonvertering 4 000 3 500      

14 Smartteknologi   7 000 7 000    

15 Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS   2 500      

16 Hillevåg , områdeløft 7 000 2 000 2 000    

17 Storhaug, områdeløft 8 000 2 000      

18 Avvik- og varslingssystem   800 800    

19 Egenkapitaltilskudd KLP   25 100 27 900 30 500 33 500

20 Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 20 000 15 000      

21 Kjøp og utvikling av prosjekter   5 000 5 000 5 000 5 000

22 Kongress- og arrangementsturisme fond   30 000      

23 El-bil, lading på gatelys   2 000 2 000 2 000  

24 Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje   8 000      

25 Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd   500      

  Sum diverse bygg   217 720 195 200 221 500 189 500

  Skolebygg          

26 Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget 600 600      

27 Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon 1 500 1 500      

28 Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) 284 000 62 000 100 000 92 400 14 000

29 Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) 398 000 10 000 90 000 100 000 110 000

30 Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) 313 000 10 000 40 000 100 000 118 000

31
Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og
gymbygg (ferdig 2019)

34 000 14 500 7 000    

32 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 8 000 40 000 94 000 40 000

33
Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig
i 2023)

196 000   2 000 50 000 100 000

34 Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 91 000 10 000    

35 Skoler, inventar og utstyr   2 500 2 500 2 500 2 500

36 Skoler, løpende rehabilitering   2 500 2 500 2 500 2 500

37 Skoler, investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum skolebygg   204 600 296 000 443 400 389 000

  Barnehagebygg          
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

38 Våland, tomt til barnehageformål 25 000 25 000      

39 Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 135 000 10 000 20 000 60 000 45 000

40 Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål   4 000      

41 Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) 42 500 17 500      

42
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl.
rekkefølgekrav (ferdig i 2020)

42 000 21 000 20 000    

43
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd.
inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020)

55 500 18 000 10 800    

44
Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig
2021)

20 000 2 000 15 000 3 000  

45 Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000

46 Barnehager, inventar og utstyr   1 000 1 000 1 000 1 000

47 Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) 135 000 25 000 45 000 60 000 5 000

48 Grovgarderober i 6 barnehager 30 000 5 000 10 000 10 000  

  Sum barnehagebygg   130 500 123 800 136 000 53 000

  Helse- og omsorgsbygg          

SBBKF
1

Boliger til vanskeligstilte, kjøp 30 000        

SBBKF
2

St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) 64 000        

SBBKF
3

Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger
(ferdig 2022)

30 000        

SBBKF
4

Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser
(ferdig 2019)

28 800        

SBBKF
5

Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger          

SBBKF
6

Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under
(ferdig 2020)

10 000      

SBBKF
7

Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)          

SBBKF
8

Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)          

SBBKF
9

Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig
2024)

42 000        

SBBKF
10

Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser
(ferdig 2024)

34 000        

SBBKF
11

Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) 34 000        
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

SBBKF
12

Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) 56 000        

49 Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) 15 000 15 000      

50 Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) 2 000 1 000 1 000    

51 Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) 2 000 2 000      

52 Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) 500 500      

53
Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner
(ferdig 2019)

1 000 1 000      

54 Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) 30 000 12 000 18 000    

55 Velferdsteknologi 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

56
Senter for personer for demens (Demenslandsby) +
erstatningsboliger (ferdig 2023)

410 000 70 000 40 000 80 000 100 000

57 Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler   1 500      

58
Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med
utviklingshemming

60 000 20 000 20 000 5 000  

59 Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000

60 Biler, virksomheter i Helse og velferd   1 500 1 500 1 500 1 500

61 Nye signalanlegg ved sykehjemmene   5 000 5 000 5 000 5 000

62 Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer   2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum sykehjem, bofellesskap og bolig   152 500 108 500 114 500 129 500

  Idrettsbygg          

63 Idrettsbygg, løpende rehabilitering   500 500 500 500

64
Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager
(ferdig 2020)

41 000 10 000 10 000    

65
Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig
2021)

16 000   1 500 1 000 4 500

66 Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 44 000 17 000      

67
Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall ,
rehabilitering (ferdig 2018/2019)

275 400 57 200      

  Sum idrettsbygg   84 700 12 000 1 500 5 000

  Vannverket          

68 Fornyelse   38 000 38 000 38 000 38 000

69 Byomforming   16 000 16 000 16 000 16 000

70 Forsterkninger         4 000
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

71 Lekkasjereduksjon   1 000 1 000 1 000 1 000

72 Kjøretøy og utstyr, vannverket   1 200 600    

73 Vannledninger i utbyggingsområder   3 000 3 000 3 000  

  Sum vannverket   59 200 58 600 58 000 59 000

  Avløpsverket          

74 Fornyelse   50 000 50 000 50 000 50 000

75 Fremmedvannsreduksjon og separering   10 000 10 000 10 000 10 000

76 Byomforming   20 000 20 000 20 000 20 000

77 Vannføringsmålere avløp       2 000 2 000

78 Kjøretøy og utstyr, avløpsverket   2 700 3 800 3 000  

  Sum avløp   82 700 83 800 85 000 82 000

  Renovasjon          

79 Søppelspann, kjøp   1 500 1 500 1 500 1 500

80 Nedgravde containere   2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum renovasjon   3 500 3 500 3 500 3 500

  Park og vei          

81 Barnehager, uteområder   2 500 2 500 2 500 2 500

82 Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt 2 000 2 000      

83 Tou scene, uteområde 5 000 500 4 500    

84 Åmøyveien, gang og sykkelvei 50 000   10 000 20 000 20 000

85 LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

86 Asfaltering   8 000 8 000 8 000 8 000

87 Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500

88 Nye veianlegg 30 000 2 100 2 100 2 100 2 100

89 Gatelys   10 000 10 000 10 000 10 000

90
Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig
2019)

40 000 15 100      

91 Kongsgata, rehabilitering   10 000      

92 Fremkommelighet   3 000 3 000 3 000 3 000

93 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner   2 250 2 250 2 250 2 250

94 Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

95 Tra�kksikkerhet   15 300 15 300 15 300 15 300

96 Miljø og gatetun   3 500 3 500 3 500 3 500

97 Sentrum   6 000 6 000 6 000 6 000

98 Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100

99 Kreative lekeplasser   1 000 1 000 1 000 1 000

100 Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 1 000

101 Friområder, økt opparbeidelse   4 000 2 000 2 000 2 000

102 Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700

103 Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000

104 Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 700      

105 Skoler, uteområder   8 000 8 000 8 000 8 000

106 Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal 3 000 1 000 1 500    

107 Cricketbane, tilrettelegging 6 500 6 200      

108 Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig     12 000 12 000 12 000

  Sum park og vei   155 450 145 950 149 950 140 950

  Kirkebygg          

109 Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 10 000 5 000 5 000    

110 Revheim gravlund (ferdig 2021) 4 000     4 000  

111 Domkirken 2025 305 000 30 000 60 000 62 000 33 000

112 Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 4 500      

113 Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000 8 000 14 000 -  

114 Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) 37 000 2 000 12 000 23 000  

  Sum kirkelig fellesråd   49 500 91 000 89 000 33 000

  Sum brutto investeringer, bykassen   1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450

  Finansiering av investeringer          

115 Overføring fra driften   219 158 212 330 203 170 222 666

116 Momsrefusjon investeringer   137 204 134 562 156 282 130 134

117 Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån   43 600 43 600 43 600 43 600

118 Salgsinntekter   10 000 77 000    

119 Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap         5 000
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Prosjektbeskrivelser

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

1. Stavanger rådhuset, rehabilitering (ferdig 2023) 

Det ble i løpet av 2018 gjennomført en omfattende mulighetsstudie om rehabilitering av rådhuset. Med bakgrunn i

utredningen har formannskapet i sak 94/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690938?agendaItemId=215001) vedtatt å

oppgradere rådhuset. Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering av rådhuset for å gjøre bygget tidsmessig, samt

øke byggets kapasitet sammenlignet med i dag. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 260 mill.  og er forventet

ferdigstilt i 2023. Rådmannen foreslår å bevilge kr 260 mill. til formålet.

2. IT-systemer, Microsoft Azure datalake 

En slik skybasert datasjø vil forberede kommunen på Big Data. Løsningen er godt sikret og skalérbar. Den gir

kommunen langt større muligheter for analyse, utvikling og forskning enn i dag. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,25

mill. til formålet. Systemet har i tillegg årlige driftskonsekvenser som er innarbeidet i driftsbudsjettet.

3. IT-systemer, uCMDB 

Digitalisering innebærer stadig �ere IT-systemer og større datautveksling mellom IT-systemer enn før.

Universal Con�guration Management Database (uCMDB) automatiserer kartlegging av applikasjoner og

sammenhenger. En vil dermed raskere kunne avdekke feil og konsekvenser av feil. I uCMDB �nnes også funksjonalitet

som gjør det mulig å søke opp hvilke brukere/tjenesteområder som blir berørt av eventuelle feil. Det betyr raskere

varsling til de berørte. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,17 mill. til formålet. Systemet har i tillegg årlige

driftskonsekvenser som er innarbeidet i driftsbudsjettet.

  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

120
Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med
utviklingshemming

    44 000 16 000  

121 Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3   3 000      

122 Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord   2 000      

123 Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000      

124 Mottatte avdrag på konserninterne utlån   15 805 21 422 30 052 39 802

125 Husbanktilskudd Oddahagen   10 000      

126 Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3   10 000      

127 Spillemidler kunstgressbaner   2 000 2 000 2 000 2 000

128 Bruk av ubudne investeringsfond   30 000      

129 Låneopptak   652 603 583 436 851 246 641 248

  Sum �nansiering av investeringer   1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450

  Egen�nansieringsgrad   43 % 48 % 35 % 41 %

  Udekket   - - - -

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter 2019-2022. Tall i 1000 kr
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4. Trådløst nettverk i barnehager og SFO (ferdig 2019) 

Det er fortsatt en del barnehager og SFOer som ikke har tilgang til trådløst nettverk. Tilretteleggingen har en

kostnadsramme på kr 4,8 mill. Beløpet er estimert basert på kostnadene fra tilsvarende utbygging på skolene. Det

inkluderer nødvendig kabling og installasjon av basestasjoner i avdelingsrom, samlingsrom og administrasjon.

Rådmannen foreslår å bevilge kr 4,8 mill. til formålet.

5. Nye Tou, 3. byggetrinn (ferdig 2020) 

Byggetrinn 3 av Nye Tou er siste trinn av pågående arbeidet ved Tou scene, og omfatter oppgradering av ølhaller,

gjenstående fasader, scene 1, heis, administrasjons�øy og loft. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 45 mill. og er

forventet ferdigstilt i 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 45 mill. til formålet.

6. Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 

Byggetrinn 2 er et pågående prosjekt fra gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018-2021 , og omfatter i hovedsak

maskinhallen og nytt øvingsfellesskap ved Tou scene. I tillegg rehabiliteres utvalgte fasader, samt pipe. Det oppføres

også et eget nybygg utenfor Tou Scene for ny trafo. Maskinhallen oppgraderes og selve scenen utvides med det

tidligere «dueslaget». Det blir stollager under scenen. Det bygges om mot nordøst, med nye toaletter, hovedtavler,

teknisk utstyrsrom og backstage. Ny vestibyle etableres, med toaletter og garderobe. Det etableres ny terskelfri

adkomst for personer og utstyr. Et nybygg på 1650 m2 BTA fordelt på 4 etasjer oppføres som øvingsfellesskap. Bygget

omfatter 18 øvingsrom, 4 studioer med felles liverom, sosiale soner, toalett og bandlager. Nye Tou byggetrinn 2 har en

total kostnadsramme på kr 110 mill. og forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

7. Administrasjonsbygg, utbedring 

Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og

administrasjonsbygg. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.

8. Schancheholen, brannstasjon (ferdig 2021) 

Stavanger og 8 andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny

brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste

alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Revidert

kostnadsramme for Schancheholen brannstasjon iht. formannskapssak 108/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690940?agendaItemId=215550) er kr 143 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2021.

9. Lervig, brannstasjon (ferdig 2022) 

Stavanger og 8 andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny

brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste

alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Revidert

kostnadsramme for Lervig brannstasjon iht. formannskapsskap 108/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690940?agendaItemId=215550) er kr 174 mill. Kostnader knyttet til kai og grønt tak

medfører at brannstasjonen i Lervig er dyrere enn brannstasjonen i Schancheholen. Prosjektet forventes ferdigstilt i

2022.

10. Kvernevik og Sunde bydelshus 

Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. I

sak 16/17 vedtok bystyret at rådmannen kunne inngå kontrakt med OPS-leverandør Konsortiet. Denne er signert og

regulering av tomten pågår. Det er behov for midlertidig parkering og møblering av lokaler som skal disponeres av

kommunen. En samlet kostnadsramme utgjør kr 6,6 mill. og er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 . I

tillegg vil det forekomme utgifter til permanent parkering for bydelshuset som skal bekostes av kommunen. Parkering

skal skje i et nytt felles parkeringsanlegg. Rådmannen kommer tilbake til dette når kostnad og tidspunkt blir avklart.

Forventet ferdigstillelse av bygget er forsinket pga. uforutsette forhold i grunnen, forventet ferdigstillelse er nå

august 2020 med påfølgende start av leieavtalen.
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11. Kommunale eiendom, økt rehabilitering og vedlikehold 

Ved behandling av Handlings -og økonomiplan 2016-2019  vedtok bystyret å innarbeide kr 41 mill. til økt vedlikehold

og rehabilitering, hvorav kr 3,5 mill. i 2019. Midlene vil bli disponert i henhold til sak som legges frem for KMU.

12. Enøk pakke 3 

Bystyre vedtok Enøk-pakke 3 ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 . Dette er den siste av totalt

3 Enøk-pakker som skal gjennomføres for nå målene om energireduksjon i kommunens bygningsmasse. Dette siste

trinnet vil komplettere målet om full sentralisert overvåkning og energioppfølging av kommunens formålsbygg samt

utskiftning av eldre ventilasjonssystemer. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 27 mill. Det forventes tilskudd

fra Enova på om lag kr 3 mill. i forbindelse med prosjektet. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

13. Skeie skole, energikonvertering 

Skeie skole ble renovert i 2010, men bygget ble ikke konvertert til vannbåren varme. Stavanger kommune har blitt

kontaktet av Obos eiendom som eier de største boligfeltene rundt skolen. Det skal etableres en felles fyringssentral

for hele området de forvalter og kan også levere varme til skolen. Dette er det første prosjektet i sitt slag der en går

inn og skal forsøke å få til et offentlig-privat samarbeid om felles fyringsanlegg. Bystyret vedtok tiltaket i forbindelse

med Handlings- og økonomiplan 2018-2021 . Prosjektets kostnadsramme er på kr 4 mill. Rådmannen forslår å

videreføre prosjektet.

14. Smartteknologi 

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020  vedtok bystyre å avsette kr 10 mill. årlig til investeringer i

Smartby-infrastruktur frem til 2020. Rådmannen forslår å videreføre bevilgningen i 2019 og 2020.

15. Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS 

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020  vedtok bystyre å avsette kr 5 mill. i 2017, kr 5 mill. i 2018

og 2,5 mill. i 2019 til å styrke arbeidet med salg/markedsføring i Stavanger Forum AS, jf. strategi for Forum-området

som ble behandlet av bystyret den 13.06.2016 (sak 101/16).

16. Hillevåg, områdeløft 

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020  vedtok bystyre å avsette totalt kr 7 mill. til å gjennomføre

tiltak som gir et områdeløft for Hillevåg. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

17. Storhaug, områdeløft 

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret å videreføre prosjektet med kr 2 mill. per

år til og med 2019. Rådmannen foreslår at bevilgningen for 2019 videreføres.

18. Avvik- og varslingssystem 

Dagens avvikssystem «Synergi» ivaretar ikke behovene organisasjonen har for å støtte opp om og legge til rette for at

ansatte enkelt kan melde avvik og ledere følge opp disse. Konsekvensene av dette er at avvik ikke blir innmeldt og at

organisasjonen mangler viktig grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid og oppfølging i forhold til

hms/arbeidsmiljø. Bystyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020  å avsette kr 6 mill. til

anskaffelse og implementering av nytt system. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

19. Egenkapitaltilskudd KLP 

De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes

egenkapitaltilskuddet av pensjonsgrunnlaget per 01.01 i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av

premiereserven (avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter) per 01.01 i budsjettåret. Satsene

videreføres med hhv. 0,35 % for fellesordningen og 0,8 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst

på 10 %.

20.  Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 

Sammenslåingsprosessen vil utløse kostnader og investeringsbehov som kun delvis dekkes av de statlige bidragene og
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særskilte tilskuddsmidler. Det forventes at alle de tre kommunene må gjøre avsetninger i budsjettene for kostnader

ut over statlige bevilgninger. Større investeringer og driftskostnader bl.a. til anskaffelse, oppdatering og fornyelse av

IT-løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingen, er eksempel på kostnadsdrivere som vil gi gevinster på sikt.

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyre å avsette en ramme på kr 20 mill. til

formålet. Rådmannen foreslår at bevilgningen videreføres i perioden.

21. Kjøp og utvikling av prosjekter 

Rådmannen foreslår å bevilge kr 5 mill. årlig til kjøp og utvikling av prosjekter i prioriterte satsingsområder som

eksempelvis Forum, sentrum samt andre utviklingsprosjekter.

22. Kongress- og arrangementsturisme fond 

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215267) –

«Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». I de

aktuelle sakene ba bystyret rådmannen bl.a. utreder problemstillinger knyttet til en overordnet pro�lering av

Stavanger og subventions-ordning for MICE-området. Med utgangspunkt i det nevnte utredningsarbeidet foreslås

det at fondet for kongress- og arrangementstursime overføres til 2019.

23. El-bil, lading på gatelys 

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å avsette kr 8 mill. til El-bil ladning på

gatelys. Prosjektet har en årlig bevilgning på kr 2 mill. til og med 2021. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet.

24. Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen 

Rådmannen foreslår å avsette kr 8 mill. til ombygging og tilpasning av underetasjen i Olav Kyrres gate 23 til

sykkelparkering og garderobe for kommunens ansatte på rådhuset, Herbarium, Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate

23 og Løkkeveien 51. Tiltaket er i tråd med planer for bedre utnyttelse av Olav Kyrres gate 23 i forbindelse med

utvikling av Rådhuskvartalet. Prosjektet innebærer ca. 500 sykkelparkeringsplasser fordelt i to høyder og ca. 200

garderobeskap.

25. Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd 

Opera Rogaland IKS har befestet sin regionale posisjon i tråd med formålet. Videre utvikling av tilbudet fordrer økt og

fast statlig og regionalt tilskudd. I eiermøtet i 2018 ble det drøftet styrking av egenkapitalen i selskapet som et

eierpolitisk virkemiddel for å oppnå slik tredelt �nansiering fremover. Eierkommunene yter hver kr 0,5 mill. i 2019

som styrking av selskapets grunnkapital.

Skole

Rådmannens forslag til investeringer i skolebygg tar utgangspunkt i rullert Plan for skolestruktur 2015-2020 ,

politiske vedtak og befolkningsframskrivinger for perioden 2019-2034. Nye skolebygg utformes etter Stavanger

kommunes Arealnormer for nye skolebygg  vedtatt i 2014.

Elevtallet på barnetrinnet har nådd en topp i 2018. Nedgangen i barnetallet man har sett i barnehagene de siste

årene, slår nå inn i skolen. Elevtallet ventes å synke i alle bydeler fram mot midten av 2020-tallet – unntatt i de

sentrumsnære bydelene Storhaug og Eiganes/Våland. Madla og Hinna er de bydelene som ventes å få kraftigst

nedgang. Utviklingen kan variere fra skole til skole.

Tendensen fra barnetrinnet slår inn på ungdomstrinnet 6-7 år senere. Elevtallet på ungdomstrinnet ventes å øke fram

til midten av 2020-tallet før det begynner å falle. Også her er utviklingen ulik fra bydel til bydel: Storhaug har vekst i

hele perioden, mens elevtallet på ungdomstrinnet i Eiganes/Våland, Hillevåg og Hundvåg bydeler ventes å stabilisere

seg fra 2025. I ytre bydeler som Madla, Hinna og Tasta ventes elevtallet på ungdomstrinnet å synke i siste del av

framskrivingsperioden fra 2025 til 2034.
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Flere av skolebyggene i Stavanger trenger oppgradering. Mange av byggene er blitt utidsmessige både når det gjelder

tekniske løsninger og med tanke på bruk av dagens pedagogikk. På enkelte skoler er det også trangt om plassen.

Gjeldende arealnormer anbefaler større og mer �eksible læringsarealer. Byggene skal stimulere elevene til å være

aktive og utforskende og skal legge til rette for tilpasset og variert opplæring. Bygging av ny skole på Storhaug og ny

Vaulen skole er blant prosjektene som vil bli igangsatt i handlingsplanperioden.

Det tas sikte på å legge fram en ny skolebruksplan som skal gjelde fra 2020. Planen vil ha et langsiktig perspektiv og

skal si noe om behovet for investeringer i skolebygg i nye Stavanger de neste 16 årene.

26. Byfjord skole, mindre tilpasninger i bygget 

Byfjord skole har den høyeste utnyttelsesgraden av alle skolene. Skolen har underskudd på arealer til

grupperom/spesialundervisning, og det foretas nå en mindre ombygging av grupperom og mediatek for å gi bedre

muligheter for tilpasning av undervisningen. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,6 mill. til formålet.

27. Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon 

Det er behov for utskiftning av fordelingstavler og hovedtavle ved Madlavoll skole. Rådmannen foreslår å bevilge kr

1,5 mill. til formålet.

28. Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) 

Bystyret har vedtatt at det skal bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark inkludert helhetstilbud for

multifunksjonshemmede elever fra 1.-10. trinn. Revidert prosjektkostnad er anslått til kr 284 mill. og innbefatter ny

gymsal og midlertidige brakkelokaler for elevene under byggingen. I  Handlings- og økonomiplan 2018-2021  ble det

vedtatt at det bygges idrettshall ved skolen. Med bakgrunn i det høye investeringsnivået som kommunen har foreslår

rådmannen at skolen bygges med gymsal istedenfor idrettshall. Det er i tillegg vedtatt at eksisterende svømmehall

skal rehabiliteres (linje 65). Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2021.

29. Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) 

Elevtallsframskrivinger viser at Vaulen skole vil vokse til en �re parallellers barneskole og ha behov for utvidelse.

Skolen har i dag 25 klasserom og lite funksjonelle romløsninger. Det har lenge vært planlagt at skolen skal bygges om

for å tilpasses dagens undervisningsformer. Det har tidligere vært planlagt å etablere ny bydelskulturskole ved Jåtten

skole. I sak 30/17 vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging at kulturskoletilbudet i bydelen �yttes fra Jåtten

skole til Vaulen skole, i og med at utbyggingen av Vaulen skole nå planlegges før i tid.

En mulighetsstudie gjennomført i 2018 viser at arealene ved Vaulen skole trolig er for små til å løse de nye behovene

og samtidig bevare deler av eksisterende bygningsmasse innenfor eksisterende tomt. Det er utarbeidet et nytt

kostnadsanslag basert på nybygging av hele skolen. Det nye kostnadsanslaget utgjør kr 398 mill. eksklusive eventuelt

kjøp av tomt og gevinst ved salg av eksisterende skoletomt. Framtidig lokalisering vil bli avklart i løpet av vinteren

2018/2019. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023.

30. Storhaug bydel, ny skole inkl. gymsal 21 klasserom (ferdig 2023) 

Befolkningsframskrivingene viser at den raskeste folkeveksten fortsatt er ventet i Storhaug bydel. Det er anskaffet

tomt til offentlige formål i samme kvartal som Lervig sykehjem og utarbeidet en mulighetsstudie for utnytting av

tomten til skole, barnehage, kontorer mv. Ny skole kan tidligst stå klart ved skolestart 2023. Rådmannen foreslår å

avsette en kostnadsramme på kr 313 mill. til ny skole med gymsal. I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021

var det vedtatt at det bygges idrettshall ved skolen. Med bakgrunn i det høye investeringsnivået som kommunen har,

foreslår rådmannen skolen bygges med gymsal istedenfor idrettshall. Kostnadsrammen er tillegg justert opp i forhold

til forrige handlings- og økonomiplan på bakgrunn av mulighetsstudien og oppdaterte erfaringer fra lignende

prosjekter.

31. Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) 

Nylund skole er et vernet kulturminne. Fuktproblemer i murveggene gjør det nødvendig å restaurere byggets fasade.

Prosjektet er blitt utvidet til også å omfatte gymbygget, og kostnadsrammen er som følge av dette justert opp til kr 34
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mill. iht. formannskapssak 69/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690936?agendaItemId=214785). Prosjektet ventes

ferdigstilt i 2020.

32. Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 

I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021  er det avsatt midler til rehabilitering av Tastaveden skole og

tilpasning av skolen til ny pedagogikk. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 185 mill. Rådmannen foreslår å

videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2022.

33. Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig 2023) 

I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  er det avsatt midler til oppgradering av Kvernevik skole og

tilpasning av skolen til ny pedagogikk. Prosjektet inkluderer også en bydelskulturskole. Anslaget er basert på at deler

av bygningsmassen beholdes, mens andre deler rives og erstattes av et nytt bygg. Rådmannen foreslår å videreføre

prosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2023.

34. Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig 2019) 

Gautesete skole rehabiliteres og bygges om til ren ungdomsskole. Kostnadsrammen for prosjektet er kr 150 mill.

Skolen ventes å stå klar til inn�ytting høsten 2019.

35. Skoler, inventar og utstyr 

Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende

skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

36. Skoler, løpende rehabilitering 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles til mindre

prosjekter.

37. Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 

Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 vedtok bystyret å sette av kr 2 mill. årlig i

handlingsplanperioden til investering i IKT/smartteknologi til skoler. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige

bevilgningen.

Barnehage

Behov for utbyggingen av nye barnehageplasser blir vurdert årlig gjennom rullering av barnehagebruksplanen for å

fange opp endringer i befolkningsveksten.

Antall barnehageplasser blir til enhver tid dimensjonert i tråd med forventet antall barn med lovfestet barnehagerett

etter barnehagelovens §12 a. Behovstallene i planen baserer seg på oppdaterte befolkningsframskrivningstall per juni

2018, og viser at det nå er en svak oppgang i barnetallene fra 2019 og kommende �reårs perioden. Behovet øker i

bydelene Storhaug, Eiganes/Våland, Hillevåg og Madla. I bydelene Tasta, Hundvåg og Hinna er tallene stabile eller

viser en viss nedgang. Planen legger til grunn at måltall for andel barn i barnehage i gjennomsnitt vil ligge på 92 %.

Hovedbildet i foreliggende plan er at det en relativt god balanse mellom behov og kapasitet i bydelene, med unntak av

i sentrumsnære områder; på Storhaug og Våland er det for få plasser. I Hillevåg er det for mange plasser. Det er en

uttalt målsetting at foreldre i størst mulig grad skal få tilbud om barnehageplass i egen bydel. Behovet for

barnehageplasser i Storhaug bydel er om lag 200 plasser høyere enn i forrige planperiode, og selv med plan om

etablering av to nye barnehager i bydelen i perioden er det ikke realistisk å nå målet om bydelsvis dekning på Storhaug

de nærmeste årene.

For å få bedre balanse mellom behov og kapasitet i alle bydeler er det nødvendig å etablere nye, permanente

barnehageplasser i bydeler med underdekning og samtidig redusere antall plasser i bydeler med overkapasitet.

59

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690936?agendaItemId=214785


I Handlings- og økonomiplan 2019-2022  foreslår rådmannen å prioritere utbygging av nye barnehager i bydeler med

størst mangel på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt. I budsjettforslaget

foreslår rådmannen å øke investeringsbudsjettet slik at det gir rom for 10 avdelinger for å møte det økte behovet og

en økning i antall plasser fra 75 til 150 plasser på Våland. I tillegg fortsetter rehabilitering og utbygging av allerede

vedtatte prosjekter i Tasta-bydel for å sikre fremtidens barnehagebehov i bydelen.

38. Våland, tomt til barnehageformål 

I barnehagebruksplan 2019-2023 (http://rapportal.stavanger.kommune.no/rapporter/barnehagebruksplanen-2019-2023/4-kapasitet-og-behov/eiganes-og-valand/)

gjøres det rede for barnehagebehov i Våland-området. Aktuelle tomter til barnehageformål på Våland er under

vurdering. Det tas sikte på at egnet tomt vil anskaffes i løpet av 2019. Rådmannen foreslår å avsette midler til dette

formålet.

39. Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 

Det er behov for å legge til rette for en barnehage med 10 avdelinger på Våland. Disse plassene vil i hovedsak erstatte

plasser i bygg som har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og

behov i bydelene. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i barnehagebruksplan 2019-2023

(http://rapportal.stavanger.kommune.no/rapporter/barnehagebruksplanen-2019-2023/4-kapasitet-og-behov/eiganes-og-valand/).

40. Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål 

Rådmannen foreslår å avsette midler til tomteanskaffelse til barnehageformål for å være i forkant av forventet

boligutbygging på Hundvåg, og mulig behov for �ere barnehageplasser.

41. Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) 

I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  er det avsatt midler realisering av barnehagen Tasta og til

rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er 42,5 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

42. Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) 

I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt midler til realisering av Tastavarden barnehage inkl.

rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er 42 mill. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2020.

43. Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) 

I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  er det avsatt midler til realisering av Ytre Tasta barnehage avdeling

Vardenes, kjøp av to tomter og til rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er 55,5 mill. Prosjektet

ventes ferdigstilt i 2020.

44. Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) 

Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill.  Rådmannen foreslår å

videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2021.

45. Barnehager, løpende rehabilitering 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt større

nødvendige utskiftinger av vinduer, tak osv.

46. Barnehager, inventar og utstyr 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av

møbler, hvitevarer mm.

47. Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) 

Nye befolkningsprognoser tilsier at det er behov for omlag 180 nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden.

Rådmannen foreslår å avsette midler til realisering av en barnehage på Storhaug med inntil til 10 avdelinger for å

møte det økte barnehagebehovet i området. Økning av antall plasser her vil gjøre barnehageplasser mer tilgjengelig

for barn med minoritetsspråklig bakgrunn, samt bidra til å nå målet om jevnere bydelsdekning. En nærmere omtale av
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dette er tilgjengelig i barnehagebruksplan 2019-2023. (http://rapportal.stavanger.kommune.no/rapporter/barnehagebruksplanen-2019-2023/4-kapasitet-og-

behov/storhaug/)

48. Grovgarderober på 6 barnehager 

Bystyre vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 en kostnadsramme på kr 30 mill. til

oppføring av grovgarderober ved 6 barnehager med bakgrunn i tilsyn som ble utført av Helsesjefen. Rådmannen

forslår å videreføre prosjektet.

Helse og velferd

Stavanger kommune fortsetter omstillingsarbeidet innenfor levekårsområdet, blant annet gjennom Leve HELE LIVET

satsingen. Målet er at �est mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig. Gjennom forebygging, rehabilitering,

velferdsteknologi og sosialt nettverk skal den enkelte brukeren støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor

å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet krever en omprioritering av ressurser fra

institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp. Kommunen må

arbeide systematisk med å utvikle og ta i bruk nye måter å løse oppgavene på, for å kunne ivareta tjenestebehovene til

byens innbyggere.

Antallet som venter på plass i bofellesskap for personer med rus- og psykiske lidelser viser at det fortsatt er et behov

for å etablere nye bofellesskap. I tillegg skal det tilrettelegges for et mer differensiert tilbud som samtidig bidrar til

god utnyttelse og sirkulasjon av plassene i de eksisterende boligene. For eksempel skal det prøves ut en ordning der

beboere som ønsker å �ytte ut av bofellesskapet kan bosette seg i en nærliggende leilighet, og fortsatt motta

tjenester fra bofellesskapet.

Det er til sammen 178 plasser i bofellesskapene for personer med utviklingshemming i virksomhetene Bo og aktivitet

Nord og Sør og Dagsenter og avlastning. Per august 2018 stod 69 personer på venteliste til plass i bofellesskap, og nye

søkere vil komme til hvert år. Utbygging av bofellesskap for utviklingshemmede er derfor en prioritert oppgave i

planperioden.

Velferdsteknologi blir en av kommunens viktigste satsingsområder innen Helse og velferd. Det er et område i rask

utvikling, med utprøving og pilotering av ulike hjelpemidler og utstyr. Stavangers Strategi for implementering av

velferdsteknologi 2014-2017  vil bli fulgt opp av ny Handlingsplan for velferdsteknologi . Hovedmålet er at

velferdsteknologien skal være en integrert del av kommunens tjenestetilbud for å bidra til en tryggere, mer aktiv og

selvstendig hverdag for innbyggere i Stavanger med behov for helse- og velferdstjenester.

Investeringstiltak innen Helse og velferd gjennomføres både i regi av Stavanger kommune og Stavanger boligbygg KF.

Under gis det beskrivelse av investeringstiltak innen Helse og velferd som gjennomføres av Bolig bygg KF:

1. Boliger til vanskeligstilte, kjøp

Det foreslås å videreføre en årlig bevilgning på kr 30 mill. til kjøp og bygging av boliger til �yktninger og

vanskeligstilte. Midlene skal også anvendes til erstatning av tungdrevne boliger/leiligheter som avhendes.

2. St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023)

Beboere og ansatte ved St. Petri aldershjem �yttet i 2018 over i det nye sykehjemmet i Lervig. Aldershjemmet

skal rives og det er planlagt et bofellesskap for eldre på tomten med 14-16 plasser. Fire til seks av plassene vil bli

spesielt tilrettelagt for personer med sterk hørselshemming eller døvhet. Prosjektet har en estimert

kostnadsramme på kr 64 mill. og er planlagt ferdigstilt i 2023.

3. Bofellesskap for personer med utviklingshemming, 6 plasser (ferdig 2022)
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Bofellesskapet skal være et tilbud om heldøgntjenester for personer med utviklingshemming. Det tas sikte på å

etablere bofellesskapet i en boligblokk, ved at Stavanger kommune kjøper seg inn i boligprosjektet. Prosjektet

har en estimert kostnadsramme på kr 30 mill. og er planlagt ferdig innen 2022.

4. Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019)

Prosjektet er et botilbud for �re personer med rus- og psykiske lidelser og omfatter renovering og tilrettelegging

av en eksisterende kommunal bolig. Prosjektet ferdigstilles i 2019 som er ett år senere enn vedtatt Handlings- og

økonomiplan 2018-2021 .  Kostnadene er estimert til kr 28,8 mill. for 4 boenheter og en personalbase. Det er kr

8,8 mill. høyere enn tidligere kostnadsramme. Økningen skyldes graden av vandalsikring, samt nødvendige og

påkrevde tilpasninger for den eksisterende og vernede bygningsmassen på tomten.

5. Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger

Prosjektet omfatter utbygging av totalt 30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med

psykiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg. I henhold til formannskapets vedtak i sak 166/17 skal det

utredes andre alternative løsninger for prosjektet i regi av Stavanger boligbygg KF med tanke på å redusere

prosjektkostnader.

6. Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020)

Det er avsatt midler til utbygging av etablererboliger og omsorgsboliger i bofellesskap for personer med

utviklingshemming, samt personalbase knyttet til hvert prosjekt jf. linjer 7 og 8. Boligene selges til

brukergruppen etter ferdigstillelsen, mens personalbaser kjøpes og eies av boligforetaket.

7. Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)

Kommunen satser på større differensiering i boformer og etablererboliger er en del av den satsingen.

Etablererboligen er et konsept utviklet av Stavanger kommune. I det neste etablererboligprosjektet skal det

avsettes seks boliger for personer med utviklingshemming. Prosjektet forventes ferdigstilt til 2020. I tillegg

anskaffer kommunen en enhet som vil fungerer som personalbase (se linje 6).

8. Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)

Dette er et samarbeidsprosjekt med en foreldregruppe som representerer syv ungdommer/unge voksne med

utviklingshemming, som har behov for plass i bofellesskap. Kommunen bygger boligen, etablerer et borettslag og

selger andeler til brukerne, og beholder en enhet til personalbase (linje 6).

9. Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024)

Det foreslås å realisere et bofellesskap med åtte boenheter for personer med diagnoser innen

autismespekteret/andre med tilsvarende funksjonsnivå. Målgruppen er unge voksne som trenger å �ytte ut av

barneboligen. Estimert prosjektkostnad, eksklusiv tomt, er kr 42 mill.

10. Bofellesskap for unge med fysisk funksjonshemming, 6 plasser (ferdig 2024)

Ventelistene til bofellesskap for personer med fysisk funksjonshemming øker. I tillegg er det liten sirkulasjon i

eksisterende bofellesskap for brukergruppen. Det foreslås derfor å realisere et bofellesskap med seks plasser for

yngre personer med fysisk funksjonshemming som har behov for heldøgns bemanning. Bofellesskapet bør ligge

sentrumsnært slik at brukerne i størst mulig grad kan delta i hverdagslivets aktiviteter. Estimert kostnadsramme,

eksklusiv tomt, anslås til kr 34 mill.

11. Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024)
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Det foreslås realisering av et brukereid bofellesskap med seks boenheter for personer med utviklingshemming,

etter samme modell som nevnt i linje 8. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 34 mill. og forutsettes

solgt til målgruppen etter ferdigstillelse, med unntak av personalbasen. Den vil være eid av boligforetaket.

12. Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025)

Det foreslås realisering av et bofellesskap med 16 boenheter for eldre som har en demensdiagnose. Antallet

eldre vil øke i årene som kommer, og bofellesskap er et godt alternativ til sykehjem for denne målgruppen.

Prosjektet har en estimert kostnad, ekskl. tomt, på kr 56 mill.

49. Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) 

Som følge av vurderinger gjort i en mulighetsstudie, foreslår rådmannen at det blir bevilget 15 mill. for å sette opp et

midlertidig modulbygg i tilknytning til legevakten. Dette vil bli gjort for å imøtekomme påkrevd og nødvendig

arealbehov inntil en ny og permanent legevakt er på plass.

50. Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) 

Det ble ved behandlingen av handlings- og økonomiplan 2018-2021 bevilget 2 mill. kroner til å utrede behov for

midlertidige lokaler, nye arealbehov og fremtidig lokalisering av Stavanger legevakt. Dette arbeidet pågår og vil

fortsette i 2019 og 2020.

51. Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) 

En tilstandsvurdering av Blidensol sykehjem viser behov for rehabilitering av badene. Rådmannen foreslår å sette av

kr 2 mill. til mindre oppussing av badene.

52. Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) 

Som ledd i den akuttmedisinske kjeden er det avgjørende at legevakten har tilstrekkelig og optimalt fungerende EKG-

utstyr. Dagens EKG-system har betydelige tekniske utfordringer og tilfredsstiller ikke kravene til funksjonalitet og

kvalitetssikkerhet. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 0,5 mill. til nytt EKG-system ved Stavanger legevakt.

53. Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) 

Ved Stavanger legevakt er det i dag �re plasser for nødnettoperatører. Statikk og målinger viser at legevakten har

store utfordringer med telefonlinjene i vanlige helger og i beredskapssammenheng. Det er behov for å øke antallet

operatørplasser med tilhørende nødnettfunksjonalitet, for å sikre en optimal nødnett-tjeneste til befolkningen og

imøtekomme kravene i akuttmedisinforskriften. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1 mill. til to nye

nødnettoperatørplasser.

54. Hinnabo bofellesskap, 8 plasser (ferdig 2020) 

Tidligere bofellesskap for personer med rus- og psykiske lidelser i Fredrikke Qvamsgate ble lagt ned våren 2018.

Rådmannen har foreslått at bygget skal pusses opp og tilpasses en ny brukergruppe. Det ombygde bofellesskapet,

Hinnabo bofellesskap, skal tilrettelegges med åtte boenheter for personer med utviklingshemming som har behov for

heldøgns bemanning. Bygget trenger omfattende rehabilitering. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 30

mill. og er planlagt ferdigstilt innen 2020.

55. Velferdsteknologi 

Bruk av velferdsteknologi er en del av Leve HELE LIVET-satsingen, som har til hensikt å gjøre kommunen rustet til å

møte demogra�ske endringer og økt antall hjelpetrengende. Ny Handlingsplan for velferdsteknologi  skal bidra til at

innbyggere i Stavanger med behov for helse- og velferdstjenester får en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag.

Planen vil beskrive et veikart for implementering av velferdsteknologi, samt mål og tiltak knyttet til overordnede

utfordringer og innsatsområder. Flere av tiltakene i planen vil kreve økte ressurser til anskaffelse og drift av ny

teknologi, og ressurser til implementeringen. Rådmannen foreslår å bevilge kr 20 mill. hvert år fra 2019.

56. Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) 

Bystyret vedtok realisering av et senter for personer med demens (Demenslandsby) i behandlingen av Handlings- og
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økonomiplan 2018-2021. Senteret er planlagt på området til Ramsvigtunet sykehjem og skal være ferdig innen 2023.

Kostnadsrammen for prosjektet er anslått til kr 410 mill. Det inkluderer kr 60 mill. til erstatningsboliger for de som

bor på området i dag som vil trenge ny bolig. Det forventes tilskudd fra Husbanken på omlag kr 183 mill. som mottas

når bygget er ferdigstilt.

57. Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler 

Virksomheten Dagsenter og avlastning har behov for nye lokaler til dagaktivitetstilbudet Sansehuset  som i dag er på

Hillevåg arbeidsgård. I den forbindelse vil det være behov for å anskaffe nytt inventar og utstyr som er tilpasset

brukere med omfattende funksjonsnedsettelser. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,5 mill. til formålet.

58. Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming 

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med personalbase der

brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester.

Eventuelle tomtekostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Rådmannen foreslår å videreføre

bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens

kommunen vil beholde en bolig som personalbase.

59. Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til løpende rehabilitering av

omsorgsbyggene.

60. Biler, virksomheter i Helse og velferd 

Rådmannen foreslår å videreføre årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler som brukes av virksomheter innen

Helse og velferd.

61. Nye signalanlegg ved sykehjemmene 

Rådmannen foreslår å avsette kr 5 mill. årlig i planperioden til utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i

sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og muligheter for et aktivt liv.

Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor Helse og velferd.

62. Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering 

Det skal utarbeides Plan for omsorgsbygg 2030 i løpet av 2018/2019. Planen skal omfatte bygging av sykehjem,

bofellesskap og alternative boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk

funksjonshemming, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. Rådmannen foreslår

å bevilge kr 2 mill. per år til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg som oppfølging av planen.

Idrett

Innen idrettsbygg foreslår rådmannen å videreføre vedtatte investeringer fra Handlings- og økonomiplan 2018-2021

med unntak av idrettshallene ved Madlamark skole og den nye skolen i Lervig. Det høye investeringsnivået som

kommunen har i planperiode har gjort det nødvendig å gjøre en streng vurdering av hvilke investeringer som bør

realiseres. I dette budsjettet forslaget foreslår rådmannen å bygge gymsaler istedenfor idrettshaller ved Madlamark

og den nye skolen i Lervig jf. linje 28 og 30.

63. Idrettsbygg, rehabilitering 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre

rehabiliteringsprosjekter.

64. Hinna garderobebygg (ferdig 2020) 

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 41 mill. inkludert rekkefølgekrav. I forbindelse med disposisjonsplan

og reguleringsplan 2531 om områderegulering for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna idrettspark, er det
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planlagt et nytt garderobe/klubbhus samt rekkefølgekrav for de idrettslige aktivitetene på området. Kommunen vil

stå som eier og driver av garderobeanlegget som vil utgjøre første etasje av klubbhuset til Hinna FK.

65. Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) 

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020  vedtok bystyret rehabilitering av varmtvannsbasseng ved

Madlamark skole til en kostnadsramme på kr 16 mill. Prosjektets framdrift ses i tilknytting til rehabilitering av

Madlamark skole.

66. Stavanger idrettshall, garderober og fasade (ferdig 2019) 

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 44 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med

sikte på ferdigstillelse i 2019. I garderobene er det behov for omfattende bygningsmessig oppgradering, inkludert

VVS og elektro. Utendørsfasaden er sterkt korrodert og må fornyes.

67. Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019) 

Prosjektet omfatter rehabilitering av administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 19 og svømmehallen i samme bygget.

Svømmeanlegget er ca. 40 år gammel og bærer preg av stor slitasje. Prosjektet omfatter rehabilitering med blant

annet fornyelse av VVS- og elektroanlegg samt rehabilitering av betongkonstruksjonene inkludert stupetårnet. Ny

gjennomgang av prosjektet viser at byggets tilstand er mye dårligere enn tidligere antatt. I tillegg er det

hensiktsmessig å foreta fasaderehabilitering og støydempende tiltak i øverste etasje. Formannskapet godkjente i sak

151/17 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399650?agendaItemId=209810) kostnadsoppstilling etter anbud med en

prosjektkostnad på kr 275,4 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i februar 2019.

Vannverket

68. Fornyelse 

En samlet bevilgning på kr 152 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden til formålet innebærer en nødvendig økning

for å nå målsetningen om en årlig fornyelsestakt på 1 %. Dette nivået er basert på vurderinger av ledningsnettet alder

og tekniske tilstand og vil sørge for at Stavanger opprettholder et driftssikkert ledningsnett til kommende

generasjoner.

69. Byomforming 

Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 64 mill. i planperioden. De årlige kostnadene er anslått til kr 16 mill.

Kostnadene omfatter kjente og uforutsette prosjekter knyttet til byutvikling og byomforming. Eksempler på kjente

prosjekter er fellesføringer knyttet til Ryfast, bypakke Nord-Jæren (bussvei mv.), fjernvarmeutbygging,

sykehusutbygging, Urban sjøfront/Lervig og nordre del av Jåttåvågen. Framdrift og gjennomføring av disse

prosjektene styres av eksterne aktører, og det er usikkerhet knyttet til framdrift, omfang og kostnader.

70. Forsterkninger 

Tiltakene skal øke leveringssikkerheten i forsyningen. Økt minstetrykk i kommunen fra 20 til 25 meter vannsøyle

medfører behov for investeringer og potensielt nye pumpestasjoner. I tillegg skal forsyningssikkerheten til enkelte

områder forsterkes og det skal etableres ringforbindelse på endeledninger i fornyelsesprosjekter. Rådmannen

foreslår en samlet bevilgning på kr 4 mill. i planperioden (inkl. plankostnader).

71. Lekkasjereduksjon 

Redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet er høyt prioritert i denne planperioden. Videre soneinndeling, eventuelt

tiltak for å redusere trykket i områder med høyt trykk og andre 

lekkasjereduserende tiltak krever investeringer. Det settes av kr 4 mill. i planperioden.

72. Kjøretøy og utstyr 

Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vannforsyningssystemet må fortløpende fornyes – vanligvis etter 10 år.

Totalt for planperioden settes det av kr 1,8 mill. til kjøretøy til lekkasjelytterlag og reparasjonslag.

65

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399650?agendaItemId=209810


73. Vannledninger i utbyggingsområder 

Denne posten omfatter en tilskuddsordning der kommunen bekoster vannledningsmateriell for utbyggere i

utbyggingsområdene. Det legges til grunn at ordningen skal evalueres i planperioden for å vurdere avvikling. Det

avsettes kr 9 mill. i planperioden til slike tilskudd.

Avløpsverket

74. Fornyelse 

En samlet bevilgning på kr 200 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden til formålet innebærer en nødvendig økning

for å nå målsetningen om en årlig fornyelsestakt på 1 %. Dette nivået er basert på vurderinger av ledningsnettet alder

og tekniske tilstand og vil sørge for at Stavanger opprettholder et driftssikkert ledningsnett til kommende

generasjoner.

75. Fremmedvannsreduksjon og separering 

For å nå målene om tilstrekkelig kapasitet i ledningsnettet og redusert fremmedvann til renseanlegget må ulike tiltak

iverksettes. Ordinær separering av fellesavløp i separatsoner, lettseparering i fellessoner og lokale tiltak for å

redusere overvannsbelastningen på systemene medfører investeringsbehov. Det settes totalt av kr 40 mill. til dette

formålet i planperioden.

76. Byomforming 

Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 80 mill. i planperioden. De årlige kostnadene er anslått til kr 20 mill.

Kostnadene omfatter kjente og uforutsette prosjekter knyttet til byutvikling og byomforming. Eksempler på kjente

prosjekter er fellesføringer knyttet til Ryfast, bypakke Nord-Jæren (bussvei mm.), fjernvarmeutbygging,

sykehusutbygging, Urban sjøfront/Lervig og nordre del av Jåttåvågen. Framdrift og gjennomføring av disse

prosjektene styres av eksterne aktører, og det er usikkerhet knyttet til framdrift, omfang og kostnader.

77. Vannføringsmålere avløp 

Kontroll med avløpsmengdene i hver avløpssone er avgjørende for riktige prioriteringer innen arbeidet med

fremmedvannreduksjon, og det skal etableres målere på alle påslipp på avløpstunnelene. Det settes av kr 4 mill. i

planperioden til dette formålet.

78. Kjøretøy og utstyr 

Bilpark og utstyr som benyttes til driften av avløpssystemet må fortløpende fornyes – vanligvis etter 10 år. Totalt for

planperioden settes det av kr 9,5 mill. til en stor og en liten spylebil, rørinspeksjonsbil og 2 servicebiler.

Renovasjon

79. Kjøp av nye søppelspann 

Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Til

sammen foreslår rådmannen å videreføre den årlige bevilgningen på kr 1,5 mill. i planperioden.

80. Nedgravde containere 

I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming,

etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på

kr 2 mill. i planperioden.

Park og vei

81. Barnehager, uteområder 

Uteområdene i barnehagene er utsatt for stor slitasje og med et betydelig etterslep, slik at det er behov for
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rehabilitering og oppgradering. Gjennom statlige tiltaksmidler ble det startet et oppgraderingsprosjekt i 2017 og det

er viktig at dette nå kan videreføres. Rådmannen foreslår å sette av en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. til formålet.

82. Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt 

I forbindelse med oppgradering av rådhuset, er det utarbeidet en mulighetsanalyse for uterom i rådhuskvartalet

mellom Løkkeveien og Lars Hertevigs gate. Her belyses eksisterende kvaliteter og mulighetene i området. Det skjer

mye i området og derfor er det viktig å få utarbeidet et forprosjekt slik at en kan styre utviklingen av området i forhold

til allerede pågående prosjekter. Rådmannen foreslår derfor å sette av kr 2 mill. i 2019 til gjennomføring av et

forprosjekt.

83. Tou scene, uteområde (ferdig 2020) 

I forbindelse med pågående utvikling av Tou scene, er det rekkefølgekrav om at uteområdet skal opparbeides etter

godkjent utomhusplan. Prosjektet har en total kostnad på kr 5 mill. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,5 mill. i 2019 til

prosjektering og kr 4,5 mill. i 2020 til gjennomføring.

84. Åmøyveien, gang og sykkelvei 

Nye Stavanger har mottatt kr 2,5 mill. fra staten til utarbeidelse av reguleringsplan og detaljplaner. Utarbeidelse av

reguleringsplan er igangsatt, og forventes ferdigstilt i 2019, deretter vil detaljprosjektering bli satt i gang. Det er

anslått en total kostnad for gjennomføring på kr 50 mill. Rådmannen har foreslår å avsette kr 10 mill. i 2020 og kr 20

mill. i 2021 og 2022.

85. LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur 

Utskifting til LED-belysning vil gi betydelige energibesparelser både på grunn av mindre strømforbruk og muligheter

for dimming. Dersom potensialet som ligger i smart belysning og styring skal kunne realiseres, må det skiftes til LED.

Rådmannen foreslår at det settes av kr 10 mill. årlig til formålet.

86. Asfaltering 

I en vurdering av Stavanger kommune sitt veinett er det synliggjort et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Ved

behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å øke budsjettet fra kr 5 mill. per år til kr 8 mill.

per år. Rådmannen forslår å videreføre den årlige bevilgningen.

87. Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering 

I forbindelse med etablering av bredbånd og gass i veier, eller grunnet vann- og avløpsanlegg hvor det ikke er planer

for øvrige tiltak, kan det være behov for å yte et tilskudd til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Denne

måten å samordne anleggene på er ressurssparende. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer

ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene.

Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.

88. Nye veianlegg 

Midlene brukes til diverse nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av

bussholdeplasser �nansieres av denne posten. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i

planperioden.

89. Gatelys 

I forbindelse med rehabilitering av veinettet og økt graving i gatene, blir det samtidig utført en betydelig oppgradering

av gatelysene og ledningsnettet. Videre dekkes tiltak i Strategisk belysningsplan for turveier av denne posten. 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. hvert år i planperioden.

90. Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) 

Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 36/14 utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv,

med en ramme på kr 40 mill. Slutt�nansiering på kr 15,1 mill. er innarbeidet i 2019.
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91. Kongsgata, rehabilitering 

Kongsgata er en sentral bussvei som er i svært dårlig forfatning. Det må utarbeides en løsning for utbedring av dårlige

grunnforhold, samt avklare valg av toppdekke. Forprosjekt for rehabilitering av Kongsgata startet høsten 2017,

�nansiert av statlige tiltaksmidler. Forprosjektet ferdigstilles høsten 2018 og legges frem for politisk behandling.

Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet, og vil komme tilbake til konkret kostnadsramme som er nødvendig for

gjennomføringen i løpet av 2019.

92. Fremkommelighet 

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synliggjort, ikke minst i

Hillevåg/ bussveien. Formålet er å �nne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Rådmannen

foreslår avsatt kr 3 mill. årlig i perioden. Det legges fremlegges egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og

formannskapet.

93. Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner 

For at innbyggerne skal bruke sykkelveinettet, må det ha god standard. Arbeidet med å heve standarden og bygge nye

tilrettelagte traseer vil bli prioritert de kommende årene. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer

sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Målsettingen med å satse på sykkel er økt fremkommeligheten og

sikkerhet, med det som resultat at �ere velger å sykle. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr

2,25 mill. per år i planperioden.

94. Sykkelstrategi 

Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret å videreføre sykkelstrategi-satsingen.

Satsningen følges opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige

bevilgningen med kr 20 mill. i planperioden.

95. Tra�kksikkerhet 

Prosjektene som er prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Tra�kksikkerhetsplanen for Stavanger samt

handlingsplan for opparbeiding av gatetun og miljøgater. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke

tra�kanter, spesielt barn på skolevei. I planperioden er full�nansiering av gang- og sykkelvei langs Krossbergveien og

fortau langs Solliveien og Øvre Vågen prioritert. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,3 mill. til

formålet.

96. Miljø og gatetun 

Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av

prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt

forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og

ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og

beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre tra�kantenes adferd, gi lavere kjørehastighet og økt trivsel for

fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt

tilgjengelighet for alle. I planperioden er Østre del av Verket og Avaldnesgata prioritert.  Rådmannen foreslår at den

årlige bevilgningen på kr 3,5 mill. videreføres i planperioden.

97. Sentrum 

Det er gjennom �ere år investert store summer i oppgradering av sentrum. I kommende planperiode foreslås å

prioritere en omlegging og oppgradering av blant annet Arneageren, Tivolifjellet, Valberget og Tjensvolltorget.

Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig del�nansieres også under denne budsjettposten.

Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på kr 6 mill. videreføres i planperioden.

98. Løkker, baner, skatebaner, nærmiljøanlegg 

Prosjektet gjelder bygging av nærmiljøanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei og brukes til å

imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende nærmiljøanlegg. Rådmannen foreslår å

videreføre den årlige bevilgningen på kr 6,1 mill. i planperioden.
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99. Kreative lekeplasser 

For å legge til rette for kombinering av lekeplasser og kunstverk, foreslår rådmannen å videreføre en årlig avsetning

på kr 1 mill. i planperioden. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

100. Prosjekt friområde 

I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår rådmannen å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i

planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder.

101. Friområder, økt opparbeidelse 

Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2016 og 2017 å avsette midler til opparbeiding av kommunens friområder.

Rådmannen foreslår å videreføre satsingen på opparbeidelse av friområder, med kr 4 mill. i 2019 og kr 2 mill. årlig i

resten av planperioden. Midlene disponeres iht. årsprogrammet til Park og vei.

102. Parkanlegg/friområder, rehabilitering 

Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering

av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene

disponeres iht. årsprogrammet til Park og vei.

103. Idrettsanlegg, rehabilitering 

Rådmannen forslår å videreføre årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg.

Midlene disponeres iht. årsprogrammene til Park og vei samt Idrett.

104. Lunde skole, rehabilitering av uteareal 

Prosjektet gjelder oppgradering av skolegård ved Lunde skole, og er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 5,7 mill., hvor av kr 0,7 mill. er budsjettert i 2019.

105. Skoler, uteområder 

Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, men skolene er også viktige møteplasser og aktivitetsområder om

ettermiddagen og kveldstid. Utvikling av skolegårdene med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær anses

som viktig og nødvendig. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 8 mill., i planperioden.

Bevilgningene medgår til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr, asfaltering, beplanting, samt mindre

omlegginger).

106. Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal 

Tiltaket er kalkulert til kr 3 mill. og det er avsatt kr 0,5 mill. i 2018. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 1 mill. i 2019

og kr 1,5 mill. i 2020 til opparbeiding av nytt torg mellom bydelshus og svømmehall.

107. Cricketbane, tilrettelegging 

Bystyret har vedtatt at behovet for cricketbane i regionen søkes løst i samarbeid med nabokommunene. I sak 67/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686306?agendaItemId=214375) som ble behandlet i kommunalstyret for bymiljø og

utbygging, ble det vedtatt at dagens �erbruksfelt på Lassa skal etableres med kunstgress og nyttes til cricket, baseball

og fotball. Videre er det vedtatt at naturgressbanen skal legges om til kunstgress og at grusbanen skal få naturgress

og nyttes til rugby, amerikansk fotball og lacrosse, med mulighet for fotball. Gjennomføring av alle disse tiltakene er

beregnet til å koste omkring kr 30 mill. Rådmannen foreslår ikke å avsette midler utover de kr 6,2 mill. som er avsatt til

formålet. Det vil bli utarbeidet et forprosjekt for å få frem kostnadene for de ulike delelementene.

108. Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig 

Rådmannen foreslår å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden, med kr 12 mill. i

årene 2020, 2021 og 2022.

Kirkelig fellesråd
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109. Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 

Hundvåg gravlund er den gravplassen med størst behov for nye gravplassareal. Arbeidet med må settes i gang med

hensyn til den vedtatte desentraliserte gravplass-strukturen for Stavanger. Det foreslås at det bevilges en

kostnadsramme på kr 10 mill. til formålet.

110. Revheim gravlund (ferdig 2021) 

Revheim gravlund har behov for klargjøring av areal. Nye gravplassareal med gjennomgraving og drenering som må

gjennomføres i 2021. Det foreslås å avsette en kostnadsramme på kr 4 mill. til formålet.

111. Domkirken 2025 

Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering

frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Arbeidet er startet på vestfasaden på grunn av akutt fare for

nedfall av stein. En helhetlig restaureringsplan for anlegget ble utarbeidet i 2013 av Arkitektkontoret Schjelderup &

Gram as. Denne vil ligge til grunn for planlegging og gjennomføring av de videre restaureringsarbeidene. Fremdriften i

arbeidene vil forøvrig avhenge av omfanget i årlige bevilgninger.

Det forutsettes statlig med�nansiering av restaureringsarbeidet, men per nå foreligger det ikke informasjon om hvor

vidt staten vil delta i med�nansieringen og eventuelt hvor mye. Intensivering av arbeidet og dermed oppbudsjettering

av prosjektet vil tynge kommunens totale investeringsbudsjett i neste planperiode. Usikkerhet ved statlig

med�nansierning er en økonomisk risiko for kommunen og kan medføre strengere prioriteringer når det gjelder annet

investeringsbehov. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at prosjektets utvikling og målsetting, mht.

ferdigstillelse før byens 900 jubileum i 2025, krever at budsjettbevilgningene står i takt med den planlagte

fremdriften.

Prosjektet har en total kostnad på kr 305 mill. og skal ferdigstilles innen 2025. Med bakgrunn i utviklingen i prosjektet

og nye vurderinger av omfanget av det gjenstående arbeidet, foreslår rådmannen å disponere kr 185 mill. av den

avsatte rammen i perioden 2019-2022.

112. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 

Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden for oppgradering av kirkeparker og gravlunder.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 7 mill., hvor av kr 4,5 mill. er budsjettert i 2019.

113. Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 25 mill., og omfatter i tillegg til bygningsmessige kostnader også VVS

– og el-kraft installasjoner. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

114. Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) 

Som følge av behov knyttet til kapasitet, trosopplæring og �eksibilitet er det behov for å bygge ny kirkesal i tilknytting

til Hafrsfjordsenteret.  Estimert prosjektkostnad utgjør kr 37 mill. og rådmannen å videreføre prosjektet med sikte på

ferdigstillelse i 2021.

Finansiering av investeringer

115. Overføring fra driften 

Deler av driftsinntekter benyttes som egen�nansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av

begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Rådmannen foreslår å overføre om lag kr 857 mill. fra drift til

investering i perioden 2019-2022 til �nansiering av investeringene. For 2019 utgjør dette kr 219 mill.

116. Momsrefusjon investeringer 

Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 558 mill. i perioden 2019-2022, hvor av kr 130

mill. i 2019.

70



117. Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån 

Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i

investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr

43,6 mill. i årlige avdrag.

118. Salgsinntekter 

I planperioden budsjetteres det med kr 87 mill. i salgsinntekter, som i all hovedsak er relatert til oppgjør for

utenriksterminalen (kr 35 mill.), parkering ved OK 23 (kr 22 mill.), og salg av Tjensvolltorget (kr 20 mill.) samt

hotelltomt i Bjergsted (kr 20 mill.). Rådmannen gjør oppmerksom på at faktisk tidspunkt for salg og oppgjør er svært

usikkert og at forskyvninger mellom årene kan forekomme.

119. Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap 

Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til noen av bofelleskapsprosjektene som vil ferdigstilles i løpet av

planperioden. Det er innarbeidet forventet tilskudd på kr 10 mill.  tilskudd i planperioden.

120. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 

Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for

heldøgnstjenester jf. omtale i investeringstiltak 58. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne,

mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.

121. Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3 

I planperioden legger rådmannen til grunn kr 5,2 mill. i tilskudd fra Enova knyttet til realisering av prosjektene relatert

til energitiltak i kommunale bygg. Kr 3 mill. av dette forventes i 2019.

122. Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord 

Det legges til grunn kr 2 mill. i spillemidler relatert til utbygging av nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord, med

forventet utbetaling i 2019.

123. Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall 

Det legges til grunn kr 10 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av dobbelhall ved Hetlandshallen, hvorav kr 5 mill.

forventes i 2019.

124. Mottatte avdrag på konserninterne utlån 

I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 1,23 mrd. og omtales nærmere i kapitel 10.

Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Forventet avdrag i

planperioden utgjør kr 107 mill.

125. Husbanktilskudd Oddahagen 

I planperioden budsjetteres det med kr 10 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger, Oddahagen.

126. Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3 

I planperioden budsjetteres det med kr 10 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger, Kari Trestakkvei 3.

127. Spillemidler kunstgressbaner 

Det legges til grunn spillemidler på kr 2 mill. per år som følge av investeringer knyttet til kunstgressbaner jf.

investeringstiltak i linje 108.

128. Bruk av ubundne investeringsfond 

Formannskapet vedtok i tertialrapportering per 31. august 17 å avsette kr 30 mill. til ubundne investeringsfond, blant

annet på grunn av endring i �nansiell fremdrift i enkelte prosjekter. Rådmannen foreslår å disponere midlene til

del�nansiering av investeringene i 2019.
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129. Låneopptak 

Investeringer som ikke �nansieres av inntekter gjengitt over, må låne�nansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av

kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til rådmannens forslag i perioden 2019-2022 utgjør kr 2,7

mrd., hvor av kr 653 mill. er låneopptaket i 2019. Gjennomsnittet for egen�nansiering av investeringene i

planperioden utgjør 42 %.

3.11 Forslag til dri�sbudsje� 2019-2022

Hovedprioriteringer

Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden handler i stor grad om videreføring av gjeldende handlings- og

økonomiplan og vedtak fattet i forbindelse med tertialrapporteringene gjennom året 2018. Driftskonsekvenser av

investeringer og lønnsoppgjør er innarbeidet. Rådmannen legger i år frem forslag til driftsbudsjett 2019-2022 før

forslag til statsbudsjett foreligger. Føringer og satsinger i forslag til statsbudsjett 2019 vil bli innarbeidet i eget

tilleggsnotat.

3.11.1 Netto endringer i drift

Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på kr 218,6 mill. for tjenesteområdene, som utgjør 3,2 %.

Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2018 er i likhet med i fjor lagt ut på tjenesteområdene. Dette beløper seg til kr

117 mill. Korrigert for dette er netto endring på tjenesteområdene kr 101,6 mill. i 2019, og øker til kr 104,6 mill. i

2022.

Driftskonsekvenser av investeringer (DKI) er kr 25,5 mill. i 2019, og øker opp mot kr 110,5 mill. i 2022.

Ut over dette er budsjettforslaget i stor grad en videreføring av driftsnivået i 2018, det vil si budsjettmessige

tilpasninger til driftsnivået i 2018 på de ulike tjenesteområdene jf. tertialrapporteringene gjennom året 2018. Økte

inntekter er budsjettert til kr 27 mill.

Netto vekst for tjenesteområdene korrigert for lønnsoppgjør, DKI, videreføring av tiltak fra tertialrapporteringer i

2018 og økte inntekter er da kr 40 mill. i 2019.
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Figur 3.12 Endringer utover vedtatt budsjett 2018

Netto endringer i budsjettramme 2019-2022

Reduksjon Økning

Vedtatt nettoramme 2018

Helårseffekt av lønnsoppgjør
2018

Driftskonsekvenser av
investeringer

Tiltak fra tertialen

Økte inntekter

Øvrige tiltak

Rådmannens forslag
nettoramme 2018
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Netto endringer i tjenesteområdene 2019 2020 2021 2022

Oppvekst og utdanning 79 621 68 240 46 240 29 440

Barnehage 51 701 34 550 21 550 9 550

Grunnskole 31 300 37 200 35 000 31 500

Barn og unge -3 880 -4 010 -10 810 -12 110

Stab oppvekst og utdanning 500 500 500 500

Helse og velferd 80 319 91 740 97 790 110 390

Helse og omsorg* 49 000 41 570 29 870 36 770

Velferd og sosiale tjenester 28 069 46 920 65 370 71 070

Samfunnsmedisin 3 250 3 250 2 550 2 550

By- og samfunnsplanlegging 2 040 1 890 2 090 2 090

Bymiljø og utbygging 35 060 42 560 50 400 59 210

Innbygger- og samfunnskontakt 13 570 12 830 12 830 12 830

Stab og støtte 8 085 7 635 7 635 7 635

Fellesinntekter/-utgifter -218 695 -224 895 -216 985 -221 595

Sum netto endringer i driftsbudsjettet 0 0 0 0
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3.11.2 Budsjettrammer 2019-2022

Tabell 3.11 viser rådmannens forslag til budsjettrammer til tjenesteområdene i perioden 2019-2022.

Netto endringer i tjenesteområdene 2019 2020 2021 2022

*        

*Inklusiv stab helse og velferd, og sentrale midler helse og velferd        

*Inklusiv nedjustert utgiftsramme bosetting av �yktninger (kr 11,5 mill.)        

Tabell 3.10 Netto endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden 2019-2022. Tall i 1 000 kr.

Netto
driftsrammer
2019-2022

   

Opprinnelig
vedtatt

budsjett
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Budsjettforslag
2021

Oppvekst og
utdanning

           

    Utgifter 3 605 525 3 691 346 3 681 765 3 659 765

    Inntekter -526 091 -532 291 -534 091 -534 091

    Netto 3 079 434 3 159 055 3 147 674 3 125 674

  Barnehage Utgifter 1 467 117 1 521 718 1 504 567 1 491 567

    Inntekter -219 639 -222 539 -222 539 -222 539

    Netto 1 247 478 1 299 179 1 282 028 1 269 028

  Grunnskole Utgifter 1 600 407 1 635 007 1 642 707 1 640 507

    Inntekter -257 441 -260 741 -262 541 -262 541

    Netto 1 342 966 1 374 266 1 380 166 1 377 966

  Barn og unge Utgifter 508 556 504 676 504 546 497 746

    Inntekter -48 670 -48 670 -48 670 -48 670

    Netto 459 886 456 006 455 876 449 076

 
Stab oppvekst og
utdanning

Utgifter 29 445 29 945 29 945 29 945

    Inntekter -341 -341 -341 -341

    Netto 29 104 29 604 29 604 29 604

Helse og velferd            

    Utgifter 3 561 447 3 661 566 3 672 987 3 679 037

    Inntekter -877 007 -896 807 -896 807 -896 807

    Netto 2 684 440 2 764 759 2 776 180 2 782 230
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Netto
driftsrammer
2019-2022

   

Opprinnelig
vedtatt

budsjett
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Budsjettforslag
2021

  Helse og omsorg* Utgifter 1 744 361 1 813 161 1 805 731 1 794 031

    Inntekter -800 268 -820 068 -820 068 -820 068

    Netto 944 093 993 093 985 663 973 963

 
Velferd og sosiale
tjenester

Utgifter 1 649 478 1 677 547 1 696 398 1 714 848

    Inntekter -32 532 -32 532 -32 532 -32 532

    Netto 1 616 946 1 645 015 1 663 866 1 682 316

  Samfunnsmedisin Utgifter 167 608 170 858 170 858 170 158

    Inntekter -44 207 -44 207 -44 207 -44 207

    Netto 123 401 126 651 126 651 125 951

By- og
samfunnsplanlegging

           

    Utgifter 101 309 103 349 103 199 103 399

    Inntekter -42 503 -42 503 -42 503 -42 503

    Netto 58 806 60 846 60 696 60 896

Bymiljø og utbygging            

    Utgifter 1 431 394 1 530 834 1 572 274 1 596 774

    Inntekter -907 728 -972 108 -1 006 048 -1 022 708

    Netto 523 666 558 726 566 226 574 066

Innbygger- og
samfunnskontakt

           

    Utgifter 222 053 235 623 234 883 234 883

    Inntekter -4 209 -4 209 -4 209 -4 209

    Netto 217 844 231 414 230 674 230 674

Stab og støtte            

    Utgifter 383 648 392 558 391 830 391 830

    Inntekter -91 971 -92 796 -92 518 -92 518

    Netto 291 677 299 762 299 312 299 312

Sum netto
driftsrammer

    6 855 867 7 074 562 7 080 762 7 072 852

Sum felles inntekter
og utgifter

  Utgifter 1 512 820 1 642 003 1 723 995 1 802 747

    Inntekter -8 368 687 -8 716 565 -8 804 757 -8 875 599
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Totalt utgjør budsjettert brutto utgifter i 2019 kr 11,3 mrd. Andelene mellom tjenesteområdene viser i �gur 3.13.

Tabell 3.11 Netto driftsrammer for perioden 2018-2022. Tall i 1000 kr.

Netto
driftsrammer
2019-2022

   

Opprinnelig
vedtatt

budsjett
2018

Budsjettforslag
2019

Budsjettforslag
2020

Budsjettforslag
2021

    Netto -6 855 867 -7 074 562 -7 080 762 -7 072 852

 
Tilskudd regionale
prosjekter

Utgifter 193 310 198 800 210 550 217 350

 
Lønnsreserven,
pensjonskostnader,
øvrige reserver

Utgifter 251 364 265 364 268 364 268 364

  Renter og avdrag Utgifter 236 288 264 949 307 522 346 707

 
Overf. til
investeringsregnskapet

Utgifter 181 068 219 158 212 330 203 170

  Øvrige fellesutgifter Utgifter 650 790 693 732 725 229 767 156

Sum balanserte
netto driftsrammer

    0 0 0 0

Herav sum brutto
driftsrammer

    10 818 196 11 257 279 11 380 933 11 468 435

 
Ekskl. felles inntekter
og utgifter

  9 305 376 9 615 276 9 656 938 9 665 688

*            

*Inkl. stab helse og
velferd og sentrale
midler helse og
velferd

           

*Inklusiv nedjustert
utgiftsramme
bosetting av
�yktninger (kr 11,5
mill.)
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Figur 3.13 Brutto driftsutgifter

Brutto endringer i budsjettrammer

De totale foreslåtte bruttoendringene utgjør kr 310 mill. i 2019 og øker til kr 377 mill. i 2022. Endringene i

bruttoramme i forhold til 2018-budsjett er vist i tabell 3.12.

Oppvekst og utdanningOppvekst og utdanning

Helse og velferdHelse og velferd

By- og samfunnsplanleggingBy- og samfunnsplanlegging

Bymiljø og utbyggingBymiljø og utbygging

Innbygger- og samfunnskontaktInnbygger- og samfunnskontakt

Stab og støtteStab og støtte

FellesutgifterFellesutgifter

Endring i
bruttoramme
sammenlignet med
2018-budsjett

         

    Opprinnelig vedtatt Rådmannens forslag til budsjett 2019-2022    

    2018 2019 2020 2021

Oppvekst og
utdanning

  3 605 525 85 821 76 240 54 240

  Barnehage 1 467 117 54 601 37 450 24 450

  Grunnskole 1 600 407 34 600 42 300 40 100

  Barn og unge 508 556 -3 880 -4 010 -10 810

 
Stab oppvekst og
utdanning

29 445 500 500 500

Helse og velferd   3 561 447 100 119 111 540 117 590

  Helse og omsorg* 1 744 361 68 800 61 370 49 670

 
Velferd og sosiale
tjenester

1 649 478 28 069 46 920 65 370
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Brutto driftsrammer for tjenesteområdene, ekskl. VAR-sektor utgjør kr 9,1 mrd. I 2019. Figur 3.14 illustrerer den

relative brutto endringen på tjenesteområdene i prosent og kan da også gi et bilde av rådmannens totale

prioriteringer på tjenesteområdene.

Tabell 3.12 Endringer i bruttoramme i forhold til 2018-budsjett. Tall i 1 000 kr

Endring i
bruttoramme
sammenlignet med
2018-budsjett

         

  Samfunnsmedisin 167 608 3 250 3 250 2 550

By- og
samfunnsplanlegging

  101 309 2 040 1 890 2 090

Bymiljø og
utbygging, vann,
avløp og renovasjon

  485 840 61 390 93 930 111 090

Bymiljø og
utbygging, ekskl.
VAR

  945 554 38 050 46 950 54 290

Innbygger- og
samfunnskontakt

  222 053 13 570 12 830 12 830

Stab og støtte   383 648 8 910 8 182 8 182

Sum brutto
endringer i
driftsbudsjettet

  9 305 376 309 900 351 562 360 312

*          

*Inklusiv stab helse
og velferd, og
sentrale midler helse
og velferd

         

*Inklusiv nedjustert
utgiftsramme
bosetting av
�yktninger (kr 11,5
mill.)
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Figur 3.14 Prosentvis endring i bruttorammen per tjenesteområde i forhold til opprinnelig budsjett 2018

De totale endringene utgjør 2,8 % av brutto ramme på tjenesteområdene i 2019, 2,9 % i 2020, 2,8 % i 2021 og 2,9 % i

2022. Ut over at rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret omhandler endringene i stor grad av

budsjettmessige tilpasninger til tjenestenivået i 2018 og innarbeidinger av driftskonsekvenser av investeringer.

Hovedendringene fra 2019 gjelder barnehage, barnevern, hjemmetjenestene, avlastning og heldøgns pleie og omsorg

samt vedlikehold- og renhold på nye bygg.

Nærmere beskrivelser av disse endringene blir omtalt i dokumentet under hvert tjenesteområde videre i dette

kapitlet.

Driftskonsekvenser av investeringer

Rådmannen har i budsjettforslaget for planperioden innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer på kr 24,95 mill.

for 2019, kr 55,85 mill. for 2020, kr 83,84 mill. for 2021 og kr 109,95 mill. for 2022.

Tabell 3.13 viser disse fordelt på tjenesteområdene.

By- og samfunnsplanlegging Bymiljø og utbygging. ekskl. VAR Innbygger- og samfunnskontakt
Stab og støtte Oppvekst og utdanning Helse og velferd Alle tjenesteområdene samlet

2019 2020 2021 2022
0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Område 2019 2020 2021 2022

Alders- og sykehjem 1 200 1 200 1 200 12 600

Bofellesskap 0 23 600 45 100 50 800

Idrett 7 200 8 900 8 900 8 900

Park og vei 950 2 950 3 950 5 450

Stavanger eiendom 15 600 19 200 24 690 32 200

Sum driftskonsekvenser av investeringer 24 950 55 850 83 840 109 950
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De største kostnadene i planperiodene er relatert til byggingen av nye bofellesskap, i all hovedsak for personer med

utviklingshemming og ROP-lidelser. Totalt er det lagt opp til 94 plasser i ulike typer bofellesskap i planperioden. Dette

medfører også økte vedlikeholdskostnader i planperioden. Ytterligere informasjon om driftskonsekvenser av

investeringer blir omtalt nærmere enten under tjenesteområdene eller i tekster til linjene tilknyttet

driftsrammetabellen.

Priskompensasjon

Rådmannen har i utgangspunktet lagt til grunn en generell kompensasjon for prisvekst på tjenesteområdene i denne

handlings- og økonomiplanen, kr 24,5 mill. Resultatet av budsjettprosessen har ført til at den generelle

priskompensasjon har blitt disponert til konkrete driftstiltak, jf. netto endringer drift på tjenesteområdene. Det er

likevel en del tiltak i budsjettforslaget som handler om priskompensasjon på inngåtte avtaler både innenfor Helse og

velferd, Kultur, Idrett og Park og vei.

Oppvekst og utdanning

Rådmannens forslag til nettorammer for oppvekst og utdanning samlet endrer seg fra kr 3,07 mrd. i 2018 til kr 3,15

mrd. i 2019 og utgjør kr 3,10 mrd. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 3,69 mrd. i 2019 og reduseres til kr 3,64 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.15 Endring i netto budsjettramme for 2019 for Oppvekst og utdanning

Av netto økning på kr 79,6 mill. er kr 58 mill. helårsvirkning av lønnsoppgjør og kr 25 mill. tiltak for å tilpasse

budsjettrammene til faktisk aktivitet i 2018.

Barnehage 

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til barnehageområdet i henhold til forventet økning av barn i

Tabell 3.13 Driftskonsekvenser av investeringer, tall i 1 000 kr

Reduksjon Økning

Vedtatt nettoramme 2018

Helårseffekt av lønnsoppgjør 2018

Tiltak fra tertialen

Økte inntekter

Øvrige tiltak

Rådmannens forslag
nettoramme 2018

2 900

2 950

3 000

3 050

3 100

3 150

3 200
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barnehagene. Økningen gjelder barn under tre år, mens antall barn over tre år synker. Det er tilstrekkelig kapasitet i

kommunen til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass.

For å sikre �nansiering av lovfestet oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, er

barnehagerammen foreslått økt. Det legges til rette for gratis kjernetid for barn som bor i husholdninger med lav

inntekt samt samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene.

Skole 

Rådmannen foreslår å videreføre nivået på skoleområdet for 2019, men justere for elevtallsvekst. Videre foreslår

rådmannen å styrke budsjettrammen til Lenden skole- og ressurssenter, og legger videre til grunn en økning i

foreldrebetalingen til SFO i henhold til kommunal de�ator.

Ut over dette videreføres prioriteringen om at alle lærere skal få gjennomført nødvendig videreutdanning for

kompetanseheving i denne perioden. Det planlegges å starte ny rektorskole fra høsten 2020, for å sikre

kompetanseutvikling av skoleledere.

Innføring av ny lærernorm �nansieres i 2019 av statlige øremerkede midler. Det foreslås at dette innlemmes i

rammetilskuddet til kommunene fra 2020.

Barn, unge og familie 

Rådmannen foreslår å styrke barnevernsbudsjettet med to stillingsressurser. Klientutgiftene har økt i 2018, spesielt i

forhold til institusjonsplasseringer, og rådmannen foreslår å tilpasse budsjettrammen i 2019 til dette nivået.

Vedtatt opptrapping av antall frivillighetssentraler i strategiplanen er innarbeidet i budsjettforslaget. Videre foreslås

det en reduksjon av prisene på Fiks Ferigge Ferie, for i større grad å fange opp barn fra lavinntektsfamilier, jf. kap 15.

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i

2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Rådmannen foreslår en nedtrapping av aktiviteten på EMbo i tråd med den forutsatte nedgangen av

enslige mindreårige �yktninger.

Helse og velferd

Rådmannens forslag til nettorammer for direktørområdet helse og velferd, endrer seg fra kr 2,68 mrd. i 2018 til kr

2,76 mrd. i 2019 og utgjør kr 2,79 mrd. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 3,66 mrd. i 2019 og økes til kr 3,69 mrd. ved slutten av planperioden.
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Figur 3.16 Endring i netto budsjettramme 2019 for helse og velferd

Av netto økning på kr 80,3 mill. er kr 44 mill. helårsvirkning av lønnsoppgjør og kr 39 mill. tiltak for å tilpasse

budsjettrammene til faktisk aktivitet i 2018, jamfør tertialrapporteringene gjennom 2018.

Helse og omsorg 

Da utviklingen i antall netto nye brukere som mottar hjemmetjenester har vært økende det siste året, foreslår

rådmannen å styrke budsjettrammen til hjemmebaserte tjenester, slik at budsjettet er i samsvar med aktivitetsnivået i

2018, jf. tertialrapporteringen per 31.08.2018. Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester, er innarbeidet i forslaget i

henhold til tidligere vedtak.

I planperioden vil �ere av sonene i hjemmebaserte tjenester samlokaliseres, og rådmannen setter av midler til bygg-

og �ytterelaterte driftskostnader.

Rådmannen foreslår full �nansiering av dagens norm om legedekning ved sykehjemmene.

Rådmannen legger til grunn en videre satsing på eksisterende og nye tiltak innenfor rus og psykisk helse. Da staten

har signalisert en innlemming av det øremerkede tilskuddet til OBS-teamet, oppsøkende behandlingsteam i

rammetilskuddet fra 2019, har rådmannen innarbeidet kommunal �nansiering fra 2019, med full effekt fra 2020.

Rådmannen satser på velferdsteknologi og foreslår å styrke budsjettrammen til Tekniske hjemmetjenester for å

kunne ivareta leasingkostnader til medisindispensere og digitale trygghetsalarmer. I tillegg foreslår rådmannen å

legge inn midler til en økt stillingsressurs for å kunne ha tilstrekkelig driftsoppfølging på enhetene.

Som følge av reduksjon i eksterne midler foreslår rådmannen å videreføre prosjektstillingen alkoholveileder i

prosjektet Litt for mye – litt for ofte .

Velferd og sosiale tjenester 

Rådmannen foreslår å videreføre styrkingen i budsjettrammene knyttet til kjøp av avlastnings- og heldøgns tjenester

fra eksterne leverandører på helse- og sosialkontorene, jf. tertialrapporteringen per 31. april 2018 og 31. august

2018. Videre foreslås en budsjettstyrking knyttet til lønns- og prisvekst i henhold til avtalene.

Reduksjon Økning

Vedtatt nettoramme 2018

Helårseffekt av lønnsoppgjør
2018

Driftskonsekvenser av
investeringer

Tiltak fra tertialen

Økte inntekter

Øvrige tiltak

Rådmannens forslag
nettoramme 2018

2 600

2 640

2 680

2 720

2 760

2 800

82



I handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble budsjettet til økonomisk sosialhjelp økt, med forventning om en

reduksjon fra 2019. Rådmannen viderefører dette vedtaket og har innarbeidet reduksjon fra 2019 og ut

planperioden.

Videre foreslår rådmannen å avsette midler til kriseplasser og styrking av dagtilbud på dagsenter- og

avlastningsseksjonen, og det er tatt høyde for nye lokaler ved Arbeidsgården.

Rådmannen foreslår å øke bemanningen ved Krisesenteret for menn med Stavanger kommune sin andel av en

stillingsressurs i vertskommunesamarbeidet, jf. Forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet , som trådte i kraft i

mars 2017.

Rådmannen foreslår en nedtrapping av aktiviteten på Flyktningseksjonen i tråd med forutsatt nedgang av �yktninger

fra 2020. Videre foreslår rådmannen å sette av midler til videreføring av prosjektet som ble igangsatt i 2018 for å

arbeide mot tidlig og langsiktig plassering i arbeidslivet for deltakere i introduksjonsprogram for �yktninger.

Brutto investeringer innenfor Helse og velferd utgjør totalt 850 mill. i planperioden, derav 430 mill. knyttet til

oppføring av ulike typer bofellesskap. Driftskonsekvensen av disse investeringene beløper seg til kr 25,45 mill. for

2019, kr 56,35 mill. for 2020, kr 84,34 mill. for 2021 og kr 110,45 mill. for 2022. Det legges opp til totalt 94 plasser i

ulike typer bofellesskap, med en særlig satsing på bofellesskap for personer med utviklingshemming. Totalt utgjør

plasser for denne brukergruppen 39 nye plasser i planperioden. Ytterligere informasjon om de enkelte

nyetableringene ligger inn under linjetekstforklaringen til både drifts- og investeringstabellen.

Samfunnsmedisin, legetjenester og legevakt 

Rådmannen har innarbeidet kostnader til midlertidige lokaler for Stavanger legevakt i påvente av nytt legevaktsbygg i

forslaget til budsjett, og tatt høyde for økte utgifter tilknyttet nye forskriftskrav om spesialisering av leger.

Innbygger- og samfunnskontakt

Rådmannens forslag til nettorammer for innbygger- og samfunnskontakt endrer seg fra kr 217,8 mill. i 2018 til kr

231,4 mill. i 2019 og utgjør kr 230,6 mill. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 235,6 mill. i 2019 og reduseres til kr 234,8 mill. i 2022.

Rådmannen har innarbeidet regulering av tilskuddet til de tre regionale kulturinstitusjonene i henhold til inngått

avtale. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og MUST. Videre foreslår rådmannen en økning av

tilskuddet MUST og en prisregulering av tilskuddene til Filmkraft Rogaland og Opera Rogaland i henhold til avtale.

By- og samfunnsplanlegging

Rådmannens forslag til nettorammer for by- og samfunnsplanlegging samlet endrer seg fra kr 58,8 mill. i 2018 til kr

60,8 mill. i 2019 og utgjør kr 60,8 mill. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 103,3 mill. i 2019 og holdes på samme nivå ut planperioden.

Rådmannen foreslår å avsette midler til innkjøp og drift av nytt nødnett, samt øke budsjettrammen tilsvarende en

stilling til samordning av lokale rus- og kvalitetsforebyggende tiltak.

Bymiljø og utbygging

Rådmannens forslag til nettorammer for Bymiljø og utbygging samlet endrer seg fra kr 523,6 mill. i 2018 til kr 558,7

mill. i 2019 og utgjør kr 582,8 mill. i 2022.
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Bruttorammen utgjør kr 1,43 mrd. i 2019 og øker til kr 1,61 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.17 Endring i netto budsjettramme 2019 for bymiljø og utbygging

Av netto økning på kr 35,1 mill. utgjør kr 24 mill. drift konsekvenser av investeringer og kr 7 mill. er helårsvirkning av

lønnsoppgjør.

Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen til Stavanger eiendom som følge av økte vedlikeholds- og renholds

utgifter til nye bygg i henhold til investeringsplanen og overtakelse av Blidensol sykehjem, Tennishallen og Tasta

skatepark. Vedlikeholdsbudsjettet til Stavanger eiendom blir basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle på

nye bygg.

Rådmannen tar i budsjettforslaget hensyn til økte kostnader til idrettsbygg og svømmehaller i henhold til avtaler og

har innarbeidet økte utgifter til bompenger hos Park og vei og Natur- og idrettsservice KF.

Rådmannen har videreført tidligere vedtak hos park og vei tilknyttet biologisk mangfold, fremkommelighet,

tra�kksikkerhet og miljø. Drift av nye anlegg er også innarbeidet i budsjettforslaget.

Stab og støtteenheter

Rådmannens forslag til nettorammer for stab og støtte samlet, endrer seg fra kr 291,6 mill. i 2018 til kr 299,7 mill. i

2019 og utgjør kr 299,3 mill. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 392,5 mill. i 2019 og reduseres til kr 391,8 mill. ved slutten av planperioden.

Rådmannen foreslår å øke med en stillingsressurs med ansvar for rådgivning innen personvern/-sikkerhet som følge

av stor økning i antall henvendelser etter at den nye personvernloven (GDPR) trådte i kraft. I forslaget til budsjett er

det også avsatt midler til en ekstern gjennomgang av IT-infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv. Dette er for å avdekke

eventuelle sårbarheter og anbefale endringer i dagens rammeverk, i arbeidet mot å trygge informasjonssikkerheten

ytterligere.

Reduksjon Økning

Vedtatt nettoramme 2018

Helårseffekt av lønnsoppgjør 2018

Driftskonsekvenser av investeringer

Øvrige tiltak

Rådmannens forslag
nettoramme 2018

400

440

480

520

560

600

84



Den digitale utviklingen krever økte utgifter til behandling og lagring av store data, lagring av sikkerhetskopier og

verktøy/systemer som tilrettelegger for større sammenheng/datautveksling mellom IT-systemer. Rådmannen foreslår

å sette av midler til en automatisert kartlegging av elementer og sammenhenger i kommunens infrastruktur

(uCMDB). Kommunen vil med dette kunne sette sammen data på nye måter og få et sterkere grunnlag for fremtidige

beslutninger.

Videre foreslår rådmannen å styrke kapasiteten til lederstøtte i HR-avdelingen og kontraktsoppfølging i

innkjøpsavdelingen.

3.11.3 Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner

I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger i perioden 2015-2017 sammenholdt med

landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre største kommunene i landet. Sentralt i arbeidet er utvikling og

analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere

situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med

sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling. Mer detaljert informasjon om

resultatene �nnes på nettsiden https://www.asss.no (https://www.asss.no/). Resultatene legges også fram til politisk

behandling.

Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen i

inntektssystemet i perioden 2015-2017 fordelt på sektorer. Figuren viser på hvilke sektorer Stavanger har høyt/lavt

utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet

med landsgjennomsnittet over tid. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med

landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Nedgang i indeksverdien for beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et

annet betyr ikke uten videre at volumet på utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen samtidig har hatt vekst i

folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov.

Figur 3.18 Beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger kommune fordelt på sektorer – 2015, 2016 og 2017
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I 2017 hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov på 94,3 prosent av landet for øvrig. Det betyr at Stavanger hadde et

beregnet utgiftsbehov per innbygger som var 5,7 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I 2016 var utgiftsbehovet

6,4 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Fra 2016 til 2017 var det en økning i utgiftsbehov per innbygger

sammenliknet med landsgjennomsnittet innenfor grunnskole, helsetjenester, sosiale tjenester og barnevern. Det var

nedgang innenfor barnehager. Utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg og administrasjon var tilnærmet likt i 2016.

Det var innenfor pleie og omsorg og kommunehelse at Stavanger hadde lavest beregnet utgiftsbehov per innbygger i

2017. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor pleie og omsorg lå 17,3 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt

lave utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg skyldes i hovedsak at Stavanger har stabilt få eldre og relativt få psykisk

utviklingshemmede.

Det var innenfor barnehager og sosialtjeneste at Stavanger hadde høyest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2017.

Utgiftsbehovet per innbygger innenfor barnehager lå 9,5 prosent over landsgjennomsnittet. I 2016 var utgiftsbehovet

9,8 prosent over landsgjennomsnittet. Det relativt høye utgiftsbehovet per innbygger innenfor barnehager i

Stavanger skyldes i hovedsak at Stavanger har relativt mange innbyggere 2-5 år og relativt mange innbyggere med

høy utdanning.

Innenfor grunnskole hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2017 som var 1,9 prosent under

landsgjennomsnittet. I 2016 var utgiftsbehovet 3,2 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt lave

utgiftsbehovet per innbygger innenfor grunnskole i Stavanger skyldes i hovedsak at Stavanger har relativt korte

reiseavstander og er uten smådriftsulemper.

I �gur 3.19 vises forskjellene i inntekter og utgifter mellom Stavanger og landet under ett når vi har korrigert for

forskjeller i utgiftsbehov etc.

Figur 3.19 Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov etc. Stavanger kommune i kr per
innbygger, 2015-2017

Søylene helt til venstre i �guren over viser hvor høye frie inntekter Stavanger har i forhold til landsgjennomsnittet

etter at man har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. I 2017 var inntektene i Stavanger kr 380 høyere per innbygger

enn landsgjennomsnittet. Dette innebærer en merinntekt på kr 50 mill. kroner (0,6 prosent).
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De øvrige søylene viser hvordan Stavanger har fordelt disse merinntektene på ulike anvendelser sammenliknet med

landsgjennomsnittet. For hvert år vil summen av de øvrige søylene være lik merinntekten som er vist helt til venstre i

�guren.

Målt i kroner per innbygger ligger Stavanger høyest på netto driftsresultat, netto driftsutgifter innenfor

inntektssystemet og på netto driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet.

Motsatt ligger Stavanger under landsgjennomsnittet når det gjelder netto renteutgifter og avdrag.

Sammenliknet med landsgjennomsnittet gikk inntektene i Stavanger ned med om lag kr 1 600 per innbygger fra 2016

til 2017. Samtidig gikk netto renteutgifter og avdrag ned med om lag kr 1 060 per innbygger i forhold til

landsgjennomsnittet og utgiftene til sektorene utenfor og innenfor inntektssystemet gikk ned med henholdsvis kr

750 og kr 430 per innbygger. Motsatt gikk utgifter til administrasjon opp med om lag kr 300 per innbygger

sammenliknet med landsgjennomsnittet og netto driftsresultat gikk opp med om lag kr 190 per innbygger.

Ressursbruk og utgiftsbehovet i sektorene innenfor inntektssystemet

Beregnet utgiftsbehov til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon i Stavanger utgjorde om lag

kr 47 890 per innbygger i 2017. Stavanger kommunes netto driftsutgifter til de samme sektorene var kr 789 høyere

per innbygger enn dette. Stavanger hadde dermed en merutgift i forhold til beregnet utgiftsbehov inkludert

administrasjon på kr 105 mill.

Figur 3.20 Stavanger. Sektorene innenfor inntektssystemet.

Figur 3.20 viser hvordan Stavanger har fordelt disse merutgiftene på de ulike tjenesteområdene innenfor

inntektssystemet. De relativt lave utgiftene innenfor grunnskole og sosialtjeneste gjør det mulig å ha relativt høye

utgifter innenfor pleie og omsorg, barnehager og barnevern.

Sammenliknet med beregnet utgiftsbehov gikk Stavangers utgifter til sektorene innenfor inntektssystemet ned med

om lag kr 130 per innbygger fra 2016 til 2017. Nedgangen kom hovedsakelig innenfor grunnskole og sosialtjeneste.

Samtidig var det en økning i utgifter til barnevern og administrasjon.
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Ressursbruk og utgiftsbehovet utenfor inntektssystemet

I dette kapitlet ser man på Stavanger ressursbruk i sektorene utenfor inntektssystemet (= andre sektorer). På

landsbasis utgjorde sektorene innenfor inntektssystemet 94 prosent og sektorene utenfor inntektssystemet 6

prosent av de samlede netto driftsutgiftene i 2017.

For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 3 200 per innbygger i

2017. Stavangers utgifter var kr 449 høyere per innbygger enn dette. Dette tilsvarer en merutgift på kr 60 mill. eller

14,0 prosent.

Figur 3.21 Sektorene utenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra landsgjennomsnitt korrigert
for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger. 2015-2017

Figur 3.21 viser hvordan Stavanger har fordelt disse merutgiftene på de ulike sektorene utenfor inntektssystemet.

Det er særlig kultur og idrett som trekker utgiftene opp, mens Stavanger har lavere netto driftsutgifter enn

landsgjennomsnittet innenfor samferdsel og bolig.

Fra 2016 til 2017 gikk Stavangers utgifter til sektorene utenfor inntektssystemet ned med om lag kr 750 per

innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet. Nedgangen kom hovedsakelig innenfor samferdsel, ikke-

kommunale ansvarsområder og bolig.

Fordeling av disponible inntekter på ulike anvendelser

Rådmannen vil oppsummert framholde at tallene for 2017 viser at Stavanger fremdeles hadde høyere inntekter og

ligger over landsgjennomsnittet på �ere anvendelser. Innenfor inntektsrammen har Stavanger fortsatt prioritert

ressursene til de store tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehage samt kultur og idrett.

Sammenligningene viser at ved å effektivisere og omstille tjenestetilbudet ytterligere er det muligheter for å styrke

det økonomiske handlingsrommet sammenlignet med landsgjennomsnittet.
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3.11.4 Endringer i drift, tabell og linjetekster

Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

  Frie inntekter          

1 Formue- /inntektsskatt -4 998 000 -5 198 000 -5 267 000 -5 297 000 -5 347 000

2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 882 800 -2 996 370 -3 030 640 -3 066 840 -3 106 540

3 Inntektsutjevning 659 700 687 100 714 500 707 400 714 200

  Sum frie inntekter -7 221 100 -7 507 270 -7 583 140 -7 656 440 -7 739 340

  Sentrale inntekter          

4 Lyse AS, disponering av frikraft -13 400 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000

5 Kompensasjonsordninger fra Husbanken -20 900 -22 600 -24 400 -25 300 -24 800

6 Eiendomsskatt -265 000 -274 500 -287 500 -287 500 -287 500

7
Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal
taksering, jf. nye Stavanger

- - 15 000 - -

8
Integreringstilskudd, tilskudd til �yktninger og enslige
mindreårige

-276 000 -270 000 -223 000 -166 000 -140 000

  Sum sentrale inntekter -575 300 -576 100 -533 900 -492 800 -466 300

  Finans          

9 Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -99 952 -108 014 -111 739 -115 429 -118 901

10 Lyse AS, utbytte -218 000 -240 000 -262 000 -273 000 -284 000

11 Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

12 Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -25 000

13 Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen -66 700 -55 800 -53 100 -54 500 -54 400

14 Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen -4 500 -7 900 -8 100 -8 250 -8 250

15 Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -26 600 -30 600 -32 800 -34 200 -33 400

16 Renteinntekter, konserninterne lån -6 400 -13 200 -23 900 -34 700 -33 600

17 Renteinntekter bank og �nansforvaltning -29 700 -37 200 -41 700 -40 700 -39 200

18 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 177 471 191 226 214 162 242 145 252 276

19 Avdragsutgifter (investeringslån) 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730

20 ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -3 900 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300

  Sum �nans 41 648 37 383 48 091 83 661 116 955

  Overføring til investering, bruk og avsetning fond          

21 Overføring fra drift til investering 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666

22 Vekstfondet, bruk -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

23 Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum 0 -740 - - -

  Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 179 868 222 218 231 130 221 970 241 466

  Sentrale utgifter          

24 Folkevalgte 43 300 44 900 44 900 44 900 44 900

25 Hovedtillitsvalgte 13 300 13 600 13 600 13 600 13 600

26 Revisjon og kontroll 5 700 6 300 6 300 6 300 6 300

27 Ordinær reservekonto 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

28 Kirkelig fellesråd 87 000 89 900 89 900 89 900 89 900

29 Felleskostnader 68 800 68 800 68 800 68 800 68 800

30 Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet 1 000 - - - -

31 Valg - 6 900 - 6 900 -

32 Tilskudd livssynssamfunn 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200

33 Pensjon, sentrale poster 151 596 158 596 161 596 161 596 161 596

34 Eksterne husleiekontrakter 3 700 3 100 3 100 3 100 3 100

35 Digitalisering   10 000 20 000 30 000 40 000

36 Gevinstrealisering av digitalisering       -10 000 -20 000

37 Lønnsoppgjøret 2019 89 000 96 000 96 000 96 000 96 000

  Sum sentrale utgifter 483 796 508 496 504 596 511 496 504 596

  Sum netto utgifter 705 312 768 097 783 817 817 127 863 017

  Tilskudd regionale prosjekter          

38 Rogaland brann og redning IKS 117 550 120 050 126 050 132 450 139 100

39 Greater Stavanger AS 7 960 8 000 8 000 8 000 8 000

40 Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 49 000 50 600 52 400 53 700 53 600

41 Sørmarka �erbrukshall IKS 11 100 12 550 16 650 16 000 15 350

42 Multihallen og Storhallen IKS 7 700 7 600 7 450 7 200 7 200

  Sum tilskudd regionale prosjekter 193 310 198 800 210 550 217 350 223 250

  Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 897 778 -7 116 473 -7 122 673 -7 114 763 -7 119 373

  Disponibelt utover 2018-nivå   -218 695 -224 895 -216 985 -221 595

  Oppvekst og utdanning          

  Barnehage          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

43
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra
øremerking til rammetilskudd, teknisk justering

- -900 -900 -900 -900

44
Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår
fra 2020

- 0 -1 750 -1 750 -1 750

45
Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av
2019

- -1 300 -3 200 -3 200 -3 200

46 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 18 600 18 600 18 600 18 600

47 Barn i barnehage, økning - 25 000 25 000 25 000 25 000

48 Tilrettelagt barnehagetilbud - 7 000 6 000 5 000 4 000

49 Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene - 1 500 1 500 1 500 1 500

50 Gratis kjernetid, økt innslagsgrense - 2 700 2 700 2 700 2 700

51 Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

52
Omdisponere midler fra kompetanse- og
organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig
innsats i bydelene

- -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

  Sum tiltak Barnehage - 46 100 41 450 40 450 39 450

  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud          

53 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud - 2 000 2 000 2 000 2 000

  Barneverntjenesten          

54 IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018 - -250 -250 -250 -250

55
Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i
2018

- -400 -400 -400 -400

56 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 3 000 3 000 3 000 3 000

57 Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger - 1 300 1 300 1 300 1 300

58 Barnevernstjenesten, �ere institusjonsplasser - 6 000 6 000 6 000 6 000

59 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - - -4 800 -6 600

  Sum tiltak Barnevernstjenesten - 9 650 9 650 4 850 3 050

  EMbo          

60 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 900 900 900 900

61 Bosetting av enslige mindreårige �yktninger, nedtrapping - -18 000 -18 000 -20 000 -20 000

  Sum tiltak Embo - -17 100 -17 100 -19 100 -19 100

  Grunnskole          

62 Nye krav til kompetanse for lærere - 500 500 500 500
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

63 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 24 700 24 700 24 700 24 700

64 Chromebooks, vedlikehold - - 3 000 3 000 3 000

65 Elevtallsvekst grunnskole - 5 900 12 900 12 900 12 900

66
Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og
ressurssenter

- 3 000 3 000 3 000 3 000

67
Bosetting av �yktninger, nedtrapping av midler til
minoritetsspråklige elever i ordinær skole

- - - -1 500 -3 000

68
Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen
av ressurser

- -1 500 -4 000 -4 000 -4 000

69 Ny rektorskole fra høsten 2020 - -500 200 1 000 -500

70 Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt - 1 500 1 500 - -

71 Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering - -3 300 -5 100 -5 100 -5 100

72 Norsk digital læringsarena, utgår - -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

  Sum tiltak Grunnskole - 29 300 35 700 33 500 30 500

  Helsestasjon og skolehelsetjenesten          

73 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 400 1 400 1 400 1 400

  Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten - 1 400 1 400 1 400 1 400

  Johannes læringssenter          

74 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 3 600 3 600 3 600 3 600

75 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - -12 500 -24 500 -35 500

  Sum tiltak Johannes læringssenter - 3 600 -8 900 -20 900 -31 900

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste          

76 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 900 900 900 900

77 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - -500 -500 -1 000

  Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste - 900 400 400 -100

  Stab Oppvekst og utdanning          

78 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 500 500 500 500

  Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning - 500 500 500 500

  Stavanger kulturskole          

79 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 100 1 100 1 100 1 100

  Sum tiltak Stavanger kulturskole - 1 100 1 100 1 100 1 100

  Ungdom og fritid          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

80 Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022 - 500 - - 500

81 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 300 1 300 1 300 1 300

82 Nye frivilligsentraler - 370 740 740 740

  Sum tiltak Ungdom og fritid - 2 170 2 040 2 040 2 540

  Sum tiltak Oppvekst og utdanning - 79 620 68 240 46 240 29 440

  Helse og velferd          

  Alders- og sykehjem          

83 Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale - 3 600 3 600 3 600 3 600

84 Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé - 800 800 800 800

85 Spania-plasser, reduksjon av plasser - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100

86 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 17 000 17 000 17 000 17 000

87 Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg - 1 200 1 200 1 200 1 200

88 Demenslandsby - - - - 5 000

89 Legedekning sykehjem, full �nansiering av dagens norm - 1 000 1 000 1 000 1 000

90 Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem - - - - 6 400

  Sum tiltak Alders- og sykehjem - 21 500 21 500 21 500 32 900

  Arbeidstreningsseksjonen          

91 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 240 240 240 240

92 Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning - 500 500 2 000 2 000

93 Praksisplasser for funksjonshemmede - - 500 500 500

  Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen - 740 1 240 2 740 2 740

  Bofellesskap          

94 Bofellesskap ROP, 4 plasser - - 4 500 4 500 4 500

95
Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med
utviklingshemming

- - 1 500 12 000 12 000

96
Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med
utviklingshemming

- - 1 000 7 000 7 000

97
Bofellesskap, 7 boliger for personer med
utviklingshemming

- - 5 000 10 000 10 000

98 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 7 000 7 000 7 000 7 000

99 Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned - -9 700 -9 700 -9 700 -9 700

100
Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer
med utviklingshemming

- 0 11 600 11 600 11 600
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

101 Fleksible satellitter - Bofellesskap - 600 600 600 600

102
Bofellesskap, 6 boliger for personer med
utviklingshemming

- - - - 2 500

103 Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse - - - - 3 200

  Sum tiltak Bofellesskap - -2 100 21 500 43 000 48 700

  Boligkontoret          

104 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 100 100 100 100

  Sum tiltak Boligkontoret - 100 100 100 100

  Dagsenter og avlastningsseksjonen          

105 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 3 200 3 200 3 200 3 200

106 Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning - 3 000 3 000 3 000 3 000

107 Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud - 1 330 1 330 1 330 1 330

108 Arbeidsgården, nye lokaler - 500 500 500 500

109 Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov - -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

  Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen - 6 030 6 030 6 030 6 030

  Flyktningseksjonen          

110 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 700 700 700 700

111 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - -4 800 -6 000 -8 000

112
Prosjekt for �yktninger, mentor og traineeordning i
arbeidslivet

- 1 300 1 300 1 300 1 300

  Sum tiltak Flyktningseksjonen - 2 000 -2 800 -4 000 -6 000

  Fysio- og ergoterapitjenesten          

113 Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019 - -500 -500 -500 -500

114 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 100 1 100 1 100 1 100

  Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten - 600 600 600 600

  Helse og sosialkontor          

115 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 900 1 900 1 900 1 900

116 Fleksible satelitter, bofellesskap, �nansiering - -600 -600 -600 -600

117 Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst - 20 500 19 000 17 500 17 500

118 Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler - 1 500 - - -

119 Medisindispensere, �nansiering - -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

120
Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og
prisvekst i hht. avtale

- 4 500 4 500 4 500 4 500

  Sum tiltak Helse og sosialkontor - 24 200 21 200 19 700 19 700

  Helsehuset i Stavanger          

121 Velferdsteknologi, responssenter - 500 500 500 500

122 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 480 480 480 480

123 Velferdsteknologi, stillingsressurs - 1 000 750 750 750

124 Alkoholveileder - 200 400 650 650

  Sum tiltak Helsehuset i Stavanger - 2 180 2 130 2 380 2 380

  Hjemmebaserte tjenester          

125 Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 - - -2 500 -5 000 -5 000

126 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 7 400 7 400 7 400 7 400

127 OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal �nansiering - 1 900 6 000 6 000 6 000

128
Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av
gevinstrealisering

- - -750 -1 500 -1 500

129
Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, �ytte- og
etableringskostnader

- 1 500 1 500 - -

130
Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader
nye lokaler

- 500 2 000 2 000 2 000

131 Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler - 400 - - -

132 Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere - 18 000 18 000 18 000 18 000

  Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester - 29 700 31 650 26 900 26 900

  Krisesenteret i Stavanger          

133 Krisesenteret for menn, økt bemanning - 200 200 200 200

  Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger - 200 200 200 200

  NAV          

134 NAV �yktningeveiledere, reversering - - -750 -1 500 -1 500

135 Sosialhjelp, reduksjon - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

136 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 200 1 200 1 200 1 200

137 NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler - 1 500 - - -

138
Bosetting av �yktninger - nedtrapping av
sosialhjelpsutgiftene

- - - -2 300 -2 300

  Sum tiltak NAV - -2 300 -4 550 -7 600 -7 600

  Rehabiliteringsseksjonen          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

139 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 800 800 800 800

140 Matservering til rusavhengige - 400 400 400 400

  Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen - 1 200 1 200 1 200 1 200

  Sentrale midler legetjeneste          

141 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 000 1 000 1 000 1 000

142 Leger, spesialisering - 750 750 750 750

  Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste - 1 750 1 750 1 750 1 750

  Sentrale midler levekår          

143 Bosetting av �yktninger, redusert aktivitet - -11 500 -19 500 -23 500 -23 500

144 Bompengekostnader, økning - 3 050 3 050 3 050 3 050

145 Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning - 2 100 4 200 4 200 4 200

146 "Trygg hjemme", prosjektstilling - 750 - - -

147 Habilitering og rehabilitering, opptrapping - 2 600 2 600 2 600 2 600

148 Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt - -18 800 -18 800 -18 800 -18 800

149 "Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator - 250 500 500 -

150 Bosetting av �yktninger, reduserte tolkeutgifter - - - -2 000 -4 000

151 Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter - 2 800 1 600 1 600 1 600

152
Opptrappingsplan rus, �nansiering av eksisterende
prosjekter

- - 2 700 2 700 2 700

153
Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt

- 5 500 5 500 5 500 5 500

  Sum tiltak Sentrale midler levekår - -13 250 -18 150 -24 150 -26 650

  Stab helse og velferd          

154 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 570 570 570 570

155 Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene - 200 200 200 200

  Sum tiltak Stab helse og velferd - 770 770 770 770

  Stavanger legevakt          

156 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 000 1 000 1 000 1 000

157 Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader - 500 500 500 500

158 Bosetting av �yktninger - nedtrapping av tildelte midler - - - -700 -700

  Sum tiltak Stavanger legevakt - 1 500 1 500 800 800

  Tekniske hjemmetjenester          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

159 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 100 100 100 100

160 Medisindispensere, leasingkostnader - 3 600 3 600 3 600 3 600

161 Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader - 1 800 1 800 1 800 1 800

162 Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold - 380 750 750 750

163 Tekniske hjemmetjenester, leasing bil - 120 120 120 120

164 Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling - -500 -500 -500 -500

  Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester - 5 500 5 870 5 870 5 870

  Sum tiltak helse og velferd - 80 320 91 740 97 790 110 390

  By- og samfunnsplanlegging          

  Beredskap          

165 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 80 80 80 80

166 Nytt nødnett, innkjøp og drift - 250 100 100 100

167
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende
tiltak (SLT), ny stilling

- 620 620 820 820

  Sum tiltak Beredskap - 950 800 1 000 1 000

  Planavdelinger          

168 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 000 1 000 1 000 1 000

  Sum tiltak Planavdelinger - 1 000 1 000 1 000 1 000

  Stab Samfunnsutvikling          

169 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 90 90 90 90

  Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling - 90 90 90 90

  Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging - 2 040 1 890 2 090 2 090

  Bymiljø og utbygging          

  Avløpsverket          

170 Bemanningsøkning iht. hovedplan - 400 700 1 100 1 100

171 Driftsutgifter/generell prisstigning - 1 000 2 000 3 000 4 100

172 Avskrivninger - 2 200 3 200 4 200 5 100

173 Renter restkapital - 3 400 4 300 5 200 6 100

174 Bruk/avsetning til selvkostfond - 11 300 19 500 19 700 19 100

175 Avløp, økte gebyrinntekter - -29 300 -48 400 -54 200 -57 300

176 Fastledd, IVAR - 1 600 4 500 5 100 5 300
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

177 Mengdevariabelt ledd, IVAR - 8 900 13 700 15 400 16 000

178 Teknologiutvikling - 500 500 500 500

  Sum tiltak Avløpsverket - - - - -

  Idrett          

179 Oilers investa AS, indeksregulering - 100 200 300 400

180 Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift - 1 500 1 500 1 500 1 500

181 ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021 - 1 200 - 1 200 -

182 OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 - -700 - -700 -

183 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 900 900 900 900

184 Gamlingen, driftsmidler - 2 000 2 000 2 000 2 000

185 Gamlingen, økte billettinntekter - -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

186 SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie - 2 040 2 040 2 040 2 040

187 Stavanger svømmehall driftsutgifter - 5 300 7 000 7 000 7 000

188 Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende - -2 800 -3 700 -3 700 -3 700

189 Hinna garderober, driftsutgifter - 400 400 400 400

190 Stavanger ishall , driftsutgifter - 2 500 2 500 2 500 2 500

191 Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter - 2 700 2 700 2 700 2 700

  Sum tiltak Idrett - 13 140 13 540 14 140 13 740

  Juridisk          

192 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 380 380 380 380

193 Juridisk, redusert budsjettramme - -500 -500 -500 -500

194 Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter - 1 310 1 310 1 310 1 310

  Sum tiltak Juridisk - 1 190 1 190 1 190 1 190

  Miljø          

195 Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018 - -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

196 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 50 50 50 50

197 Miljø, redusert budsjettramme - -500 -500 -500 -500

  Sum tiltak Miljø - -4 450 -4 450 -4 450 -4 450

  Park og vei          

198
Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd
med avtaler

- 150 300 450 600
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

199 Vertskommune under festival, reduserte bidrag - -500 -200 -500 -500

200 Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale - 100 200 300 400

201 Biologisk mangfold - 250 250 250 250

202 Framkommelighet - 400 800 1 200 1 600

203 Tra�kksikkerhet og miljø - 100 600 700 1 000

204 Nye anlegg - 600 1 000 1 400 1 800

205 Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold - 150 350 550 750

206 Park og vei og NIS, bompengekostnader - 1 100 1 100 1 100 1 100

207 Plasser, vei og torg - 200 400 600 800

208 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 700 1 700 1 700 1 700

209 Nedklassi�serte fylkesveier til kommunale veier - 750 1 500 1 500 1 500

210 Natt�øtt til byøyene, ny avtale - 200 200 200 200

211
Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i
leieutgifter

- -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

  Sum tiltak Park og vei - 2 200 5 200 6 450 8 200

  Renovasjon          

212 Selvkostfond, bruk/avsetning - 70 850 1 780 2 270

213 IVAR, økt leveringsgebyr og mengde - 500 1 100 1 600 2 100

214 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning - 1 590 4 360 7 170 9 940

215 Kalkulerte �nanskostnader - -300 -290 -280 -280

216 Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning - 450 510 750 1 240

217 Renovasjon, økte gebyr inntekter - -2 310 -6 530 -11 020 -15 270

218
Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy,
refusjonsinntekter

- -12 450 -12 450 -12 450 -12 450

219 Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader - 12 450 12 450 12 450 12 450

  Sum tiltak renovasjon - - - - -

  Stab strategi og målstyring          

220 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 80 80 80 80

  Sum tiltak Stab strategi og målstyring - 80 80 80 80

  Stavanger eiendom          

221 Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader - -2 850 -2 850 -2 850 -2 850

222 Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter - 15 600 19 200 24 690 32 200
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

223 Bygg, forsikring - 200 400 600 800

224 Nye bygg, energiutgifter - 850 1 150 1 450 1 450

225 ENØK-innsparinger - -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

226 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 4 000 4 000 4 000 4 000

227
Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til
drift

- 1 500 1 500 1 500 1 500

228
Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta
skatepark, FDV-kostnader

- 7 100 7 100 7 100 6 850

229 Vedlikehold. Reduksjon - -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

  Sum tiltak Stavanger eiendom - 22 900 27 000 32 990 40 450

  Vannverket          

230 Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning - 400 700 1 100 1 100

231 Driftsutgifter, generell prisstigning - 800 1 600 2 400 3 300

232 Avskrivninger - 600 1 500 2 500 3 300

233 Renter restkapital - 2 200 3 100 3 900 4 700

234 Selvkostfond, bruk/avsetning - -4 200 4 100 6 200 5 400

235 Vannverket,økte gebyrinntekter - -13 200 -27 400 -35 200 -40 000

236 Fastledd, IVAR - 5 100 6 600 7 900 9 400

237 Mengdevariabelt ledd, IVAR - 7 800 9 300 10 700 12 300

238 Teknologiutvikling - 500 500 500 500

  Sum tiltak Vannverket - - - - -

  Sum tiltak Bymiljø og utbygging - 35 060 42 560 50 400 59 210

  Innbygger- og samfunnskontakt          

  Innbyggerservice          

239 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 220 220 220 220

  Sum tiltak Innbyggerservice - 220 220 220 220

  Kommunikasjon          

240 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 130 130 130 130

  Sum tiltak Kommunikasjon - 130 130 130 130

  Kultur          

241 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 100 1 100 1 100 1 100
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

242
De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST,
SSO

- 4 700 4 700 4 700 4 700

243 MUST, økt tilskudd - 2 000 2 000 2 000 2 000

244 Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår - -570 -570 -570 -570

245 Filmkraft Rogaland - 1 070 1 070 1 070 1 070

246 Opera Rogaland - 50 50 50 50

247 STAR , økt tilskudd - 100 100 100 100

248 Tou Scene, økt økonomisk vederlag - 700 700 700 700

249 By-jubileum, prosjektstilling - 740 - - -

  Sum tiltak Kultur - 9 890 9 150 9 150 9 150

  Næring          

250 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 150 150 150 150

  Sum tiltak Næring - 150 150 150 150

  Politisk sekretariat          

251 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 180 180 180 180

  Sum tiltak Politisk sekretariat - 180 180 180 180

  Smartby          

252 Smartby, fra investering til drift - 3 000 3 000 3 000 3 000

  Sum tiltak Smartby - 3 000 3 000 3 000 3 000

  Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt - 13 570 12 830 12 830 12 830

  Stab og støtteenheter          

  Kommuneadvokat          

253 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 220 220 220 220

  Sum tiltak Kommuneadvokat - 220 220 220 220

  Stab og støtte          

254 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   4 700 4 700 4 700 4 700

255 IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018   -565 -565 -565 -565

256 IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM - 1 180 930 930 930

257
IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et
sikkerhetsperspektiv

- 2 000 - - -

258 IT, personvern og sikkerhet - 800 800 800 800

259 IT, lisenser, reduksjon - -300 -300 -300 -300
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Frie inntekter

1. Formue- /inntektsskatt 

Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt, innbyggertilskudd, inklusiv utgiftsutjevning og inntektsutjevning, og

er nærmere omtalt i avsnitt 3.5. Skatteinntektene lokalt er justert med bakgrunn i lokale forhold for lønn og

sysselsetting, samt innbyggervekst, og gir 4,0 % vekst fra anslått nivå for 2018 for Stavanger kommune. Nasjonalt er

skatteveksten anslått til 3,8 %. Skatt i prosent av landsgjennomsnittet blir da 126,0 %. Frie inntekter budsjetteres

samlet med kr 7 507 mill. i 2019 og stiger jevnt på grunn av innbyggerveksten til kr 7 739 mill. i 2022.

2. Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning 

Se linje 1.

3. Inntektsutjevning 

Se linje 1.

Sentrale inntekter 

4. Lyse AS, disponering av frikraft 

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften

disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til

disponering av frikraft i 2019 er beregnet til kr 14 mill.

Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

260 Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet - -100 100 100 100

261
Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter,
prosjektet avsluttes

- -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

262 HR, lederstøtte - 900 900 900 900

263 Lærlinger - - 1 000 1 000 1 000

264 Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse - 450 900 900 900

265 Kemneren, økt husleie A-krimsenteret - - 150 150 150

  Sum tiltak Stab og støtte   7 865 7 415 7 415 7 415

  Sum tiltak Stab og støtteenheter   8 085 7 635 7 635 7 635

  Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene - 210 610 217 260 209 350 213 960

  Disponibelt utover 2018-nivå   218 695 224 895 216 985 221 595

  Herav driftskonsekvenser av investeringer   21 650 52 050 79 940 105 750

  Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning   116 770 116 770 116 770 116 770

  Sum tekniske budsjettjusteringer          

  Budsjettbalanse   - - - -

Tabell 3.14 – Driftsrammetabell 2019-2022. Tall i 1 000 kr
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5. Kompensasjonsordninger fra Husbanken 

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal

dekker rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene

framkommer i tabell 3.6. Kompensasjonsinntekter i 2019 er beregnet til kr 22,6 mill. Satser for investeringstilskudd

omtales nærmere under kapittel 3.6.3.

6. Eiendomsskatt 

For budsjett 2019 er en økning i kontorjusteringen på 3 prosentpoeng, tilsvarende lønnsvekst, innlagt for å

opprettholde inntektsnivået i gjeldende plan, jf. bystyrets tidligere vedtak. Se nærmere omtale i kapittel 3.6.1.

Budsjettert eiendomsskatt totalt utgjør kr 274,5 mill. i 2019.

7. Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. nye Stavanger 

Fellesnemnda i nye Stavanger har i juni (sak 32/18) vedtatt kommunal taksering og etablering av prosjekt for ny

alminnelig taksering. Inntektseffekt forventes først i 2021 og tidligere planlagt inntektsøkning i Stavanger kommune

skyves ett år ut i tid.

8. Integreringstilskudd, tilskudd til �yktninger og enslige mindreårige 

Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte �yktninger, inkludert enslige mindreårige, i

2019, 2020, 2021 og 2022. Gjeldende satser for integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige

�yktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet tilskudd i størrelsesorden kr 267 mill. i 2019, med en gradvis

reduksjon til kr 140 mill. i 2022.

Finans

9. Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor 

Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 108,0 mill. i 2019, kr

111,7 mill. i 2020, kr 115,4 mill. i 2021 og kr 118,9 mill. i 2022. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i

gebyrgrunnlaget.

10. Lyse AS, utbytte 

Utbytte fra Lyse AS forventes å være på kr 240 mill. i 2019. Det vises til kapittel 3.6 for en nærmere redegjørelse for

overføringene fra Lyse AS.

11. Renovasjonen IKS, utbytte 

Stavanger kommune har en eierandel på kr 50 % i Renovasjonen IKS. I 2018 utdelte Renovasjonen IKS ut et samlet

utbytte på kr 2 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 1 mill. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 . Forventet årlig utbytte vil utgjøre kr 1 mill. for Stavanger kommune.

12. Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen 

Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 25,3 mill. i 2019, som reduseres til kr 15,6

mill. i 2022. Det vises til kapittel 10 for en omtale av styrets forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022, med

rådmannens merknader. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon, er det lagt til

grunn en videreføring av årlig eieruttak på kr 30 mill., med en nedtrapping til kr 25 mill. siste år i planperioden.

13. Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen 

Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger boligbygg KF (sak 94/16 og 97/16). Det ble lagt til grunn at det

skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som re�ekterte anleggsmidlene som ble

overdratt til foretaket ved etableringen. For å redusere de budsjettmessige konsekvensene av foretaksetableringen

for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlig tilbakeføring. Det foreslås å videreføre nivåene i Handlings- og

økonomiplan 2018-2021 , med korrigering for ny renteprognose og reduksjon i langsiktige mellomværende med kr 60
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mill. Dette gir en overføring på kr 55,8 mill. i 2019, hvorav kr 44,4 mill. i renter og avdrag, samt kr 11,4 mill. i

overføringer. Det vises til kapittel 10 for en nærmere omtale.

14. Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen   

Bystyret vedtok den 13. juni 2016 å etablere Stavanger utvikling KF (sak 93/16 og 96/16). I de aktuelle sakene ble det

lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som re�ekterte

anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Bystyret har videre lagt til grunn et årlig eieruttak på

kr 3 mill. i Handlings- og økonomiplan 2018-2021, med unntak av 2018. Det foreslås å videreføre et årlig eieruttak på

kr 3 mill. i kommende planperiode. Samlet overføring til bykassen vil med dette være på kr 7,9 mill. i 2019. Det vises til

kapittel 10 for en nærmere omtale.

15. Lyse AS, renteinntekter – ansvarlig lån       

Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 30,6 mill. i 2019. Det vises til kapittel 3.6. for en nærmere

redegjørelse for overføringene fra Lyse AS

16. Renteinntekter, konserninterne lån       

Bykassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 3.7. for en oversikt over låneopptaket til

det enkelte foretak i perioden 2019-2022. Renteinntekter fra foretakene i 2019 er beregnet til kr 13,2 mill.

Renteinntektene re�ekterer tilhørende innlånskostnader for bykassen.

17. Renteinntekter bank og �nansforvaltning 

18. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån   

19. Avdragsutgifter (investeringslån)    

Det er budsjettert med netto kapitalkostnader på kr 527,2 mill. i 2019. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr

373,2 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 191,2 mill.,

fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og �nansforvaltning på kr 37,2 mill. Avdragstiden er 30 år. Det vises til

avsnitt 3.3 for en redegjørelse for renteforutsetningene.

Renteutgifter Låneopptak eks.
startlån

Beregnede
renter

     

    2019 2020 2021 2022

Renteutg. på lån tom. 2018   125 087 133 910 138 914 135 591

+ renteutg. lån 2019 991 103 20 977 24 307 27 151 27 512

+ renteutg. lån 2020 915 436   22 496 25 164 25 532

+ renteutg. lån 2021 1 122 146     31 874 32 398

+ renteutg. lån 2022 934 248       27 972

Sum renteutgifter   146 064 180 714 223 102 249 005

-Beregnende renteinntekter bankinnskudd  
inkl. avkastning �nansforvaltning og
rentebytteavtaler

  7 962 -8 253 -21 658 -35 929

Netto renteutgifter   154 025 172 461 201 445 213 076

Tabell 3.15 Oversikt over renteutgifter i perioden. Tall i 1000 kr

Avdragsutgifter (1000 kr) Låneopptak eks. startlån Beregnede avdrag      
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20. ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte      

Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. På bakgrunn av

resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen for selskapet, foreslås å justere ned årlig utbytteforventning i

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med kr 0,6 mill. Dette innebærer et årlig utbytte på om lag kr 10 mill. i

kommende planperiode, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 3,3 mill.

Overføring til investering, bruk og avsetning fond

21. Overføring fra drift til investering   

Overføring av midler til egen�nansiering av investeringer er foreslått med kr 219,2 mill. i 2019, kr 212,3 mill. i 2020,

kr 203,2 mill. i 2021 og kr 222,7 mill. i 2022. Justert for bruk og avsetninger til fond tilsvarer dette netto

driftsresultat.

22. Vekstfondet, bruk   

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 vedtok bystyret å etablere et vekstfond for

disponeringer over de påfølgende år med hensikt å skape/bevare arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling

og bidra til å skape en smartere by. Utredninger og avklaringer i forbindelse med aktuelle søknader har vist seg

omfattende og ressurskrevende, bl.a. gjennom kjøp av eksterne utredninger. Fondet videreføres som

�nansieringskilde til aktivitetene det trigger de neste �re år.

23. Disposisjonsfond, bruk – forprosjekt Byjubileum   

I 2019 foreslås en prosjektstilling innenfor kultur til et forprosjekt for Byjubileumet til Stavanger kommune (tiltak

247) �nansiert av det generelle disposisjonsfondet.

Sentrale utgi�er

24. Folkevalgte 

Rådmannens forslag til budsjett til folkevalgte skal dekke lønnsutgifter, partistøtte møte- og reiseutgifter,

arrangementer og representasjon samt diverse driftsutgifter. Helårsvirkning av lønnsveksten for 2018 er innarbeidet

i budsjettforslaget.

Avdragsutgifter (1000 kr) Låneopptak eks. startlån Beregnede avdrag      

    2019 2020 2021 2022

Avdrag på lån t.om. 2018   340 301 339 284 338 272 337 265

+ Avdrag lån 2019 991 103 32 870 32 870 32 870 32 870

+ Avdrag lån 2020 915 436   29 415 29 415 29 415

+ Avdrag lån 2021 1 122 146     36 038 36 038

+ Avdrag lån 2022 934 248       30 142

Sum avdrag ordinære lån   373 171 401 568 436 595 465 730

Sum netto renteutgifter + avdrag   527 197 574 029 638 039 678 806

Tabell 3.16 Oversikt over avdragsutgifter i perioden. Tall i 1000 kr
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25. Hovedtillitsvalgte   

Rådmannens forslag til budsjett til hovedtillitsvalgte videreføres på samme nivå som i 2018 justert for helårsvirkning

av lønnsoppgjøret 2018.

26. Revisjon og kontroll 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og

tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget i Stavanger har på sitt møte 19. september 2018 vedtatt et samlet

budsjett for kontroll og tilsyn for 2019 på kr 6 331 000 ekskl. mva, jf. sak 54/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kontrollutv/Meetings/Details/200012?agendaItemId=201101).  Rådmannen foreslår å budsjettere med tilsvarende

beløp i planperioden til revisjon og kontroll i tråd med vedtaket til kontrollutvalget for 2019.

27. Ordinær reservekonto     

Formannskapets reservekonto er på kr 6,2 mill. Herav foreslår rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen:

Altibox Norway Chess kr 0,6 mill., Hammer series kr 1,5 mill., Skape kr 0,7 mill., og medlemskap lyntogforum kr 0,1

mill.

28. Kirkelig fellesråd     

Rammen til Kirkelig fellesråd videreføres fra 2018 og justeres for en anslagsberegning av helårsvirkning av

lønnsoppgjøret for 2018. Dette vil bli korrigert når endelige tall for lønnsoppgjøret for 2018 foreligger. Rådmannen

har i denne Handlings- og økonomiplanen lagt til grunn en generell kompensasjon for prisvekst og alle nye tiltak skal

enten dekkes innenfor denne veksten eller innenfor eksisterende ramme. Av denne årsak er det lagt inn

kompensasjon for prisvekst til Kirkelig fellesråd på kr 2,1%.  Totalt tilskudd til kirkelig fellesråd foreslås dermed å bli kr

89,9 mill.

29. Felleskostnader       

Det budsjetteres med kr 68 mill. i felleskostnader for 2019. Dette dekker utgifter til diverse tilskudd til lag og

organisasjoner, jf. rådmannens forslag til budsjett lag og organisasjoner, forsikringer, velferdstiltak til ansatte og andre

sentrale utgifter.

30. Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet 

Bystyret vedtok i 2015 å gjenoppta ordningen med oppreisning av tidligere barnevernsbarn. Det ble totalt avsatt kr

30 mill. for perioden 2015 til 2018. Ordningen ble avsluttet 2017 med en liten buffer i 2018 for å imøtekomme

eventuelle klager.

31. Valg      

Det budsjetteres med kr 6,9 mill. til gjennomføring av kommune og fylkestingsvalg i 2019.

32. Tilskudd livssynssamfunn   

Tilskudd til livssynssamfunn budsjetteres med kr 14,2 mill. i 2019. Dette blir å betrakte som en anslagsbevilgning, da

det konkrete tilskuddet for 2019 blir basert på bevilgninger til kirkelig formål i 2019 samt erfaringstall fra

medlemsregistrerte i andre tros- og livssynssamfunn. Dersom dette viser seg å ikke være tilstrekkelig, vil rådmannen

komme tilbake til dette i tertialrapporteringene i 2019.

33. Pensjon, sentrale poster      

Sentrale pensjonsposter er satt opp i henhold til prognoser mottatt medio september 2018 fra pensjonsselskapene.

Det er lagt til grunn høyere reguleringspremier og amortisering av tidligere års premieavvik. Til motpost kommer

årets premieavvik til inntektsføring (og som kostnadsføres påfølgende 7 år). Se nærmere omtale i kapittel 3.7.

34. Eksterne husleiekontrakter, prisjustering   

Rådmannen foreslår å innarbeide kostnader for å kompensere for indeksregulering av inngåtte leieavtaler på det

eksterne markedet. Beløpet utgjør kr 3,1 mill. årlig.
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35. Digitalisering       

Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger

kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens

innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I denne perioden skal det satses særskilt på å kartlegge hvilke

arbeidsprosesser som kan være aktuelle for digitalisering. Til dette arbeidet kreves det både tradisjonell

fagkompetanse for tjenestene og teknologisk kompetanse. Rådmannen foreslår at det legges inn driftsmidler på kr 10

mill. i 2019 og dette trappes opp til kr 40 mill. i 2022.

Det er tidligere avsatt midler til et digitaliseringsfond på kr 100 mill. og dette fondet skal hovedsakelig benyttes til

kjøp av teknologi, verktøy, systemer og tjenester.

36. Gevinstrealisering av digitalisering 

Det forventes at det vil gi gevinster å ta i bruk nye arbeidsmåter og digitalisering av kommunens tjenester, jf. tiltak nr.

35. Det legges inn en gevinstrealisering på kr 10 mill. i 2021 og kr 20 mill. fra 2022.

37. Lønnsoppgjøret 2019 

Det er signalisert 3,15 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2019 som er

tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA).  Beregning av lønnsreserven for 2019

tilsvarer kr 96 mill.

Tilskudd regionale prosjekter

38. Rogaland brann og redning IKS        

Styret i Rogaland brann og redning IKS behandlet Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 den 10.09.2018.

Representantskapet behandler saken den 01.10.2018. Styret foreslår en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr

253,3 mill. i 2018 til kr 271,1 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst på 7 %. Veksten på kr 17,8 mill. omfatter blant annet

lønnsoppgjør, stillinger knyttet til beredskap, økt husleie for nye stasjoner og SASIRO, samt økte avskrivninger som

følge av investeringer på i underkant av kr 20 mill. Foreslått tilskudd skal også �nansiere Miljørettet helsevern,

Skjenkekontrollen, 110-sentralen og feierseksjonen. Økningen i feierseksjonen �nansieres med selvkostfond de to

første årene i planperioden. Økt husleie knyttet til nye stasjoner i Stavanger (Schancheholen og Lervig) er innarbeidet

i slutten av planperioden.

Rådmennene i eierkommunene foreslår et samlet tilskudd på kr 266,9 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst fra 2018

på kr 13,6 mill. (5,4 %). Forslaget omfatter en justering av virkningstidspunkt (01.08.2019) for husleie knyttet til ny

stasjon på Finnøy. Det foreslås videre at husleie på kr 3 mill. knyttet til SASIRO �nansieres gjennom selskapets

egenkapital i 2019. Rådmannen tiltrer styrets forslag om at driftskonsept og leieavtale for SASIRO må gjennomgås i

2019. Driftsselskapet for SASIRO er under avvikling, og virksomheten vil i 2019 inngå som en avdeling i Rogaland

brann og redning IKS. Det anses som formålstjenlig med en spissing av senterets funksjon. Resultatet av dette

arbeidet vil legges til grunn ved neste rullering av Handlings- og økonomiplanen. Det tilligger de styrende organ i

selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor budsjettrammen gitt av bystyret, for å sikre en forsvarlig drift

og beredskap.

Stavanger kommune og Statens vegvesen �nansierer i tillegg bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i

Kannik, Våland og Schancheholen. Det er inngått avtale med Miljørettet helsevern om å ivareta denne oppgaven.

Foreslått netto tilskudd er på kr 0,95 mill. i 2019. Det foreslås også videreføring av tilskudd til sivilforsvaret på kr 0,8

mill. Eierbrøken skal i henhold til vedtatt brannstasjonsstruktur være rent folketallsbasert fra 01.01.2022. For å

unngå store endringer for den enkelte eierkommune, er det vedtatt at innfasingen skal skje gjennom årlig justering av

1/5 av veksten. Stavanger kommunes andel av samlet tilskudd til Rogaland brann og redning IKS er som følge av det

forannevnte kr 120,05 mill. i 2019.
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I løpet av høsten 2018 vil det bli fremmet en sak for godkjenning av opptak av kommunene Strand, Hjelmeland og

muligens Forsand som nye deltakere i selskapet fra 01.01.2019. Dette vil øke det samlede kostnadsnivået og

tilskuddsbehovet. De nåværende eierkommunene vil imidlertid få en mindre andel av samlet tilskudd. Arbeidet så

langt tyder på at eierbrøken for nåværende eierkommuner reduseres med ca. 8 prosentpoeng. Det forventes derfor at

dette ikke vil gi en økning i Stavanger kommunes tilskudd på kort sikt.

39. Greater Stavanger AS   

Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater

Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger. Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 85/15) partnerskapsavtalen med

en varighet på �re år fra 01.01.2016. Det foreslås på bakgrunn av dette å videreføre nivået i Handlings- og

økonomiplan 2018-2021 med en justering for folketallet per 01.01.2018. Partnerskapsavtalen vil reforhandles i løpet

av 2019.

40. Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 

Stavanger kommune yter i 2018 et samlet tilskudd på kr 49 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i

driftstilskudd og kr 39,5 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. Selskapet har i økonomiplan

2019-2022 anmodet om en økning i driftstilskuddet på kr 1,5 mill. Rådmannen foreslår et samlet tilskudd til

Stavanger konserthus IKS på kr 50,6 mill. i 2019. Dette omfatter en videreføring av driftstilskuddet på kr 9,5 mill. og

en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 41,1 mill.

Skatt vest fattet den 10.11.2015 vedtak om tilbakebetaling av netto etterberegnet merverdiavgift på kr 214,45 mill.

Skattedirektoratet (SKD) fattet vedtak den 05.06.2016 etter klage, om å minke etterberegningen med kr 175,61 mill.

Beløpet ble utbetalt sammen med til gode renter på kr 3 mill. SKD har i brev av 22.02.2017 informert om at det i

vedtaket var gjort en beregningsfeil, ved at SKD ikke hadde hensyntatt utleie til SSO. Basert på de nye

forutsetningene ble minkingsbeløpet redusert med kr 19,99 mill. Det er imidlertid usikkert hvorvidt

skattemyndighetene endelig vil akseptere beregning med prisfaktor (dvs. varierende kvadratmeterpris basert på

faktisk byggekostnad). SKD gjør oppmerksom på at beregning uten prisfaktor kan føre til at minkingsbeløpet

reduseres med kr 41,39 mill.

Norske kultur-/konserthus har med dette fått kompensasjonsrett for egne arrangementer som ikke anses som

økonomisk aktivitet. Motsetningsvis vil det ikke foreligge rett til kompensasjon for arrangementer som anses som

økonomisk aktivitet. Vurderingen av hvilke arrangement som skal anses som økonomisk aktivitet vil ofte være

utpreget skjønnsmessig, og avgiftsmyndighetenes praksis har til nå vært uklar. Det er i henhold til bystyrets vedtak i

sak 177/16 anvendt kr 75 mill. av minkingsbeløpet til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Ytterligere ekstraordinær

nedbetaling av gjeld avventes til pågående kartlegging og dialog med skattemyndighetene er sluttført. Det er lagt til

grunn at selskapet beholder eventuelle renteinntekter knyttet til minkingsbeløpet i 2019. Ved ytterligere

ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 2019, vil tilskuddsnivået nedjusteres i forbindelse med behandlingen av

tertialrapportene.

41. Sørmarka �erbrukshall IKS  

I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det lagt til grunn et tilskudd til Sørmarka Arena på kr 17,9 mill. i 2018,

med videre reduksjon til kr 15,6 mill. i 2021. Rådmannen foreslår et tilskudd på kr 17,7 mill. i 2019, noe som er i

samsvar med selskapets økonomiplan for perioden 2019-2022. Det foreslås samtidig å videreføre nedtrappingen i

gjeldende handlings- og økonomiplan.

Bystyret godkjente den 18.06.2018 (sak 66/18) en kostnadsramme for Sola Arena på kr 307,020 mill. inkl. mva. og

ferdigstillelse i januar 2020. Andelen som skal �nansieres av eierkommunene ble beregnet til kr 146,3 mill. Eksterne

tilskudd utbetales over �ere år, og kommunene må derfor i tillegg dekke mellom�nansieringen. Tilskuddene skal

anvendes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld etter hvert som de utbetales. Foreslått tilskudd til Sola Arena er på kr

5,6 mill. i 2019, kr 14,2 mill. i 2018, kr 14,2 mill. i 2021 og kr 13,0 mill. i 2022. I tilskuddet inngår høyere

kapitalkostnader enn det som er lagt til grunn i selskapets økonomiplan for 2019-2022, som følge av at det også er
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tatt høyde for mellom�nansieringen. Det er videre lagt til grunn et noe lavere driftstilskudd de to første årene i

planperioden, jf. pkt. 4. i vedtaket i sak 66/18. Selskapet må arbeide videre med driftsbudsjettet for Sola Arena fram til

neste rullering av handlings- og økonomiplanen.

Forslag til samlet tilskudd fra eierkommunene utgjør med dette kr 23,3 mill. i 2019, kr 31,0 mill. i 2020, kr 29,8 mill. i

2021 og kr 28,6 mill. i 2022. I sak 68/18 ble det fastsatt en ny folketallsbasert eierbrøk for Sørmarka �erbrukshall IKS.

Stavanger kommunes eierandel justeres ned fra 64,0 % til 53,65 %. Kommunens andel av samlet tilskudd justeres ned

tilsvarende. Stavanger kommunes tilskudd i 2019 vil som følge av dette utgjøre kr 12,5 mill., hvorav kr 3,5 mill. i

driftstilskudd og kr 9 mill. som skal dekke kapitalkostnader.

42. Multihallen og Storhallen IKS  

I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det lagt til grunn et samlet tilskudd til Multihallen og Storhallen IKS

(Sandneshallen og Randaberg Arena) på kr 14,2 mill. i 2018, med videre reduksjon til kr 13,5 mill. i 2021. Rådmannen

foreslår et tilskudd på kr 14,1 mill. i 2019, noe som er i samsvar med selskapets økonomiplan for perioden 2019-2022.

Det foreslås samtidig å videreføre nedtrappingen i gjeldende handlings- og økonomiplan.

I forbindelse med realiseringen av Sola Arena (bystyresak 68/18) er det lagt til grunn at Sola kommunes skal tas opp

som deltaker i Multihallen og Storhallen IKS. Sola kommune vil da skyte inn et kapitalinnskudd som disponeres til

ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Det er videre fastsettes en ny folketallsbasert eierbrøk. Dette innebærer en

reduksjon i eierandelen til Stavanger kommune fra 62,04 % til 53,65 %. Stavanger kommunes tilskudd i 2019 vil som

følge av dette utgjøre kr 7,6 mill., hvorav kr 3,2 mill. i driftstilskudd og kr 4,4 mill. som skal dekke kapitalkostnader.

Oppvekst og utdanning

Barnehage

43. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering     

For å sikre bedre samsvar mellom utgiftene i de ikke-kommunale barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen,

vedtok regjeringen fra 2016 å gjøre endringer i forskriftene om �nansiering av ikke-kommunale barnehager. Det ble

fastsatt et sjablongtillegg for pensjonsutgifter av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene. Kapitaltilskuddet ble

også differensiert slik at nye barnehager med høye kapitalkostnader vil få mer penger enn eldre barnehager.

Regjeringen vedtok også å redusere påslaget for sosiale utgifter i utregningen av nasjonal tilskuddssats for private

familiebarnehager.

I tillegg foreslår rådmannen en teknisk budsjettjustering jf. FSK sak 33/17, KO sak 31/17 skole- og

barnehageområdet.

Beregnet effekt for barnehagerammen er en nedgang på kr 0,9 mill. i 2019, som ansees som en teknisk justering.

44. Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020            

Kunnskapsdepartementet fastsatte i 2017 ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver. Barnehagenes

arbeid med å iverksette den nye nasjonale rammeplanen vil fortsatt ha høy prioritet. Rådmannen avsatte kr 1,75 mill. i

2018 og 2019 til gjennomføring. Midlene tas ut fra 2020.

45. Pilotprosjekt «Utvidet bemanning», avsluttes i løpet av 2019 

I Kommunalstyret for oppvekst sak 4/17 (punkt 4) ble rådmannen bedt om å iverksette et pilotprosjekt i to

barnehager der bemanningstettheten økes. Dette gjaldt Sandviksveien barnehage i Hillevåg bydel og i Kvernevik

barnehage i Madla bydel. Evaluering av prosjektet vil bli lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i egen sak høsten

2019. Prosjektene avsluttes i løpet av 2019 (høsteffekt -1,3 mill.), med helårseffekt på kr -3,2 mill. fra 2020.
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46. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

47. Barn i barnehage, økning 

Foreløpige befolkningsframskrivingstall for 2018 for Stavanger viser at antall barn fra 0-5 år �ater ut. Overkapasitet i

antall plasser i 2018 er derfor blitt redusert med omlag 200 barnehageplasser i kommunale barnehager fra september

2018.

Bedre balanse mellom kapasitet og behov i bydelen gir positive resultater, og det er forventet at andelen barn med

barnehageplass stiger i løpet av 2018 og 2019. Det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen til å gi tilbud til alle barn med

rett til barnehageplass. Økningen gjelder barn under tre år. Antall barn over tre år med barnehageplass synker.

Ettersom små barn krever mer bemanning er også kostnadene tilsvarende høyere. Estimert behov for ekstraressurser

er kr 25 mill. i 2019.

48. Tilrettelagt barnehagetilbud 

Aktivitetsnivået ved ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har økt vesentlig de siste årene. Andelen

barnehagebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp har gått opp. Samtidig har gjennomsnittlige antallet timer hjelp

per barn gått noe ned. Den økte aktiviteten sammen med rekrutteringsutfordringer ved senteret, har medført at barn

med vedtak etter barnehageloven §19 i perioder ikke har fått det tilbudet de har krav på.

Stavanger kommune bruker med dagens rammer mer midler på tilrettelagt barnehagetilbud per barn enn

sammenlignbare kommuner. Rådmannen vil derfor be om ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det

samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Et

sentralt spørsmål i gjennomgangen vil være om dagens organisering av ressurssenteret og det ordinære

barnehagetilbudet legger til rette for at alle barn kan ta del i et inkluderende barnehagemiljø.

For å sikre �nansiering av lovfestet oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, er

barnehagerammen foreslått økt med kr 7 mill. i 2019. Beløpet reduseres noe utover i planperioden. Beløpet tilsvarer

aktivitetsnivået ved ressurssenteret i 2018.

49. Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene 

I Handlings- og økonomiplan 2017-2020  ble det budsjettert med kr 1,2 mill. i 2017 og økt til kr 1,5 mill. i 2018 og

2019 til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov.

I 2018 økte de frie inntektene til kommunene med kr 200 mill. for å øke satsningen på tidig innsats raskt. Effekten for

Stavanger kommune er beregnet til kr 2,5 mill.

For å sikre kompetanse- og organisasjonsutvikling og samtidig utnytte den samlede kompetansen på tvers best mulig

og nærmest mulig barna, vedtok kommunalstyret for oppvekst 07.03.18. ny organisering av Rett hjelp tidlig gjennom

samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene. Målet med dette tiltaket er blant annet å øke barnehagenes

kompetanse i å oppdage og tilrettelegge for barn tidlig. Rådmannen foreslår å legge tiltaket inn permanent ved å

omfordele midlene som er satt av til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med

særlige behov.

Rådmannen foreslår med bakgrunn i dette å øke rammen med kr 1,5 mill. fra og med 2020.

50. Gratis kjernetid, økt innslagsgrense 

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt,

rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for

husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr 533 500 per år.

Stavanger kommune har siden ordningen med gratis kjernetid ble innført praktisert gratis kjernetid for alle årskull,

ikke bare store barn.
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Kommunen har fått statlige tilskudd til to prosjekter der målet er å styrke barnehagedeltakelsen blant barn fra

familier med minoritetsbakgrunn og blant barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Minoritetsspråklige

barn er overrepresentert i den siste gruppen. Stavanger kommune har startet et forsøk med gratis åpen barnehage, og

vil videreføre tiltaket i 2019. Erfaringer viser at åpen barnehage er en viktig arena for å rekruttere til ordinær

barnehageplass, og da særlig for minoritetsspråklige barn.

Ved å øke innslaget til kr 533 500 per år er det beregnet mindreinntekt for Stavanger kommune på kr 2,1 mill., og kr

0,6 mill. i økte refusjoner til private barnehager – totalt kr 2,7 mill. per år.

51. Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning 

Makspris for barns opphold i barnehage vedtas årlig i statsbudsjettet. Ettersom forslag til statsbudsjett først legges

frem etter at forslag til Handlings- og økonomiplan legges frem er kommunens merinntekt på kr 5 mill. beregnet i

henhold til forventet prisstigning i kommunal de�ator på 2,8 %. Forslaget justeres i tilleggsinnstillingen i henhold til

foreslått statsbudsjett før Handlings- og økonomiplanen vedtas av bystyret.

52. Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i

bydelene 

I 2017 igangsatte rådmannen et 3-årig tiltak for å bistå barnehagene med å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn

med særlige behov – kompetanse- og organisasjonsutvikling (lovendring fra 1. august 2016). I Handlings- og

økonomiplan 2017-2020  ble det budsjettert med kr 1,2 mill. i 2017 og økende til kr 1,5 mill. i 2018 og 2019.

Rådmannen foreslår å omdisponere midlene til tiltaket «samhandling og tverrfaglighet innsats i bydelene».

Ressurssenteret for styrket barnehage

53. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Barneverntjenesten

54. IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018 

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  vedtatt å avsette kr 0,25 mill. til oppgradering av IKT utstyret ved

barnevernet. Anskaffelse av utstyret er foretatt i 2018 og budsjettrammen reduseres for tilsvarende beløp i 2019.

55. Innkjøp nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018 

Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  å bevilge kr 0,4 mill. i 2018 til innkjøp av nytt vaktsystem

til barnevernvakten. Anskaffelse av utstyret er foretatt i 2018 og budsjettrammen reduseres for tilsvarende beløp i

2019.

56. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

57. Barneverntjenesten, saksbehandlerstillinger 

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til barnevernet med kr 1,3 mill. tilsvarende to saksbehandlerstillinger for

å kunne håndtere økning i antall meldinger. Stavanger kommune har færre ressurser til å håndtere saker enn

sammenlignbare kommuner.

58. Barnevernstjenesten, �ere institusjonsplasser 

Rådmannen foreslår å økte klientbudsjettet til barnevernet med kr 6 mill. blant annet på grunn av �ere

institusjonsplasseringer, jf. tertialrapporteringene per 30. april og 31. august 2018.

59. Bosetting av �yktninger, nedtrapping 

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i
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2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Barnevernet �kk tildelt kr 7,3 mill. av disse, som nå rådmannen foreslår en nedtrapping av med kr 4,8

mill. i 2021 og økende til kr 6,6 mill. i 2022.

EMbo

60. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

61. Bosetting av enslige mindreårige �yktninger, nedtrapping 

Det bosettes betydelig færre enslige mindreårige �yktninger i 2019 enn tidligere år. To bofelleskap og

oppfølgingsteamet er avviklet i 2018. Ungdommene som har fått oppfølging fra oppfølgingsteamet får det nå fra

Ungbo. Helårsvirkning av denne nedtrappingen beløper seg til kr 18 mill. i 2019 og økende til 20 mill. fra og med 2021.

Grunnskolen

62. Nye krav til kompetanse for lærere 

Fra 1. august 2015 stilles det gjennom forskriften til opplæringsloven krav om at lærere skal ha formell kompetanse

for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. Skoleeier har tiden frem mot 2025 til å legge forholdene til rette for at

alle lærere skal få gjennomført nødvendig videreutdanning. Kommunen må i denne perioden prioritere et høyere

antall lærere til videreutdanning enn tidligere. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2019.

63. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

64. Chromebooks, vedlikehold 

Fra 2020 vil det påløpe årlige kostnader til vedlikehold og utskifting av Chromebooks i skolen. Rådmannen foreslår å

øke budsjettrammen med kr 3 mill. fra 2020.

65. Elevtallsvekst grunnskole 

Basert på siste befolkningsframskriving forventes det en vekst på 226 elever i grunnskolen fra 2018 til 2019. For å ta

høyde for elevtallsendringene foreslår rådmannen at skolerammen økes med en halvårseffekt på kr 5,9 mill. i 2019.

Videre foreslås skolerammen å øke med en helårseffekt på kr 12,9 mill. i 2020, 2021 og 2022.

66. Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter 

Lenden skole og ressurssenter har fått en større rolle i å bistå skolene i arbeidet for å sikre elevene et godt

læringsmiljø, bl.a. som følge av endringer i opplæringsloven. Lenden skole og ressurssenter har også viktige oppgaver i

arbeidet med å styrke barn og unges psykiske helse. Rådmannen foreslår derfor å øke budsjettrammen til lenden

Lenden skole og ressurssenter med kr 3 mill. i planperioden.

67. Bosetting av �yktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole 

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i

2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Skolerammen ble styrket med kr 3 mill. av disse for å imøtekomme økt antall minoritetsspråklige elever

i skolene. Rådmannen foreslår en nedtrapping fra 2021 med kr 1,5 mill. og fra 2022 utgår midlene i sin helhet.

68. Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser 

Stavanger kommune har endret sin modell for �nansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler i

samsvar med endringer i friskoleloven. Det er ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning

i friskoler. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 1,5 mill. fra 2019 og kr 4 mill. fra 2020.
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69. Ny rektorskole fra høsten 2020 

Forrige rektorskole ble avsluttet i 2018 og tidligere avsetninger i budsjettet på 0,5 mill. utgår i 2019. For å sikre

rekrutteringen av gode skoleledere foreslår rådmannen å starte ny lokal rektorskole høsten 2020 med kr 0,2 mill. som

økes til 1 mill. i 2021. Utdanningen varer i halvannet år. Budsjettet reduseres med kr 0,5 mill. i 2022.

70. Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt 

Myndighetene satser på å utvikle et tettere samarbeid mellom lærerutdanningene og enkelte praksisskoler, jf.

Kunnskapsdepartementet sin strategi Lærerutdanning 2025. Universitetet i Stavanger har invitert Stavanger

kommune til å delta i en pilot for et slikt styrket samarbeid, og Lunde skole er utpekt til å delta som pilotskole i to år.

Samarbeidet skal bidra til gjensidig utvikling og økt kvalitet både i skolen og i lærerutdanningene. Rådmannen foreslår

at det bevilges kr 1,5 mill. til dette utviklingsarbeidet i 2019 og 2020.

71. Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering 

Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO justeres opp fra høsten 2019 i takt med lønns- og prisveksten i

kommunal sektor. Kommunal de�ator for 2019 er på 2,8 %. Forslaget innebærer at prisen for en 100 % plass vil øke til

kr 3 011 kroner fra 1. august 2019, og kr 2 072 for en 60 % plass. Inntektene økes med kr 3,3 mill. i 2019 og kr 5,1 fra

2020.

Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt. Oppjusteringen av

foreldrebetalingen fra høsten 2018, som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen i fjor, er innarbeidet i

endringsforslaget.

72. Norsk digital læringsarena, utgår 

Samarbeidet om etablering av en digital læringsressurs på grunnskoleområdet har ikke hatt forventet framdrift.

Rådmannen foreslår å omprioritere midlene på kr 1 mill. som var avsatt til dette prosjektet til å �nansiere andre IKT-

satsinger på skoleområdet som støtter opp under kommunens digitaliseringsstrategi.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

73. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Johannes læringssenter

74. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

75. Bosetting av �yktninger, nedtrapping 

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i

2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Budsjettrammen til Johannes læringssenter ble styrket med kr 33 mill. til utbetaling av introstønad og

�ere stillinger. Rådmannen foreslår en nedtrapping med kr 12,5 mill. i 2020,  økende til kr 24,5 mill. i 2021 og kr 35,5

mill. i 2022 i tråd med forventet nedgang i antall �yktninger.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

76. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

77. Bosetting av �yktninger, nedtrapping 

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i
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2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Budsjettrammen til PPT er styrket med til sammen kr 3,7 mill. Rådmannen foreslår en nedtrapping med

kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. i 2022 i tråd med forventet nedgang i antall �yktninger.

Stab Oppvekst og utdanning

78. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stavanger kulturskole

79. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Ungdom og fritid

80. Ungdomsundersøkelsen i 2019 og 2022 

Rådmannen innarbeider kr 0,5 mill. i 2019 og 2022 til Ungdomsundersøkelsen. Tiltaket er et godt verktøy for dialog

med innbyggerne.

81. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

82. Nye frivilligsentraler 

I Stavanger er den femte frivilligsentralen planlagt etablert i 2018. I strategiplanen ønskes en sentral i hver bydel.

Signalene fra staten er at det kan forventes tilskudd for nye sentraler fram til og med 2020. Fra 2021 blir tilskuddet

innlemmet for fullt i rammetilskuddet med fordeling etter andre mekanismer. Rådmannen foreslår å opprette to nye

frivilligsentraler: Hundvåg i 2019 og Tasta/Eiganes i 2020. Det foreslås avsatt kr 0,37 mill. i 2019 og økende til kr 0,74

mill. fra og med 2020.

Helse og velferd

Alders- og sykehjem

83. Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 

I henhold til gjeldende driftsavtale med de private ideelle sykehjemmene prisjusteres enkelte satser knyttet til

utgifter som ikke direkte går til pleien. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom utleier/stiftelsen og kommunen.

Stavanger kommune må i 2019 utarbeidet et endringsvedlegg til leieavtalen da det ikke lenger utarbeides Holte lav

sats som husleien reguleres etter. Beløpet er kun et estimat og avhenger av reguleringsfaktorer i endringsvedlegg.

Samlet sett har dette en kostnadsramme på anslagsvis kr 3,6 mill.

84. Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé 

I tråd med budsjettvedtak i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 utvides kafédriften til helårsdrift ved Lervig

sykehjem. Beløpet utgjør kr 0,8 mill.

85. Spania-plasser, reduksjon av plasser 

Bystyret vedtok å redusere 3 av 6 plasser på rehabiliteringssenter i Spania (CAN) i forbindelse med budsjettvedtaket i

fjor. Reduksjonen tilsvarer kr 2,1 mill. årlig fra 2019. Ny kontrakt vil bli inngått fra 01.01.2019.
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86. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

87. Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg 

Rådmannen har innarbeidet økte utgifter på kr 1,2 mill. i forbindelse med inngått vedlikeholdsavtaler på

sykesignalanlegg ved Lervig sykehjem og Boganes sykehjem.

88. Demenslandsby 

Stavanger kommune skal bygge demenslandsby der Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og trygghetsboliger ligger i

dag. Målet er en samlet kapasitet på 90 – 97 plasser. Ut i fra fremdriftsplanen vil det være behov for driftskostnader i

størrelsesorden kr 5 mill. i forbindelse med etableringen i år 2022. Oppstart vil være i neste planperiode.

89. Legedekning sykehjem, full-�nansiering av dagens norm 

Sykehjemmene har ikke hatt full �nansiering av legetjenesten. Basert på gjeldende norm for legedekning ved

kommunale og private ideelle sykehjem vil en full �nansiering basert på faktisk lønn bli kr 0,65 mill. i 2018. I tillegg er

det lagt til en økning på kr 0,35 mill. for å styrke legetjenesten.

90. Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem 

Driften ved St.Petri aldershjem er �yttet til Lervig sykehjem og aldershjemmet skal derfor rives og erstattes av nytt

bofellesskap for eldre med 16 plasser. Forventet oppstart antas å bli i midten av 2022. Driftskonsekvenser knyttet til

etableringen av nytt bofellesskap for eldre estimeres til kr 6,4 mill. i 2022 og med en helårseffekt på kr 12,8 mill. fra

2023.

Arbeidstreningseksjonen

91. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

92. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) , økning 

Kommunen har i dag 164 VTA-plasser, der 12 av disse var nye i 2018. Gradvis volumøkning, i tillegg til generell

satsjustering over tid som ikke er kompensert for, har medført et budsjettmessig etterslep i forhold til kostnadsnivået.

Rådmannen foreslår å gradvis innrette budsjettet til gjeldende kostnadsnivå i løpet av planperioden, og foreslår en

styrking på kr 0,5 mill. fra 2019, med en økning til kr 2,0 mill. fra 2021.

93. Praksisplasser for funksjonshemmede 

Rådmannen foreslår å øke antall praksisplasser for funksjonshemmede ved Arbeidstreningsseksjonen, og styrker

budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2020.

Bofellesskap

94. Bofellesskap ROP, 4 plasser 

Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiatriske lidelser (ROP). Opprinnelig

oppstart var planlagt til oktober 2018, og rådmannen la i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  inn driftsmidler på

kr 1,5 mill. Ny oppstartsdato for bofellesskapet er satt til september 2019, og �nansieres med midlene bevilget i

fjorårets handlings- og økonomiplan i 2019. Fra 2020 styrkes driftsrammen med ytterligere kr 4,5 mill., slik at årlig

driftsbudsjett for boligen vil være på kr 6,0 mill. totalt.

95. Selveier boliger «Solborg», 12 boliger for personer med utviklingshemming 

Det skal etableres et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og

selger andeler til brukerne i målgruppen. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et

botilbud med heldøgns tjenester. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Rådmannen foreslår å legge inn

kr 1,5 mill. til oppstart mot slutten av 2020. Helårseffekten fra 2021 er beregnet til kr 12 mill. per år.
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96. Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming 

Det vil bli bygget etablererboliger for personer med utviklingshemming. Seks boliger skal være for brukere, og en

bolig/enhet skal brukes som personalbase. Boligene planlegges ferdige i løpet av 2020, men full drift vil ikke være før i

2021. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2020. Helårseffekt i 2021 er beregnet til kr

7 mill.

97. Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming 

Det skal etableres et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, for personer med utviklingshemming (brukereid

bofellesskap – foreldregruppe 2). Rådmannen legger til grunn et halvt års drift i 2020, beregnet til kr 5,0 mill. Fra 2021

er helårseffekten beregnet til kr 10 mill.

98. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

99. Bofellesskap, Fredrikke Qvam – Psykisk helse, legges ned   

Fredrikke Qvam, bofellesskap Psykisk helse, ble stengt mars 2018. Beboerne �yttet til andre tilbud/bofellesskap.

Budsjettet på kr 9,7 mill. omdisponeres til andre tjenester.

100. Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming   

Det skal etableres 8 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming (i lokalene til Fredrikke Qvam). Rådmannen

legger til grunn full drift fra 2020, beregnet til kr 11,6 mill.

101. Fleksible satellitter – Bofellesskap 

«Fleksible satellitter» er ordinære boliger for personer med utviklingshemming og psykiske lidelser som har �yttet ut

fra bofellesskap. Beboerne kan fortsatt få tjenester samt beholde relasjonen til bofellesskapet. Tiltaket beregnes til kr

0,6 mill. fra 2019. Rådmannen foreslår å hente manglende �nansiering fra bestillerbudsjettet, jr. linje 116. Målsetting

er oppstart av totalt 13 �eksible satellitter i 2018/2019.

102. Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming    

Etablering av nytt bofellesskap med 6 plasser. Forventet helårseffekt i 2023 er på kr 9 mill. Det settes av midler til

oppstart på slutten av planperioden med kr 2,5 mill.

103. Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse        

Det skal etableres et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser i Haugåsveien. Oppstart av boligen er planlagt

i midten av 2022. Rådmannen foreslår å sette av kr 3,2 mill. til et halvt års drift i 2022, og kr 6,2 mill. som helårseffekt

fra 2023.

Boligkontoret

104. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Dagsenter og avlastningsseksjonen

105. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

106. Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning   

I �nansieringsmodellen for avlastningsboliger er det satt av 3 mill. til akutt, midlertidig, avlastning på fulltid (tidligere

benevnt «kriseplass»). Det �nansieres helårsdrift for en plass. Dette viser seg å ikke være tilstrekkelig, og det er behov

for å øke budsjettet til denne tjenesten med 3 mill.
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107. Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud 

Dagtilbud ved virksomheten Dagsenter og avlastning har hatt jevn vekst i aktivitetsnivået de siste årene, uten at

budsjettrammen har vært justert tilsvarende. Rådmannen foreslår å tilpasse budsjettrammen til gjeldende

aktivitetsnivå med kr 1,33 mill. fra 2019. Styrkning av budsjettet er knyttet til Skolefritidsavlastning (SFA),

Avlastningsferietilbud (AVF), og transport.

108. Arbeidsgården, nye lokaler 

Grunnet økt aktivitetsnivå har dagtilbud ved virksomheten Dagsenter og avlastning behov for nye lokaler.

Rådmannen foreslår å sette av kr 0,5 mill. som skal dekke husleie til de nye lokalene.

109. Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett i henhold til behov 

Ny barnebolig ble startet opp i 2018. Nye beregninger viser at det er mulig å redusere boligens budsjettramme fra

2018. Rådmannen foreslår å redusere rammen med kr 2,0 mill. i forhold til gjeldende ramme, ned til kr 19,4 mill.

Flyktningseksjonen

110. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

111. Bosetting av �yktninger, nedtrapping       

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020  å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i

2017 for å kunne tilpasse oppfølgings- og integreringsarbeidet for �yktningene.  Budsjettrammen til

Flyktningseksjonen ble styrket med kr 16,8 mill. av disse i 2018 med planlagt nedtrapping fra 2019.

Oppfølging av denne gruppen tar mer tid enn tidligere antatt. Rådmannen foreslår derfor en nedtrapping av disse

midlene først i 2020 med kr 4,8 mill., fra 2021 kr 6,0 mill. og fra 2022 kr 8,0 mill. i tråd med nedgang i antall

�yktninger.

112. Prosjekt for �yktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet  

Arbeidet mot tidlig og langsiktig plassering i arbeidslivet for deltakere i introduksjonsprogram for �yktninger

videreføres. Dette er en mentor og traineeordning der deltakerne koples til arbeidsplasser innen kommunal og privat

sektor, med målsetting om midlertidig arbeid i 2 år på assistentlønn. Arbeidsgiver utvider sitt ansvar underveis i

perioden, for lettere overgang til fast arbeid og integrering i arbeidslivet. Tett samarbeid med NAV, næringsliv og

offentlige virksomheter. Deltakere skal i størst mulig grad også sikres kompetanse innen et løp mot

fagbrev/praksiskandidat. Foreslått beløp på kr 1,3 mill. dekker kostnaden mellom faktisk utgift i prosjektet og

introstønad. Dette sikrer videreføring og utvikling av prosjekt igangsatt 2018 med prosjektmidler fra IMDI.

Fysio- og ergoterapitjenesten

113. Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019   

På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og

økonomiplan 2017-2020, om å kreve egenandeler på fysioterapi. Det har tatt litt tid å utvikle et system for

registrering og innrapportering av egenandeler via pasientjournalsystemet, men det forventes at dette kommer i gang

tidlig i 2019. Rådmannen har beregnet inntektspotensialet til å være kr 0,5 mill.

114. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Helse og sosialkontor
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115. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

116. Fleksible satellitter, bofellesskap, �nansiering     

Fleksible satellitter er ordinære boliger, der beboere som har �yttet ut fra bofellesskap, men kan fortsatt få tjenester

og beholde relasjonen til bofellesskapet. Det er planlagt oppstart av 13 �eksible satellitter i 2018/2019, og disse vil

betjenes fra bofellesskapene. Per i dag mottar disse brukerne tjenester fra miljøtjenesten. Tiltaket har en kostnad på

kr 1,1 mill. der kr 0,5 mill. allerede ligger inne i rammen. Rådmannen foreslår å overføre de resterende kr 0,6 mill. fra

helse- og sosialkontorene, som betaler for miljøtjeneste, og over til bofellesskapene for å drifte denne tjenesten, se

linje nr. 101.

117. Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst             

Omfanget av kjøp av tjenester for heldøgnsomsorg i bolig og avlastning overstiger disponibel budsjettramme, og det

ble både i 1. og 2. tertial 2018 vedtatt en styrking av budsjettet på helse- og sosialkontorene for å kompensere for

dette. Det foreslås en økning med kr 20,5 mill. i 2019, kr 19,0 mill. i 2020, og kr 17,5 mill. fra 2021.  Samtidig må økte

utgifter til brukere innenfor disse tjenestene sees i sammenheng med økt refusjonsinntekt fra staten, som også øker i

Handlings- og økonomiplanen for 2019-2022.

118.  Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler 

Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor �ytter inn i nye lokaler i løpet av 2019. Flytte- og etableringskostnader

foreslås innarbeidet i rammen med kr 1,5 mill. i 2019.

119. Medisindispensere, �nansiering   

Stavanger kommune har i løpet av 2018 kommet godt i gang med utrullingen av medisindispensere til brukere

innenfor hjemmesykepleien. Bruk av medisindispensere til brukere som kan benytte seg av slike, vil redusere behovet

for daglige hjemmebesøk fra hjemmesykepleien. Totalt er det planlagt utrulling av 250 dispensere, til en årlig kostnad

på kr 3,6 mill. Rådmannen foreslår å �nansiere denne med en tilsvarende reduksjon av budsjettet helse- og

sosialkontorene har til bruk på hjemmetjenester med den begrunnelse at antall hjemmebesøk vil reduseres. Midlene

overføres til Tekniske hjemmetjenester som har ansvar for innkjøp av medisindispensere.

120. Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale 

Avtalene kommunen har med private leverandører innenfor heldøgnsomsorg i bolig, avlastning og BPA (brukerstyrt

personlig assistent) tillater at prisen indeksreguleres årlig. Rådmannen foreslår å innarbeide prisveksten på kr 4,5 mill.

i budsjettene til helse- og sosialkontorene i planperioden.

Helsehuset

121. Velferdsteknologi, responssenter 

Muligheten for å bygge opp et interkommunalt helsefaglig bemannet velferdsteknologisk responssenter i regionen

ble utredet i 2016-2017. Lokalisering, aktuelle oppgaver, hvilke kommuner som skal delta og samarbeidsavtaler må

vurderes og avklares før etablering. Rådmannen satte av kr 1,5 mill. i 2018 for å dekke Stavanger sin andel til kjøp av

tjenesten som en midlertidig løsning. Beløpet økes med ytterligere kr 0,5 mill. fra 2019.

122. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

123. Velferdsteknologi, stillingsressurs 

Per i dag er ingen av de tre prosjektmedarbeidere i avd. for Velferdsteknologi kommunalt �nansierte. Disse har frem

til nå vært �nansiert av eksterne prosjektmidler. Rådmannen foreslår å omgjøre en av prosjektstillingene til fast

stilling fra 2019. Det foreslås lagt inn kr 1,0 mill. i 2019, og kr 0,75 mill. fra 2020.
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124. Alkoholveileder    

Det forutsettes at prosjektet Litt for mye – litt for ofte  del�nansieres av staten i 2019 og 2020. Rådmannen foreslår å

legge inn kommunal egen�nansiering på kr 0,2 mill. i 2019 og kr 0,4 mill. i 2020. Fra 2021 utgjør kostnaden kr 0,65

mill.

Hjemmebaserte tjenester

125. Hjemmebaserte tjenester, omstilling 2020,      

Som et resultat av det påbegynte arbeidet med omstilling innenfor hjemmebaserte tjenester som følge av

sammenslåing, samlokalisering, bedre og mer effektive tjenester og effekter av satsingen på LEVE hele livet, forventes

det at kommunen vil kunne hente ut noen effektiviseringsgevinster av dette arbeidet. Rådmannen legger foreløpig

opp til en effekt på kr 2,5 mill. i 2020, med økning til kr 5 mill. fra 2021 og ut planperioden.

126. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

127. OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal �nansiering          

OBS-teamet, oppsøkende behandlingsteam, er et samarbeid mellom SUS og Stavanger kommune, og har til nå vært

full�nansiert av eksterne midler. Staten har signalisert en nedtrapping av tilskudd fra 2019, og full nedtrapping fra

2020 med en tilsvarende økning i frie inntekter. Rådmannen foreslår å legge inn kr 1,9 mill. til 2 stillinger samt

driftsutgifter i 2019, og at øvrige stillinger dekkes av statlig tilskudd i 2019. Fra 2020 foreslås full kommunal

�nansiering på samlet kr 6,0 mill., i tråd med økningen i rammetilskuddet, også kjent som opptrappingsplanen for rus

og psykisk helse.

128. Hjemmebaserte tjenester, Spider Solution, reduksjon av gevinstrealisering 

I Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  ble det lagt til grunn en gevinstrealisering knyttet til logistikkprogrammet

Spider Solution fra 2019. På grunn av oppstartsutfordringer er det ikke ventet å realisere denne gevinsten før i 2020

med kr 0,75 mill. og full effekt på kr 1,5 mill. fra 2021.

129. Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering �ytte- og etableringskostnader 

Som en konsekvens av samlokaliseringen av de to sonekontorene under hhv. Madla og Tjensvoll hjemmebaserte

tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester, forslår rådmannen at det avsettes midler knyttet til �ytte- og

etableringsprosessene i 2019 og 2020 med kr 1,5 mill. hvert av årene.

130. Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler       

Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester er i dag begge én

virksomhet, mens de to sonene knyttet til hver virksomhet er lokalisert ulike steder. Samlokalisering vil skje i hhv.

2019 og 2020, og rådmannen foreslår å avsette kr 0,5 mill. i 2019 med helårseffekt kr 2,0 mill. fra 2020 i økte

leieutgifter knyttet til de to samlokaliseringene.

131. Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler  

Som en konsekvens av at kommunen bytter ut �ere av dagens fossilbiler mot nullutslipps-biler, i tråd med vedtak om

at kommunen kun skal ha nullutslippsbiler i sin bilpark, vil det i 2019 påløpe avslutningskostnader knyttet til innbytte

før kontraktstidens utløp. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,4 mill. i 2019.

132. Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere 

Utviklingen i antall netto nye brukere som mottar hjemmetjenester har vært økende det siste året, og veksten fra

januar 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 er på om lag 14 %. Dette utgjør i overkant av 120 nye

brukere. Rådmannen foreslår å videreføre styrkingen fra 2. tertialrapport 2018, slik at budsjettet er i samsvar med

aktivitetsnivået. Budsjettet foreslås styrket med kr 18 mill. årlig.
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Krisesenteret i Stavanger

133. Krisesenteret for menn, økt bemanning    

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  vedtatt en styrking med kr 0,2 mill. for å øke bemanningen på

krisesenteret for menn som følge av «Forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet», som trådte i kraft i mars

2017. I forskriften fremgår det at kommunene må sørge for ordninger som sikrer at ansatte er tilgjengelige hele

døgnet for å ivareta sikkerheten til brukerne av krisesentrene. For å opprettholde dagens nivå, og for å oppfylle kravet

i ny forskrift, foreslår rådmannen å øke bemanningen på krisesenteret med ytterligere en 100 % stilling. Stavanger

kommune sin andel tilsvarer kr 0,2 mill. fra 2019.

NAV

134. NAV �yktningeveiledere, reversering         

NAV-kontorenes oppfølgingsansvar overfor �yktninger har økt i omfang som følge av sterk økning i antall bosatte

�yktninger de siste årene. NAV-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en �yktningeveileder hver. Denne bidrar i

forberedelse til yrkesdeltakelse og overgang til arbeid for deltakere i introduksjonsprogrammet. Antallet deltakere i

programmet vil holde seg på et høyt nivå i 2019. Den vedtatte nedtrappingen av kapasiteten med 1 årsverk forskyves

derfor fra 2019 til 2020 med kr 0,75 mill., og fra 2021 med ytterligere 1 årsverk slik at totalbeløpet blir 1,5 mill.

135. Sosialhjelp, reduksjon 

Budsjettet til økonomisk sosialhjelp økte med kr 15 mill. i 2018, avtakende til kr 10 mill. fra 2019 og ut planperioden.

Utgiftene til sosialhjelp økte både i 2016 og 2017, og må sees i sammenheng med høy arbeidsledighet. Antallet

langtidsmottakere av sosialhjelp med forsørgeransvar har økt, noe som innebærer at hver enkelt mottaker utløser

høyere beløp.

136. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde

137. NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler    

NAV Hundvåg og Storhaug �ytter inn i nye lokaler i løpet av 2019. Rådmannen forslår å øke �ytte- og

etableringskostnader med kr 1,5 mill. i 2019.

138. Bosetting av �yktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene      

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte

integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en

nedtrapping i planperioden. Sosialhjelpsbudsjettet ble styrket med kr 5 mill. Rådmannen foreslår en nedtrapping på kr

2,3 mill. fra 2021. Stor nedgang i antall bosatte �yktninger forventes å gi reduksjon i utbetaling av sosialhjelp til

målgruppen, for eksempel gjennom langt lavere antall personer som skal ha hjelp til etablering og livsopphold i

ankomstfasen mv.

Rehabiliteringseksjonen

139. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

140. Matservering til rusavhengige      

Mange rusmiddelavhengige har dårlig ernæringsmessig status. Dette kan ha innvirkning på generell helsetilstand, og

både psykisk – og fysisk helse. For å få å forebygge helseskade og overdose kan tilgang på mat/måltid være

avgjørende. Invitasjon til måltidsfellesskap er for mange også inngangsporten til andre tjenester. Matservering kan

være et verktøy i arbeidet med utsatte grupper. Mat inngår allerede i tjenestetilbudet, uten at virksomheten er

kompensert for merkostnadene dette har medført. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,4 mill. årlig.
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Sentrale midler legetjeneste

141. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

142. Leger, spesialisering 

I mars 2017 kom ny forskrift med krav om spesialitet eller spesialisering i allmennmedisin for alle kommunale leger i

fast stilling. Rådmannen har innarbeidet en kostnadsvekst på kr 0,75 mill. årlig til kurs, veiledningsgrupper og fravær

under spesialisering.

Sentrale midler levekår

143. Bosetting av �yktninger, redusert aktivitet 

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i

2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Det er totalt fordelt ut kr 106 mill. til aktuelle virksomheter i 2017 og 2018. Det innebærer at deler av

vedtatt nedtrapping har vært mulig å håndtere uten at tildelte midler til virksomhetene må trekkes inn i 2019.

Rådmannen har hatt en ny gjennomgang av både inntekts- og utgiftssiden tilknyttet bosettingssitasjonen. Under

forutsetning av at antall bosatte �yktninger i 2018, dvs. ca. 140, er representativt for årene i planperioden, vil antallet

nyankomne �yktninger og deltakere i introduksjonsprogrammet synke dramatisk.  Det samme gjelder inntektene

gjennom integreringstilskudd fra staten.  Det legges derfor opp til en reduksjon i ressursene på kr 11,5 mill. i 2019, kr

19,5 mill. i 2020, kr 23,5 mill. fra 2021.

144. Bompengekostnader, økning 

Som en konsekvens av byggingen av 37 nye bompengestasjoner i distriktet, vil en måtte forvente en økning i utgiftene

knyttet til bompenger (evt. leasingkostnader). Hovedvekten av kjøretøy �nnes i hjemmesykepleien, men også NAV,

HSK, og enkelte bydekkende tjenester innenfor helse- og velferdsområdet vil få økte driftskostnader, enten på egne

kjøretøy eller ved at ulike transporttjenester man kjøper for å frakte brukere blir dyrere. Rådmannen foreslår å

videreføre tiltaket fra Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  , og tilføre ytterligere kr 3,05 mill. i 2019, slik at

samlet beløp vil beløpe seg til kr 3,66 mill. Ordningen trer i kraft fra 1. oktober 2018, og midlene fordeles til berørte

virksomheter ved detaljbudsjetteringen etter at omfanget for den enkelte er mer kjent.

145. Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning   

Kommunen har i dag 164 VTA-plasser, der 12 av disse var nye i 2018. Gradvis volumøkning, i tillegg til generell

satsjustering over tid som ikke er kompensert, har medført et budsjettmessig etterslep i forhold til kostnadsnivået.

Rådmannen foreslår å gradvis innrette budsjettet til gjeldende kostnadsnivå i løpet av planperioden, og foreslår en

styrking på kr 2,1 mill. i 2019, økende til kr 4,2 mill. fra 2020.

146. Trygg hjemme, prosjektstilling      

Rådmannen foreslår å innarbeide midler til en prosjektstilling i 2019 på kr 0,75 mill. som skal bistå i å kartlegge

brannsikkerheten hos alle brukere som er i risikogruppen.  Jfr. Vedtak i KL sak 31/18.

147. Habilitering og rehabilitering, opptrapping   

Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen knyttet til opptrapping innenfor habilitering og rehabilitering. Den

foreslåtte styrkingen, som tilføres over statsbudsjettet som frie inntekter som en del av opptrappingsplanen for

habilitering og rehabilitering, vil erstatte dagens tilskuddsordning. Midlene foreslås brukt på til tre ulike formål: 1)

Styrking av koordinerende enhet, 2) Ambulant innsatsteam rehabilitering i hjemmet og 3) IKART – interkommunalt

ambulant rehabiliteringsteam. Rådmannen forslår å styrke opptrappingen med kr 2,6 mill. totalt, noe som er

tilsvarende det regjeringen legger opp til Kommuneproposisjonen for 2019.
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148. Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt  

Rådmannen foreslår å øke inntektene knyttet til den statlige refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere

med kr 18,8 mill. i forhold til opprinnelig budsjett 2018. Økningen henger sammen med de økte utgiftene på helse- og

sosialkontorene (kjøpte tjenester), og bør sees i sammenheng med dette.

149. Friere faglighet, mindre byråkrati, prosjektkoordinator     

For å sikre gjennomføringen av prosjektet «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger

kommune» vedtatt i kommunalstyret for levekår, interpellasjon nr. 1/16, foreslår rådmannen å innarbeide midler til en

prosjektstilling med delårseffekt kr 0,25 mill. i 2019 og helårseffekt kr 0,5 mill. i 2020 og 2021.

150. Bosetting av �yktninger, reduserte tolkeutgifter  

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplan  2017 – 2020  å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i

2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Budsjettpotten som avsettes til å refundere virksomhetens utgifter til tolketjenester ble styrket med kr

4 mill. av disse. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår rådmannen å redusere potten i 2021 med kr 2,0 mill. og

kr 4,0 mill. fra 2022.

151. Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter   

Jf. sak 16/02994, vedtatt i kommunalstyre for levekår om «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte

tjenester i Stavanger kommune» fremkommer det blant annet at bestillerkontoret skal samlokaliseres med

hjemmetjenesten. De aktuelle virksomhetene fra Eiganes og Tasta �ytter derfor inn i nye lokaler i Byfjordparken i

løpet av høsten 2018. Samlet leiekostnad er kr 0,5 mill. høyere enn dagens nivå, og rådmannen foreslår å innarbeide

dette. Kommunen vil også fortsatt ha husleieforpliktelser på dagens lokaler i løpet av planperioden. Rådmannen

foreslår derfor å legge inn midler til dette, samtidig som det arbeides videre med å �nne løsninger for å få inn andre

leietakere. Samlet kostnad vil utgjøre kr 2,8 mill. i 2019 og kr 1,6 mill. fra 2020.

152. Opptrappingsplan rus, �nansiering av eksisterende prosjekter      

Økningen i rammetilskuddet knyttet til opptrappingsplanen for rus, gitt over statsbudsjettet, er for 2019 beregnet til

å bli kr 5,2 mill. Bruken av disse i årets Handlings- og økonomiplan er på kr 2,5 mill., fordelt på OBS-teamet,

Matservering til rusavhengige og alkoholveileder på Helsehuset.

Resterende midler – kr 2,7 mill. – skal �nansiere eksisterende prosjekter fra 2020. Grunnet dekning for alle

prosjekter i 2019, ble kr 2,7 mill., det vil si restmidlene fra 2019-tildelingen, omfordelt til andre formål innenfor helse-

og velferd i 2019. Midlene på kr 2,7 mill. føres tilbake i sin helhet fra 2020 for å være med å �nansiere nye og

eksisterende tiltak inn forbi rusfeltet.

153. Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB),

betalingsplikt   

Regjeringen legger opp til at kommunene fra 2019 skal betale for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykiatri.

Regjeringens anslag på totale kostnader for kommunene vil ligge på mellom kr 150 – 220 mill. Stavanger kommune sin

andel i henhold til en kostnadsnøkkel blir på ca kr 5,5 mill. Rådmannen foreslår å legge inn dette i Handlings- og

økonomiplan for 2019-2022, og ev. justere beløpet i tråd med forslag til statsbudsjett når det blir offentliggjort.

Stab helse og velferd

154. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

155. Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene  

Stab helse og velferd holder jevnlig interne kurs for virksomhetene innen helse- og velferd. For å dekke

driftskostnadene knyttet til disse kursene, foreslår rådmannen å innarbeide kr 0,2 mill. årlig til dette.
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Stavanger legevakt

156. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

157. Ny legevaktmodul, FDV-kostnader 

Rådmannen foreslår å innarbeide forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader av planlagt legevaktmodul på kr 0,5

mill. årlig, i påvente av bygging av nytt legevaktsbygg.

158. Bosetting av �yktninger, nedtrapping av tildelte midler   

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i

2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av �yktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i

planperioden. Smittevernkontoret ble styrket med kr 0,7 mill. som tilsvarer en stilling, for å imøtekomme den økte

pågangen av antall brukere. Rådmannen foreslår å trekke tilbake denne stillingen i 2021 i tråd med vedtatt

nedtrappingsplan.

Tekniske hjemmetjenester

159. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

160. Medisindispensere, leasingkostnader       

Stavanger kommune har i løpet av 2018 kommet godt i gang med utrullingen av medisindispensere til brukere som

mottar hjemmesykepleie. Totalt er det planlagt utrulling av 250 dispensere, til en årlig kostnad på kr 3,6 mill.

Rådmannen foreslår å �nansiere disse ved en omdisponering av budsjettmidler fra helse- og sosialkontorene til

tekniske hjemmetjenester, med den begrunnelse at antall vedtak knyttet til hjemmebesøk, og dermed også utgiftene,

nå vil kunne reduseres.

161. Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader       

Stavanger kommune har gått til anskaffelse av digitale trygghetsalarmer for sine 1700 brukere, noe som har en årlig

leasingkostnad på kr 1,8 mill. Rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettrammen til tekniske hjemmetjenester for å

kunne ivareta de økte driftskostnadene.

162. Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold 

Innføringen av 250 medisindispensere og 1700 digitale trygghetsalarmer gjør at behovet for økt teknisk

vedlikeholdskompetanse er nødvendig, og det foreslås å øke med en stilling på tekniske hjemmetjenester for å ivareta

dette. Stillingen vil besettes i løpet av siste halvår 2019, med helårseffekt fra 2020, og rådmannen foreslår derfor å

øke budsjettet kr 0,38 mill. i 2019, og kr 0,75 mill. fra 2020 og utover.

163. Tekniske hjemmetjenester, leasing bil       

Tekniske hjemmetjenester har behov for å gå til anskaffelse av en ekstra bil til sin bilpark. For å dekke leasing av en

stor bil/varebil, foreslår rådmannen å styrke rammen til tekniske hjemmetjenester med kr 0,12 mill. fra 2019.

164. Digital trygghetsalarm, økt egenbetaling  

Kommunen mottar egenbetaling fra brukere som abonnerer på trygghetsalarm. De digitale trygghetsalarmene har en

høyere leasingkostnad, men er et mye bedre produkt for brukerne. Rådmannen foreslår derfor å øke egenbetalinger

på trygghetsalarmer med kr 0,5 mill. årlig for å delvis �nansiere de økte leasingkostnadene. Endringen innarbeides i

nye egenbetalingssatser for 2019.

By- og samfunnsplanlegging
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Beredskap

165. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

166. Nytt nødnett, innkjøp og drift  

Rådmannen foreslår å innarbeide kostnadene til innkjøp av radioterminaler i 2019 på kr 0,15 mill. I tillegg utgjør årlig

drift kr 0,1 mill. fra 2019 som omfatter abonnement for hver radioterminal.

167. Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling 

Det er behov for å styrke kommunens innsats på det kriminalitetsforebyggende feltet, jf. FSK 197/17. Det er søkt om

statlig tilskudd (del�nansiering) til ressurser for en ny stilling for 2019 og 2020. Rådmannen foreslår å innarbeide den

kommunale egenandelen av ressursen på kr 0,62 mill. i 2019 og 2020, kr 0,82 mill. fra 2021.

Planavdelinger

168. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stab Samfunnsutvikling

169. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Bymiljø og utbygging

Avløpsverket

170. Bemanningsøkning iht. hovedplan 

Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022. Det foreslås lagt inn kr 0,4 mill. i 2019, 0,7 mill. i 2020, kr

1,1 mill. fra 2021.

171. Driftsutgifter/generell prisstigning      

Det er lagt til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og

tjenester samt lønnsøkning. Dette utgjør kr 1,0 mill. i 2019, kr 2,0 mill. i 2020, kr 3,0 mill. i 2021 og kr 4,1 mill. i 2022.

172. Avskrivninger       

Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene på kr 2,2 mill. i 2019, med en opptrapping hvert år til kr 5,1

mill. i 2022.

173. Renter restkapital 

Rådmannen foreslår en økning i renter restkapital på kr 3,4 mill. i 2019 samt en ytterligere opptrapping til kr 6,1 mill. i

2022. grunnet en høyere rentesats.

174. Bruk/avsetning til selvkostfond     

Avløpsverket har pr 31.12.17 kr 27,6 mill. avsatt på bundne fond. Det foreslås å avsette kr 11,3 mill. i 2019, kr 19,5

mill. i 2020, kr 19,7 mill. i 2021 og kr 19,1 mill. i 2022.

175. Avløp, økte gebyrinntekter         

Rådmannen foreslår en gebyrøkning i 2019 på 15 %. Årsaken til gebyrøkningen skyldes økte priser hos IVAR, et
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høyere rentenivå og et høyre investeringsnivå. Inntektene utgjør kr 29,3 mill. i 2019, kr 48,4 mill. i 2020, kr 54,2 mill. i

2021 og kr 57,7 mill. i 2022.

176. Fastledd, IVAR       

Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin økonomiplan 2018-2022 samt fremskrevet befolkningsmengde. Det

budsjetteres med kr 1,6 mill. i 2019, kr 4,5 mill. i 2020, kr 5,1 mill. i 2021 og kr 5,3 mill. i 2022.

177. Mengdevariabelt ledd, IVAR    

Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin økonomiplan 2018-2022 og fremskrevet vannforbruk iht.

Hovedplan 2011-2022 (17 mill. m3 i 2022). Det budsjetteres med kr 8,9 mill. i 2019, kr 13,7 mill. i 2020, kr 15,4 mill. i

2021 og kr 16,0 mill. i 2022.

178. Teknologiutvikling           

Det investeres i ny teknologi slik at Vann, – og Avløpsverket kan utvikle et system for å kunne se avviket mellom det

faktiske volumbruket for vann og avløp i realtid og det budsjetterte, såkalt lekkasjevarsling. Midlene skal også

�nansiere nye prosjekter for rensing av vannledninger med ispigging, kompetansesenteret for VA på Ås (sammen med

de andre store kommunene) og prosjekter som støtter andre nyvinninger som utforskes. Det budsjetters med kr 0,5

mill. årlig.

Idrett

179. Oilers Investa AS, indeksregulering             

Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 0,1 mill. i 2019, med en gradvis opptrapping til kr 0,4 mill. i 2022

for å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Investa AS. Avtalen regulerer kommunens

kostnader ved leie av Oilers Arena.

180. Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift   

Hetlandshallen ble of�sielt åpnet i september 2018. Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet til Idrett med kr 1,5

mill. årlig for å kompensere for kostnader ved drift av hallen.

181. ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021 

Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Northern Seas, olje, – og

gassutstilling (ONS). I 2019 og 2021 arrangeres ikke ONS og inntektsbortfallet utgjør kr 1,2 mill. disse to årene.

182. OTD, leieinntekter i 2019 og 2021  

Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Technology Days (OTD).

Rådmannen foreslår å justere inntektsbudsjettet fra OTD med kr 0,7 mill. i 2019 og 2021.

183. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

184. Gamlingen, driftsmidler    

Driftsutgiftene på Gamlingen øker som følge av økt publikumsinteresse. Dette innebærer at Natur- og idrettsservice

KF har måttet øke bemanningen, utvidet åpningstidene for barnebassenget samt foreta ekstra renhold. De økte

driftsutgiftene er anslått til kr 2 mill.

185. Gamlingen, økte billettinntekter  

Som følge av økt publikumsinteresse forventes billettinntektene på Gamlingen å øke med kr 2 mill.

186. SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie 

Stavanger kommune har inngått en leieavtale om å leie banetid på SR-Bank Arena (Viking Stadion og treningsbanen.

Jf. vedtak i formannskapet sak 26/18. Rådmannen foreslår å innarbeide helårsvirkningen på kr 2,04 mill. i

budsjettrammen til idrett.
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187. Stavanger svømmehall, driftsutgifter         

Stavanger svømmehall åpner opp etter rehabilitering i april 2019. Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet med kr

5,3 mill.  i 2019 og kr 7 mill. fra 2020.

188. Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende 

Stavanger svømmehall forventes være ferdig renovert i 2019. Rådmannen foreslår derfor å økte inntektsbudsjettet

for 2019 med kr 2,8 mill. og kr 3,7 mill. fra 2020.

189. Hinna garderober, driftsutgifter   

Idrett skal drifte de nye garderobene på Hinna. Anlegget forventes å komme i drift fra 2019. Rådmannen foreslår å

sette av kr 0,4 mill. årlig i planperioden til drift og vedlikehold.

190. Stavanger ishall, driftsutgifter   

Idrett har i 2018 tatt over driftskostnader fra Stiftelsen Stavanger ishall. I denne tidsperioden har energikostnadene

økt betraktelig. Rådmannen foreslår derfor å øke driftsbudsjettet til idrett med kr 2,5 mill. i 2019 og utover i

planperioden.

191. Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter    

De kommunale avgiftene samlet for kommunale idrettsanlegg har økt fra kr 1,1 mill. i 2014 til kr 3, 6 mill. i 2018.

Budsjettrammen har i samme periode vært uforandret på kr 0, 895 mill. Det foreslås at budsjettet styrkes med kr 2,7

mill. årlig fra 2019.

Juridisk

192. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

193. Juridisk, redusert budsjettramme 

Rådmannen foreslår å redusere juridisk sin budsjettramme med kr 0,5 mill. i planperioden 2019-2022 som en generell

omstilling.

194. Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av inntekter  

Rådmannen forslår å kompensere budsjettrammen til Juridisk i forhold til bortfall av leieinntekter på

parkeringsanlegget ved OK23 med kr 1,31 mill. årlig i planperioden.

Miljø

195. Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018 

Stavanger bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  å medvirke til den videre utviklingen av

Ullandhaug økologiske gård innenfor en ramme på kr 4,0 mill. i 2018. Tilskuddet på kr 4 mill. er en engangsstøtte som

vill utbetales i 2018 eller 2019 avhengig av prosjektets utvikling.

196. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

197. Miljø, redusert budsjettramme 

Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Miljø med kr 0,5 mill. i planperioden 2019-2022 som en generell

omstilling.

Park og vei
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198. Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 

Avtalene med Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene forutsetter en årlig indeksregulering av avtalene. Dette

utgjør kr 0,15 mill. i 2019 og økes opp til kr 0,6 mill. i 2022.

199. Vertskommune under festival, reduserte bidrag 

Bystyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. Rådmannen

foreslår en reduksjon med kr 0,5 mill. i 2019, kr 0,2 mill. i 2020 og reduksjon på kr 0,5 mill. i 2021 og 2022.

200. Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 

Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1

+ 1 år. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. i 2019 og trappes opp til 0,4 mill. i 2022.

201. Biologisk mangfold         

I handlings- og økonomiplanen for 2013-2016 bevilget bystyret kr 0,25 mill. for 2013, med en årlig økning på kr 0,25

mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 0,25 mill. i resten av planperioden.

202. Framkommelighet 

Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen

2017-2020 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i

planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen med kr 0,4 mill. i 2019 og med en opptrapping til kr

1,6 mill. i 2022.

203. Tra�kksikkerhet og miljø  

I Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021  bevilget bystyret kr 0,3 mill. til tra�kksikkerhetstiltak grunnet nye

investeringer innen sykkel, tra�kksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig økning på kr 0,3 mill. i planperioden.

Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1, mill. i 2019, kr 0,6 mill. i 2020, kr 0,7 mill. i 2021 og kr 1 mill. i 2022.

204. Nye anlegg, park og vei      

Det er bygget, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av

de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Hillevåg torg, Tastarustå, nye

kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I

Handlings- og økonomiplan 2018-2021  bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt

en fortsatt økning pr år utover i planperioden. Rådmannen foreslår en økning med kr 0,6 mill. i 2019, kr 1 mill. i 2020,

kr 1,4 mill. i 2021 og kr 1,8 mill. i 2022.

205. Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold 

Rådmannen foreslår å avsette kr 0,15 mill. i 2019 og en opptrapping til kr 0,75 mill. i 2022 til vedlikehold av park,

friområder og aktivitetsanlegg grunnet arealøkning.

206. Park og vei og NIS, bompengekostnader   

Som et resultat av de økte bompengeutgiftene i Stavanger foreslår rådmannen en økning av driftsmidler for Park og

vei og NIS på kr 1,1 mill. i 2019 og videre utover i planperioden.

207. Plasser, vei og torg 

Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende arbeid på sentrale torg og parker som Stavanger Forum,

Konserthuset og De Historiske Hagene på Eiganes. For å ivareta disse investeringene foreslås det å videreføre

bevilgningen i Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022  med en økning på kr 0,2 mill. i 2019 og opptrapping til kr 0,8

mill. i 2022.

208. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
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209. Nedklassi�serte fylkesveier til kommunale veier  

Stavanger kommune mottok 21.06.17 brev fra Statens vegvesen «Omklassi�sering av fylkesvei 404, 421 og 428 i

Stavanger kommune», der det foreslås å omklassi�sere deler av veinettet fra fylkesvei til kommunal vei. Saken er

behandlet i KMU 05.09.17 og i Formannskapet 07.09.17, sak 135/17. Denne omklassi�seringen blir gjennomført i

2018 og gjelder Kirkegårdsveien, Paradisveien, Consul Sigval Bergesensvei, Sandviksveien, Armauer Hansensvei,

Rogalandsgata og Musegata. For å ivareta forsvarlig vedlikehold og planlagt vedlikehold av omklassi�serte veier på

tilsammen 5,91 km, kreves en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. I 2019 foreslår rådmannen en bevilgning bare på kr 0,75

mill. som et generelt omstillingstiltak, men kr 1,5 mill. i resten av planperioden.

210. Natt�øtt til byøyene, ny avtale      

Kolumbus har utlyst nytt anbud på hurtigrutene til byøyene for perioden 01.01.2019 til 31.12.2022, med opsjon på 1

+ 1 år. I dette anbudet inngikk også Natt�øtten til byøyene. Stavanger inngår deretter en ny avtale om Natt�øtt med

Kolumbus. Ny avtale innebærer en kostnadsøkning årlig på kr 0,257 mill. KMU har den 10.04.2018 , sak 69/18,

 vedtatt en økning i billettprisen på  kr 40, slik at netto utgiftsøkning for Stavanger kommune blir årlig kr 0,2 mill. En

stor del av prisøkningen skyldes at båtene i det nye anbudet kun skal gå på biodiesel, som er betydelig dyrere enn

vanlig diesel, men mer klimanøytral.

211. Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter 

I 2019 �ytter Park og vei ut fra leide lokaler på Løkkeveien som betyr en reduksjon i leieutgifter på årlig kr 3 mill.

Renovasjon

212. Selvkostfond, bruk/avsetning 

Renovasjonen har pr 31. desember 2017 kr 16,6 mill. på bundne fond. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,07 mill. til

fondet i 2019, kr 0,85 mill. i 2020, kr 1,78 mill. i 2021 og kr 2,27 mill. i 2022.

213. IVAR, økt leveringsgebyr og mengde  

Det er foreslått en moderat økning i avfallsmengder og enhetspriser basert på beregninger utført av Renovasjonen.

Beløpet øker med kr 0,5 mill. i 2019 og øker gradvis opp til kr 2,1 mill. i 2022.

214. Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 

Økningen skyldes ikke bare økt volum uten også økte lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Beløpet øker med kr 1,59

mill. i 2019 og øker opp til kr 9,94 mill. i 2022.

215. Kalkulerte �nanskostnader     

Rådmannen foreslår en redusering av �nanskostnadene på cirka kr 0,3 mill. i 2019, kr 0,29 mill. i 2020, og kr 0,28 mill.

fra 2021 grunnet reduserte avskrivningskostnader.

216. Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning 

Rådmannen foreslår å øke innkjøp av varer og tjenester til renovasjonen med kr 0,45 mill. i 2019 med en gradvis

opptrapping til kr 1,24 mill. i 2022.

217. Renovasjon, økte gebyrinntekter 

Økningen i gebyrinntektene er en kombinasjon av økt volum og økt gebyrsats. Rådmannen foreslår å øke gebyrene

med 2,0 % i 2019. Inntektene økes med kr 2,31 mill. i 2019 og opp kr 15,27 mill. i 2022.

218. Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter 

Inntekter knyttet til renovasjonstjenester på Rennesøy og Finnøy. Stavanger har inngått samarbeidsavtaler med

Renovasjonen IKS og Rennesøy kommune, samt tilsvarende med Finnøy kommune, for innsamling av

husholdningsavfall i egenregi. Samhandlingen er en del av forberedelsene til en felles renovasjonstjeneste i nye

Stavanger fra 2020. Årlige inntekter er beregnet til 12,45 mill.
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219. Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader  

Kostnader til renovasjonstjenester på Rennesøy og Finnøy. Sees i sammenheng med refusjonsinntektene. Stavanger

har inngått samarbeidsavtaler med Renovasjonen IKS og Rennesøy kommune, samt tilsvarende med Finnøy

kommune, for innsamling av husholdningsavfall i egenregi. Samhandlingen er en del av forberedelsene til en felles

renovasjonstjeneste i nye Stavanger fra 2020. Årlige utgifter er beregnet til kr 12,45 mill.

Stab strategi og målstyring

220. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stavanger eiendom

221. Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader 

I forbindelse med rehabiliteringen av Olav Kyrres gate 19 var det behov for å leie 115 kontorplasser i

rehabiliteringsperioden. Rådmannen foreslår å redusere kostnadene med kr 2,85 mill. i 2019 og utover i planperioden

da leieperioden avsluttes.

222. Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter 

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 15,6 mill. i 2019 til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av

nye bygg som tas i bruk i planperioden, med en gradvis økning til kr 32,2 mill. i 2022. Beregningsmetoden er basert på

middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging

av vedlikeholdsetterslep.

223. Bygg, forsikring 

Utgifter til forsikring av bygg øker og Rådmannen foreslår en årlig økning på kr 0,2 mill. i 2019 med en opptrapping til

kr 0,8 mill. i 2022. Kostnadsøkningen skyldes en kombinasjon av økte priser og økt volum.

224. Nye bygg, energiutgifter 

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen 2017 – 2020 å øke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye

bygg som tas i bruk med en gradvis økning mot år 2020. Rådmannen har innarbeidet opptrappingen i

budsjettforslaget for planperioden med kr 0,85 mill. i 2019, kr 1,15 mill. i 2020, og kr 1,45 mill. i 2021-2022.

225. ENØK-innsparinger 

ENØK-tiltak iverksettes og rådmannen legger til grunn at energikostnadene vil reduseres med kr 1,5 mill. fra 2019 og

ut planperioden.

226. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

227. Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift 

Tiltaket gjelder brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen i Stavanger. Tiltakene må de�neres som drift og bokføres i

tråd med forskrifter. Rådmannen foreslår derfor at kr 1,5 mill. �yttes fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

228. Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader overtagelse av bygg 

Tennishallen har tidligere vært driftet av Tennis SK og Stavanger Forum. Etter at Stavanger kommune overtok

driftsansvaret blir anlegget driftet og vedlikeholdt på lik linje som de andre idrettshallene. Stavanger eiendom har i

2018 også overtatt driftsansvaret for Blidensol sykehjem og Tasta skatepark. Rådmannen foreslår at driftsbudsjettet

til Stavanger forvaltning øker med kr 7,1 mill. i perioden 2019-2021 og kr 6,85 mill. i 2022.

229. Vedlikehold, reduksjon 

Vedlikeholdsbudsjettet på bygningsporteføljen til Stavanger kommune foreslås redusert med kr 2 mill. i 2019 og
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utover i planperioden som et generelt omstillingskrav.

Vannverket

230. Justeringer iht. hovedplan, bemanningsøkning     

Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022. Budsjettet økes fra kr 0,4 mill. i 2019, kr 0,7 mill. i 2020 og

kr 1,1 mill. fra 2021.

231. Driftsutgifter, generell prisstigning 

Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer

og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2015. Budsjettet økes fra kr 0,8

mill. til kr 3,3 mill. i 2022.

232. Avskrivninger        

Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene med kr 0,6 mill. i 2019, samt en ytterligere opptrapping til kr

3,3 mill. i 2022.

233. Renter restkapital 

Høyere rentenivåer medfører en økning i renter restkapital på kr 2,2 mill. i 2019 med en opptrapping til kr 4,7 mill. i

2022.

234. Selvkostfond, bruk/avsetning 

Avløpsverket har pr 31. desember 2017 kr 23,525 mill. avsatt på bundne fond. For 2019 foreslås det et bruk av fondet

på kr 4,2 mill. I resten av planperioden blir det avsatt midler; kr 4,1 mill. i 2020, kr 6,2 mill. i 2021 og kr 5,4 mill. i 2022.

235. Vannverket, økte gebyrinntekter 

Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 12 % i 2019 for å dekke økte kostnader fra IVAR, høyere rente og planlagte

rehabiliteringer. Inntektene økes med kr 13,2 mill. i 2019 og økende til kr 40 mill. i 2022.

236. Fastledd, IVAR 

Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2016-2020 samt fremskrevet befolkningsmengde.

Budsjettet økes med kr 5,1 mill. i 2019 og til kr 9,4 mill. i 2022.

237. Mengdevariabelt ledd, IVA 

Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2016-2020 og fremskrevet vannforbruk iht.

Hovedplan 2011-2022. (17 mill. m3 i 2022). Budsjettet økes fra kr 7,8 mill. og til kr 12,3 mill. i 2022.

238. Teknologiutvikling  

Det investeres i ny teknologi slik at Vann, – og avløpsverket kan utvikle et system for å kunne se avviket mellom det

faktiske volumbruket for vann og avløp i realtid og det budsjetterte, såkalt lekkasjevarsling. Midlene skal også

�nansiere nye prosjekter for rensing av vannledninger med ispigging, kompetansesenteret for VA på Ås (sammen med

de andre store kommunene) og prosjekter som støtter andre nyvinninger som utforskes. Det budsjetters med kr 0,5

mill. årlig.

Innbygger og samfunnskontakt

Innbyggerservice

239. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
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Kommunikasjon

240. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Kultur

241. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

242. De tre regionale institusjonene – Rogaland teater, MUST, SSO     

Rådmannen foreslår økt driftstilskudd på kr 3 mill. til institusjonene i samsvar med avtalefestet fordelingsnøkkel. Den

endelige kostnaden til dette fastsettes over statsbudsjettet. I tillegg til dette foreslår rådmannen å bevilge kr 1,7 mill. i

lønns- og prisvekst fordelt mellom de tre institusjonene. Samlet årlig økning blir dermed kr 4,7 mill.

243. Økt tilskudd MUST  

Rådmannen foreslår en økning i driftstilskuddet til MUST på kr 2 mill. Ledelsen av museet har orientert om den

stramme økonomiske situasjonen og som har medført et strengt kostnadsregime over tid som ikke har gitt mulighet til

å sette av tilstrekkelige midler til fornying. Rådmannen foreslår å øke driftsstøtten slik at dette kan bidra til å sikre en

bærekraftig utvikling av museet fremover.

244. Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår       

Kvalitetssikring av konseptutvalgsutredningen vil ble ferdigstilt i løpet av høsten 2018.  Tilskuddet på kr 0,57 mill.

trekkes ut i budsjettåret 2019.

245. Filmkraft Rogaland          

Filmkraft Rogaland sitt årlige tilskudd fra eiere er skjevfordelt sammenlignet med eierbrøken. Sammenlignet med

største eiers årlige bidrag på kr 4,47 mill. kan Stavanger kommunes årlige tilskudd estimeres til kr 3,13 mill.  FSK

vedtok i sak 59/16 at Stavanger kommune ikke skulle tegne seg for eierandeler i det nye konsoliderte �lmfondet for

Vestlandet. FSK vedtok videre at eierskapet i Filmkraft Rogaland «ligger fast» og at «intensjonen er å styrke det

regionale �lmsenteret ved en gradvis økning av driftstilskuddet». Filmkraft Rogaland har søkt om et driftstilskudd for

2019 på kr 2,7 mill. Rådmannen foreslår å øke driftstilskuddet med kr 1,07 mill. som da tilsvarer et årlig driftstilskudd

på kr 2,7 mill. fra og med 2019.

246. Opera Rogaland     

Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og

Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. Rådmannen foreslår å øke

tilskuddet med kr 50 000 årlig.

247. STAR, økt tilskudd 

Driftstilskuddet til STAR (Stavanger Rock) har ikke vært prisjustert de siste 11 årene, som innebærer at

handlingsrommet til STAR har vært gradvis redusert i løpet av disse årene. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide en

økning i tilskuddet med kr 0,1 mill. for å kompensere for dette.

248. Tou Scene, økt økonomisk vederlag 

Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I

følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med

2016. I henhold til avtalen er det forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 0,7 mill. med utgangspunkt i at Tou

Scenes driftsansvar er utvidet i forbindelse med at musikkfellesskapet blir ferdigstilt.

249. Byjubileum, prosjektstilling        

Rådmannen foreslår å innarbeide en prosjektstilling på 9 måneder i 2019 med kr 0,74 mill. som gjelder forprosjekt til
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Byjubileet. Dette foreslås �nansiert av det generelle disposisjonsfondet, jf. linje 23.

Næring

250. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Politisk sekretariat

251. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Smartby

252. Smartby, fra investering til drift 

Rådmannen foreslår å �ytte kr 3 mill. fra investeringsbudsjettet og over til drift. Dette fordi �ere av prosjektene som

er startet opp er av en slik karakter at utgiftene må bokføres i driftsbudsjettet i tråd med gjeldende forskrifter.

Stab og stø�eenheter

Kommuneadvokaten

253. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stab og støtte

254. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

255. IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018  

Anskaffelsen av sikkerhetssystem er ferdigstilt som planlagt i 2018. Bevilgning på kr 0,565 mill. utgår fra 2019.

256. IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM, 

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen samlet med kr 1,18 mill. i 2019 og fra 2020 med kr 0,93 mill. årlig for

skybasert datasjø, backup-site og uCMDM.

Et prioritert område er Azure datalake. En slik skybasert datasjø vil forberede kommunen på Big Data. Kommunen vil

kunne sette sammen data på nye måter og få et sterkere grunnlag for fremtidige beslutninger – for eksempel i en

strategisk kontekst.

I tillegg ønsker rådmannen å �ytte langtidslagring fra Løkkeveien 51 til Green Mountains lokasjon på Rjukan, dette

innebærer økte kostnader på kr 0,13 mill. Gjennom å lagre dataene på Rjukan har man alt samlet hos Green Mountain,

men vil skille produksjonsdata og backup på to fysisk uavhengige lokasjoner (Rennesøy og Rjukan). Tiltaket innebærer

kjøp av teknisk utstyr og årlige leiekostnader.

Rådmannen foreslår også kr 0,63 mill. i 2019 til datakommunikasjon som gjelder uCMDB – automatisert kartlegging

av elementer og sammenhenger i kommunens infrastruktur og årlig kostnader på kr 0,5 mill. fra 2020. Systemet
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støtter oppdagelse av både systemer som kjører lokalt og systemer en eventuelt måtte ha i ekstern sky. Systemet

innebærer kvalitetsheving og økt internkontroll.

257. IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv 

Rådmannen foreslår å innarbeide en engangskostnad i 2019 på kr 2 mill. til utgifter for ekstern gjennomgang av

kommunens IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv. Gjennomgangen skal avdekke eventuelle sårbarheter og

anbefale endringer i dagens rammeverk. Det ønskes å trygge informasjonssikkerheten gjennom for eksempel enhetlig

behandling av alle systemer i kommunen. For å møte fremtidige endringer knyttet til ytterligere digitalisering av

kommunen, vil det oppdatere og forbedre dokumentasjon på arkitektur, infrastruktur, prosesser og håndtering av

data�yt mm. Denne dokumentasjonen er en viktig del av internkontrollen og et skritt i riktig retning dersom

kommunen ønsker å ISO-serti�sere seg i fremtiden.

258. IT, personvern og sikkerhet 

Rådmannen foreslå å innarbeide kr 0,8 mill. årlig til en stillingsressurs med ansvar for personvern/sikkerhet. Med ny

personvernlov (GDPR) opplever kommunen en økt bevissthet rundt personvern og sikkerhet. Antall henvendelser til

kommunens personvernombud/sikkerhetsansvarlig har økt betraktelig sammen med saksbehandlingstiden. Behovet

er stort for rådgivningskapasitet på området både for å følge opp tjenesteområder og innbyggere. Rådmannen må

sikre at kommunen har en forsvarlig håndtering av sikkerhet og ikke minst en god internkontroll knyttet til området.

259. IT, lisenser, reduksjon        

Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammene til lisenser med kr 0,3 mill.  fra og med 2019. Microsoft varslet økte

lisenskostnader, hovedsakelig på grunn av endringer i valuta og i lisensieringsmodell.  Rådmannen har foretatt

nødvendige gjennomganger av brukermassen og foretatt lisenstilpasninger basert på at kommunens ansatte har ulike

behov. Dette har gitt økonomiske effekter som tilsvarer at kostnadsøkningen kun er estimert til kr 0,5 mill. årlig. I

tillegg har PPT tatt i bruk Public Oppvekst og dette innebærer at det gamle fagsystemet avvikles og kostnadene

reduseres med kr 0,8 mill. årlig. Samlet innebærer dette en årlig reduksjon i lisenskostnader på kr 0,3 mill.

260. Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet    

I Handlings- og økonomiplanen 2018-2021 lå det til grunn at budsjettrammene skulle reduseres med kr 1,35 mill. fra

2019 som følge av ferdigstillelse av prosjektet Public Oppvekst. Rådmannen foreslår å ikke foreta denne reduksjonen

med bakgrunn i betydelig økning i aktivitet fremover for Byarkivet.

Det forventes en betydelig økning i det digitale arkivmaterialet i årene fremover, som en konsekvens av ny teknologi,

integrasjoner mot andre fagsystemer og prosjekter som Public Oppvekst  og Nye Stavanger . Dette vil kreve økte

ressurser til registering, overvåkning og kontroll av digitalt arkivmateriale for å ivareta sikkerhet og åpenhet i

Stavanger kommune. Implementering av eArkivløsning for kontinuerlig deponering fra Public Oppvekst og andre

fagsystemer vil kreve ressurser til kvalitetskontroll og forvaltning av det digitale arkivmateriale for å ivareta sikkerhet

og nødvendige tilganger for brukerne.

Krav til effektiv innsynsbehandling forsterkes av borgernes rettigheter til innsyn i henhold til ny

personvernforordning (GDPR), der den enkelte har rett til å vite hva som er lagret av dennes persondata i de ulike

digitale systemer og arkiver. Dette krever nøyaktige søk på tvers av systemer og i millioner av dokumenter, �lmer og

foto. Det vil kreve ressurser for å betjene de innsynskrav som følger av kommende digitale avleveringer, Nye

Stavanger og GDPR –  innsynsbehandling i digitalt skapt materiale.

På bakgrunn at dette foreslår rådmannen å øke rammen slik at det gir rom for bemanningsøkning og   økte

utviklingskostnader med tilsammen kr 0,75 mill. i 2019 og fra 2020 økes beløp med ytterligere kr 0,2 mill. Økt behov

for areal vil i tillegg gi økte husleiekostnader på kr 0,5 mill.

261. Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjekt avsluttet 2018     

Prosjektet «Norsk opplæring for ansatte med svake norskferdigheter» avsluttes som planlagt i 2018 og budsjettet

reduseres med kr 1,2 mill. årlig fra 2019.
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262. HR, lederstøtte 

Rådmannen foreslår å øke bemanning i HR-støtte med kr 0,9 mill. årlig for å dekke lønnsutgifter til en stillingsressurs

som skal bidra med økt lederstøtte til virksomhetsledere. Sykefravær har lenge vært et viktig

oppmerksomhetsområde i kommunen. Mye av HR-støtte sin kapasitet går med til å bistå ledere i å håndtere

oppfølging av enkeltpersoners sykefravær. Samtidig er det behov for å øke kapasiteten på satsninger som kan fungere

godt i større skala, inkludert forebyggende satsninger og nærværssatsninger. En viktig innsatsfaktor her er å styrke

ledernes kompetanse på disse områdene.

263. Lærlinger  

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1 mill. fra 2020 for å ha tilstrekkelig med midler til

lærlingeordningen og for å videreutvikle dagens Opplæringskontor for å kunne møte morgendagens behov. Måltallet

for antall lærlinger er 180 og måltallet videreføres i hele planperioden.

264. Innkjøp, kontraktsoppfølging, analyse 

Rådmannen foreslår å øke stillingsressurs innenfor kontraktsoppfølging og innkjøpanalyse. Det foreslås at tiltaket

innarbeides med halvårseffekt kr 0,45 mill. i 2019. Helårseffekt av tiltaket utgjør kr 0,9 mill. Analyse og tilrettelegging

av innkjøpsdata i forkant av en anskaffelse har vist seg å være et grep som har hatt positiv effekt. Samtidig som det må

bli større oppmerksomhet på oppfølging av kontrakter knyttet til om kommunen får de betingelsene avtalen

innebærer (priskontroll, kontroll av avtalelojalitet, arbeidslivskriminalitet som oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår

osv.) Det bør i større grad arbeides med å hente ut gevinstene avtalene innebærer gjennom rapportering og

oppfølging av både kommunen selv, men også leverandørene.

265. Kemneren, økt husleie A-krimsenteret 

Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,15 mill. fra 2020 til økte husleiekostnader til A-krimsenteret, Kemneren, for å

ivareta Stavanger kommune sine forpliktelser i senteret.
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RÅDMANNENS FORSLAG

4 Organisasjon, utvikling og kontroll

Analyser og prognoser viser at Stavanger kommune må levere gode tjenester innenfor

langt strammere økonomiske rammebetingelser enn det som gjøres i dag. Det innebærer

at organisasjonen må �nne mer effektive måter å levere tjenester på. Effektivisering kan

oppnås gjennom bedre prosesser, bruk av ny teknologi, digitalisering og nye

arbeidsformer. Organisasjonens kompetanse og kapasitet knyttet til analyse, prosess og

endring skal derfor styrkes i planperioden. Forskning, innovasjon og utviklingsarbeid har

også stor betydning for kommunen i årene som kommer.

God ledelse er nøkkel til endring og effektivisering, og i 2019 starter et

lederutviklingsprogram som blant annet skal styrke lederes utviklings- og

endringskompetanse. Økt arbeidsdeltakelse prioriteres i kommende planperiode, det gjør

også kommunens arbeid med internkontroll og virksomhetsstyring.

4.1 Forbedrings-, utviklings- og innovasjonsarbeid

I årene som kommer må kommunen håndtere utfordringer og løse innbyggernes behov innenfor strammere

økonomiske rammer. Det må leveres �ere og bedre tjenester billigere. Å få til dette innebærer systematisk

forbedrings- og omstillingsarbeid over tid. Analyser med utgangspunkt i innbyggernes behov, ønskede effekter og

resultater er viktig for å identi�sere forbedringsområder. Effektivisering kan oppnås gjennom nye arbeidsformer,

endrede arbeidsprosesser, bruk av teknologi og digitalisering. Dette er tidkrevende endringsarbeid som krever

tilstrekkelig kraft og kompetanse.

Analyse, tjenestedesign, arbeidsprosesser og endring er sentrale kompetanser for å få til effektivisering. I 2019 vil

disse kompetansene i stor grad brukes til etablering av nye Stavanger. Rådmannen vil derfor styrke kommunens

kapasitet og kompetanse innenfor disse fagområdene i kommende planperiode, slik at nødvendig analyser og

forbedringsarbeid kan starte. Resultater av dette arbeidet forventes å være synlig i slutten av planperioden.

Kommunen har mye oppmerksomhet på innovasjonsarbeid, blant annet gjennom Smartbysatsingen og prosjektet

«Samshuset». Prosjektet er et verksted for uttesting av nye måter å samhandle på, både internt og gjennom

innbyggerinvolvering. Det foregår mye godt innovasjonsarbeid i organisasjonen, noe som også vises gjennom

søknader til innovasjonsmidler. For å nå de langsiktige målene om at organisasjonen skal bli tydeligere og mer

målrettet i innovasjonsarbeid skal det i planperioden utarbeides en overordnet strategi som gir rammer og retning for

dette arbeidet.

Viktige element i arbeidet med omstilling og innovasjon er utvikling av bedre systemer for å fange opp nye ideer, dele

erfaringer og realisere gevinster. Det skal også jobbes med å videreutvikle en kultur for samhandling og arbeid på

tvers av de etablerte organisasjonsstrukturene. Det er et mål å oppnå synergieffekter og læring gjennom bedre

koordinering av prosjekter i kommunen.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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Kommunen vil fortsatt bevilge innovasjonsmidler for å stimulere til utprøving av nye metoder eller verktøy i hele

organisasjonen.

Stavanger kommune er i ferd med å inngå en avtale med Trondheim kommune som legger til rette for samarbeid og

kompetansedeling knyttet til kommunenes innovasjons- og Smartby-arbeid og utvikling av verktøy og prosesser for

samskaping og innbyggerinvolvering.

4.1.1 Den nye kommunen legger til rette for systematisk forbedringsarbeid

I forbindelse med etableringen av nye Stavanger vil det være behov for å harmonisere kommunenes tjenestetilbud,

organisering, systemer og nivå på satser og gebyrer. Denne prosessen vil intensiveres i 2019. Forskjeller må utjevnes

og nye løsninger må etableres. Harmoniseringen skal sikre hensiktsmessig drift og økonomisk bærekraft for den nye

kommunen. Gjennom harmoniseringsarbeidet innenfor de ulike tjeneste- og utviklingsprosjektene kan det også bli

kartlagt mulige forbedringsområder. Dette vil gi et godt grunnlag for det videre forbedrings- og utviklingsarbeidet i og

på tvers av stab/støtte og i tjenesteområdene. Gjennom denne prosessen kan en også videreføre de gode løsningene

som allerede �nnes i de tre kommunene.

I dette arbeidet inngår også utviklingen av en felles kultur og et felles verdi- og identitetsgrunnlag for den nye

kommunen. Dette er et viktig arbeid i sammenslåingsprosesser.

De ulike prosjektene som gjennomføres i forbindelse med etableringen av den nye kommunen vil kreve stor

oppmerksomhet og ressurser i planperioden, og spesielt i 2019. Det forventes dermed redusert kapasitet i

organisasjonen til å iverksette eller utrede nye tiltak. Ressursene vil i stor grad være rettet mot arbeidet i forbindelse

med sammenslåingen av de tre kommunene og etableringen av den nye kommunen.

4.1.2 Det digitale skiftet som en del av kommunens forbedrings -og
innovasjonsarbeid

Det forventes en betydelig utvikling av digitale løsninger, som vil være med på å bidra til at kommunen kan møte

morgendagens oppgaver. Digitalisering vil stille høye krav til omstillingsevne og kompetanseutvikling både hos ledere

og medarbeidere, og det må settes ambisiøse mål for arbeidet.

Digitalisering

Digitalisering handler bl.a. om å anvende teknologi for å forenkle eller forbedre manuelle eller fysiske prosesser.

Dette kan handle om effektivisering og kvalitetsforbedring. I alle tilfeller griper det inn i nåværende arbeidsform,

både når det gjelder oppgaveløsning, kompetansekrav, roller og ansvar. Digitalisering kan ha en direkte innvirkning

på hvordan en utøvende enhet produserer og/eller leverer sine tjenester.

Godt lederskap, medarbeiderinvolvering og kontinuerlig læring er viktige suksesskriterier i digitaliseringsarbeidet.

Innføring av digitale løsninger gir også mulighet for utvikling av ny kompetanse og nye oppgaver. Det skal derfor

utarbeides en handlingsplan for digitaliseringsarbeidet.

Stavanger er prosjektførende by og leder sekretariatet for samarbeidet i DigiRogaland. Samarbeidet skal utvides fra 8

kommuner på Nord-Jæren til alle kommunene i fylket.
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DigiRogaland

Samarbeid på digitaliseringsområdet ble startet av 8 kommuner på Nord-Jæren (Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes,

Stavanger, Sola og Randaberg) for å se på mulige samarbeidsmodeller. Kommunene ønsker å søke synergier på

mottak av nasjonale løsninger basert på felles innsats. Det skal skapes felles kompetansemiljø på

digitaliseringsområdet i regionen og det er satt mål om å utvikle nasjonale felleskomponenter til bruk for alle

kommuner. 

Prosjektet startet som et forprosjekt som har begynt å utrede områder der kommunene ser nytten av felles

tilnærming til digitalisering, utvikling og utprøving av løsninger innenfor et felles rammeverk. I hovedprosjektet vil

modellen ivareta at alle kommuner i Rogaland skal kunne nyttiggjøre seg og knytte seg til prosjektet.

Stavanger kommune har på vegne av DigiRogaland fått tildelt kr 3 mill. av Fylkesmannen i Rogaland til kommunale

innovasjons- og fornyingsprosjekt. Fylkesmannen ser at utviklingen av nye digitale løsninger er viktig, men

ressurskrevende, og at kommunene står overfor felles utfordringer på dette feltet.

Stavanger kommune deltar også i FoU-prosjekt om digitalisering i regi av KS sitt Program for storbyrettet forskning –

Hvilke arbeidsprosesser og oppgaver kan digitaliseres og hvilke konsekvenser får det for storbyenes

ressursdisponering.  Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

FoU-prosjekt om digitalisering

Prosjektets oppdrag er å undersøke hvordan økt digitalisering av arbeidsprosesser vil kunne påvirke kommunenes

ressursbruk i framtiden. Det skal gi et kunnskapsgrunnlag for strategisk planlegging av kommunale tjenester og

organisering, kompetanseplanlegging, lokalisering av kommunale arbeidsplasser, rekruttering, ledelses- og

organisasjonsutvikling. Formålet er å framskaffe en samlet beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver og

arbeidsprosesser i kommunal sektor som er egnet for automatisering og økt selvbetjening. Prosjektet kan også gi

byene kunnskap om hvilke muligheter som åpnes for å ta ut gevinster på kort og lang sikt.

4.1.3 Forskning og utvikling

Utvikling av nye løsninger og kompetanse krever fornyet kunnskap om de kommunale tjenestene. Forskning,

innovasjon og utviklingsarbeid er sentralt i dette arbeidet og vil være et prioritert område i planperioden.

Planlagte og pågående forskningsprosjekter

Bystyret vedtok i forbindelse med årsregnskapet i 2017 å opprette et fond på kr 10 mill. til forskning på de komplekse

behovene og tjenestene til mennesker med rus og psykiatrilidelser (ROP). Prosjektet skal utvikles i samarbeid med et

forskningsmiljø og vil etter planen starte opp i 2019.

IKART

IKART er et tverrfaglig rehabiliteringsteam med spesialisert kompetanse og som bistår alle de 18 kommunene i

Helse Stavanger sitt nedslagsfelt.

Teamet jobber klinisk sammen med bostedskommunenes fagpersoner for å opprettholde intensitet i

rehabiliteringen, øke kompetanse og sørge for sømløse overganger mellom spesialisthelsetjenesten og

kommunehelsetjenesten.
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Neste år skal det også etableres et FOU-prosjekt knyttet til evaluering av IKART-prosjektet, for å undersøke om

ambulant rehabilitering i kommunene fremmer brukerinvolvering og ivaretar samhandling mellom sykehus og

kommuner.

Rådmannen vil i planperioden også knytte forskning til evaluering av Leve HELE LIVET-satsingen for å undersøke

hvilke effekter satsingen har på individ- og gruppenivå.

Program for storbyrettet forskning  er et samarbeid mellom storbyene  og  KS  om forskningsprosjekter for

storbyene. Programmet �nansieres av KS. Gjennom dette nettverket er det mulig å søke om midler til prosjekter for å

få belyst aktuelle problemstillinger for storbyene.  Stavanger kommune deltar for tiden i tre forsknings- og

utviklingsprosjekter i regi av programstyret:

Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene

Digitalisering og konsekvenser for storbykommuners arbeidsprosesser og ressursplanlegging

Internkontroll i storbyene

Kommunen vil søke om et nytt FoU- prosjekt i regi av storbyrettet forskning innenfor Oppvekst og utdanning,

avdeling for Barn, unge og familie. Dette FoU- prosjektet vil undersøke hvilke rammebetingelser som best kan utløse

frivillig sektors innsats mot barnefattigdom.

Forskning og bruk av forskerkompetanse

Store samfunnsutfordringer stiller nye krav til måten kommunen løser oppgavene sine på. Et av tiltakene som allerede

er iverksatt, er etableringen av den «Offentlig sektor-Ph.D.-ordningen» i regi av Norsk Forskningsråd (NFR). Den

overordnede målsettingen med programmet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i

offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig

sektor.

Kommunen har i dag to pågående Ph.D. prosjekter som forventes ferdige i løpet av 2019. Det ene er i helse og velferd

og det andre innenfor skoleområdet. Ordningen videreføres og målet er at det etableres to nye Ph.D. prosjekter i

kommunal regi i løpet av de neste �re årene.

Gjennom disse doktorgradsprosjektene vil kommunen bli tilført ny kompetanse. I 2019 må det derfor lages en plan for

hvordan kommunen skal nyttiggjøre seg denne forskningskompetansen.

Kommunen deltar i eller leder ulike forskningsprosjekter. Det er per i dag ingen samlet oversikt over den totale

innsatsen og erfaringen innenfor forskningsområdet. I 2019 vil rådmannen starte opp et arbeid med å få utviklet en

digital løsning hvor alle pågående og gjennomførte prosjekter skal registreres.

Kommunen har behov for å øke kompetansen på ulike felt innenfor forskningsområdet. Samarbeid med kunnskaps- og

forskningsinstitusjonene er derfor viktig. Denne generelle satsingen på praksisnær forskning gir et godt grunnlag for

videreutvikling av samarbeidet med kunnskaps- og forskningsinstitusjoner.

4.2 Ledelse og ledelsesutvikling

God ledelse er nøkkelen til å utvikle en organisasjon med kompetente medarbeidere som yter sitt beste for

innbyggerne. Ledelse handler også om å lede i omskiftelige tider med endrede forutsetninger og rammer.

For å få gjennomført målene som ligger til grunn for den nye administrative organiseringen, bl.a. evnen til å være

innbygger- og utviklingsorientert, er det nødvendig å øke lederkompetansen i kommunen. Et viktig tiltak i denne
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sammenhengen er gjennomføring av et lederutviklingsprogram for nye Stavangers ledere på nivå 1 til 3 (rådmann,

direktører, avdelingssjefer/kommunalsjefer).

Parallelt med lederutviklingsprogrammet skal lederopplæringen for nye ledere revideres. Denne opplæringen vil

være dynamisk og ha variert læringsmetodikk, blant annet skal e-læring prioriteres.

Implementering av nye ledelsesprinsipper, plattform for ledelse, skal bidra til realisering av organisasjonens mål.

Gjennom dialog og re�eksjon skal det arbeides med å gjøre prinsippene levende på den enkelte arbeidsplassen.

Ledelsesprinsippene skal bygge opp om ledelse i organisasjonen og formidles som en plattform i all lederopplæring og

–utvikling fra 2019.

4.3 Økt arbeidsdeltakelse

Økt arbeidsdeltakelse er det viktigste virkemiddelet  i arbeidet med å sikre tilstrekkelig arbeidskraft i framtiden. Det

betyr at �ere ansatte må over i større stillingsstørrelser, andelen i heltid må økes og sykefraværet må reduseres.

Samtidig er det også et behov for at �ere utsetter pensjonsavgangen.

For å lykkes med økt arbeidsdeltakelse må det arbeides langsiktig og systematisk på alle nivå i organisasjonen. I hele

planperioden vil arbeidet ha høy prioritet. Ulike løsninger må tas i bruk gjennom tilrettelegging, søken etter nye

organisatoriske løsninger og/eller andre måter å organisere arbeidet på. Kulturen for heltid må styrkes både blant

ledere og ansatte, samtidig som jobbnærværet må økes. Innsatsen for å oppnå økt arbeidsdeltakelse vil være

avgjørende for å lykkes med å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet nå og i framtiden.

Erfaring- og kunnskapsoverføring er viktig i alt endringsarbeid. Det kan være rutiner eller praksis i arbeidet som

brukes på nye måter, eller andre metoder som nyttes. Blant annet har både Rennesøy og Finnøy et lavere sykefravær

enn Stavanger. Her kan det være nyttige erfaringer til bruk i forbedrings- og utviklingsarbeidet i den nye kommunen.

4.3.1 Målrettet innsats for å øke andelen ansatte i høyere stillingsstørrelser

Arbeidet med å få �ere ansatte til å øke stillingsstørrelsen sin – �ere over til heltid, må igjen få forsterket

oppmerksomhet gjennom en kunnskapsbasert  tilnærming. Andre tiltak kan være utprøving av nye måter å

organisere arbeidet på, eller å prøve ut nye arbeidstidsordninger/turnusordninger. Her vil en blant annet bygge på

resultatene fra andre prosjekter, som for eksempel «Større brukerfokus- mer heltid» og det pågående

omstilingsprosjektet i hjemmebaserte tjenester.

Deltidsandelen er størst blant ansatte uten relevant utdanning. Framover vil det være størst etterspørsel etter

fagutdannet personell. Det �nnes ulike ordninger for å stimulere ansatte til å ta en fagutdanning. Det er blant annet

en stipendordning for ansatte som ønsker å ta en bachelorgrad innenfor sykepleie, vernepleie eller barnehagelærer. I

tillegg er det etablert et internt program for ansatte som ønsker å ta fagbrev innenfor helsearbeiderfaget og barne- og

ungdomsarbeiderfaget. Kommunen har for tiden 68 medarbeidere, hvor 15 er fra Rennesøy, som er i gang med å ta

fagbrev. I tillegg har kommunen lærlinger som følger det ordinære lærlingeløpet. Tiltakene vil bli videreført i

planperioden.

4.3.2 Økt innsats for å redusere sykefraværet og øke nærværet

Sykefraværet i Stavanger kommune økte i 2017 til 8,2 %. Arbeidet med å redusere sykefraværet og øke nærværet vil

fortsatt ha høy prioritet.

For å redusere sykefravær skal det jobbes langsiktig og målrettet med lederskap, struktur og kultur for nærvær på

den enkelte arbeidsplassen. Overordnet mål for inkluderende arbeidsliv (IA) er å bedre arbeidsmiljøet, styrke
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jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

En handlingsplan for å forebygge og redusere sykefravær i kommunen er nå under utarbeidelse. Planen skal være

gjeldende fram til 2020. En ny plan vil deretter bli utarbeidet for den nye kommunen. Tjeneste- og

stab/støtteområdene skal samarbeide om å målrette tiltakene for virksomheter og grupper av ansatte med høyt

sykefravær. Forebyggende tiltak skal tilpasses arbeidsplassens behov, være kunnskapsbaserte, og gjennomføres og

vedlikeholdes på en systematisk måte.

Rådmannen vil i tillegg til det ordinære sykefraværsarbeidet, øke innsatsen i tjenesteområder med høyt sykefravær.

Et aktuelt tiltak er å inngå samarbeid med KS sentralt og NAV om deltakelse i «NED med sykefraværet

(http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsmiljo-og-ia/ned-satsningen-apnes-for-�ere-kommuner/) !  », et tilbud til kommuner som har høyt

sykefravær.

4.3.3 Sikre tilstrekkelig og rett kompetanse

Kommunen skal fortsatt jobbe for å sikre rett og tilstrekkelig kompetanse i årene som kommer. Det innebærer både

rekruttering av nye medarbeidere og å videreutvikle og å ta i bruk den kompetansen ansatte allerede har i dag.

Rekruttere og beholde arbeidskraft

Stavanger kommune har lenge hatt generelt god tilgang på kvali�sert arbeidskraft. Unntaket er først og fremst

sykepleiere, en gruppe som det fortsatt er vanskelig både å rekruttere og beholde.

Etterspørsel etter arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, spesielt sykepleiere og annet fagutdannet

personell, forventes også å øke betydelig de neste 4-8 årene.

I kommende periode vil det derfor bli iverksatt nye tiltak, i tillegg til de som allerede pågår, for å bedre rekrutteringen

av sykepleiere.

Studier viser at de tre første månedene etter endt utdanning, er avgjørende for om en velger å fortsette i jobben eller

slutter. I 2019 vil det for eksempel settes i gang et arbeid med å utvikle kompetansebyggende tiltak for nyutdannede

sykepleiere og siste-års studenter. Kommunen skal også utvikle og forbedre veiledningsordninger for denne gruppen.

I likhet med resten av landet, har kommunen også rekrutteringsutfordringer, når det gjelder fastleger. Det er etablert

en arbeidsgruppe som jobber spesi�kt med dette. Arbeidet vil fortsette inn i planperioden.

Nye pedagognormer innen barnehage- og skoleområdet kan bli utfordrende for kommunen mht. nok tilgang

på kvali�serte lærere og pedagoger. Rådmannen vil overvåke utviklingen.

Oppgangen i regionen påvirker også kommunens tilgang på relevant arbeidskraft. Det registreres også en økende

utfordring med å rekruttere og å beholde eksempelvis ingeniører og arkitekter.

Rådmannen vil i planperioden videreføre tiltak for å rekruttere og beholde etterspurt kompetanse.

Kompetansebygging og utvikling – på kort og lang sikt

For å møte framtidens utfordringer må kommunen sikre seg kompetente og engasjerte medarbeidere som arbeider

sammen i robuste fagmiljøer.
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Robuste fagmiljøer

Robuste fagmiljøer betegner et arbeidsfellesskap der ansatte har relevant kompetanse innen virksomhetens

kjerneoppgaver, samhandler og tar et felles ansvar for helheten.

Regel- og ansvarsendringer kombinert med mer komplekse oppgaver som skal løses i kommunene, vil kreve mer og

høyere kompetanse samtidig som en står overfor et digitalskifte. Innføring av nye digitale løsninger vil kreve nye typer

kompetanser.

Tilegning av ny kompetanse kan skje gjennom intern opplæring eller ved hjelp av andre kompetansehevende tiltak.

Gjennom den digitale læringsplattformen SK Læring kan ansatte gjennomføre relevant opplæring via e-læringskurs.

Det er også tatt i bruk digitale opplæringsplaner som består av ulike typer kompetansehevende tiltak.

Gjennomføringen blir dokumentert både på individ og systemnivå. Utvikling av �ere digitale opplæringsplaner vil

fortsette i kommende periode.

4.4 Internkontroll

4.4.1 Styrket oppmerksomhet på internkontroll

I planperioden vil gjeldende kommunelov bli erstattet av ny kommunelov . Etter gjeldende kommunelov skal

rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den

er gjenstand for betryggende kontroll. Ny bestemmelse om kommunenes internkontroll er en viktig del i den nye

kommuneloven. Internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov er blitt mer omfattende.

Internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges, og det

er rådmannen som er ansvarlig for internkontrollen. Videre fremgår det at internkontrollen skal være systematisk,

tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Rådmannen skal:

A) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

B) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

C) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

D) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

E) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Rådmannen skal også rapportere til kommunestyret om internkontroll og resultater av statlige tilsyn minst en gang i

året.

Gjennom etablering av avdeling for kvalitet og styringssystem i stabsenheten strategi og styring har rådmannen lagt

til rette for styrket oppmerksomhet på virksomhetsstyring og internkontroll. Internkontroll inngår i kommunens

samlede virksomhetsstyring.

Implementering av tiltakene fra prosjektet Sektorovergripende internkontroll vil styrke organisasjonens evne til

målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. Sammen med tidligere

gjennomførte tiltak vil også anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll  bli fulgt opp.

Prosjektrapporten: Sektorovergripende internkontroll  fulgte som vedlegg til sak 6/18: Ny oppfølging av

forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll»  (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690833?agendaItemId=212630)

behandlet i bystyret 15. januar 2018.
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4.4.2 Videreutvikling av overordnet virksomhetsstyring

En helhetlig tilnærming til virksomhetsstyring skal gi bedre risikostyring og internkontroll for ledere på alle nivå.

Risiko skal identi�seres, vurderes og håndteres tidligst mulig. Regelverk og prosessbeskrivelser for utøvelse av

virksomhetsstyring og internkontroll i Stavanger kommune er under utarbeidelse.

Avvik og varsling av kritikkverdige forhold skal brukes aktivt til forbedring og læring i organisasjonen. Implementering

av et nytt avviks-, varslings- og forbedringssystem vil etter planen starte i begynnelsen av 2019. Forenklede

retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold er under implementering og skal inngå i dette systemet.

Erfaringer fra planlagt pilotprosjekt knyttet til virksomhetsstyring, og kunnskapsgrunnlaget fra KS FoU

storbyforskningsprosjekt om internkontroll vil bli brukt i videreutvikling av virksomhetsstyring og internkontroll i

kommunen.

4.4.3 Systematisk helse, miljø og sikkerhet

Helsefremmende arbeidsplasser, gode arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere er grunnleggende for at kommunen

skal nå sine mål. Rådmannens forbedringsarbeid innen systematisk helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal videreføres.

Arbeidsmiljøtiltak som retter seg mot organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgavene på den

enkelte arbeidsplassen, har positiv innvirkning på arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. For å forebygge sykefravær og øke

nærvær skal innsatsen til HMS-gruppene og arbeidsmiljøutvalgenes fortsatt styrkes.

I virksomhetsområder hvor vold og trusler mot ansatte er en aktuell arbeidsmiljøutfordring, skal det arbeides

systematisk med å redusere risiko. Kompetansehevende tiltak om forebygging, håndtering og oppfølging av vold og

trusler mot ansatte, skal videreutvikles og tilpasses virksomhetenes behov.

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal gjennomgås for

ytterligere effektivisering og forbedring.
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RÅDMANNENS FORSLAG

5 Oppvekst og utdanning

Gjennom god kvalitet i barnehager, skoler og øvrige tjenestetilbud, skal kommunen bidra

til å ruste barn og unge til å bli aktive deltakere i samfunns- og arbeidsliv. Stavanger satser

på rekruttering og kompetanseutvikling for å sikre nok kvali�serte ansatte. Arbeidet for

inkludering og mot sosialt utenforskap blir høyt prioritert.

5.1 Innledning

Sammenheng i og samordning av tjenester til barn og unge

FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon skal prege det daglige arbeidet for barn og unge i Stavanger. Dette betyr blant annet at

kommunen skal samarbeide med barn og unge i saker som angår dem. Stavanger kommune ønsker å bli bedre til å

involvere barn og unge i utviklingen av tjenestene.

Det skal utarbeides en felles kvalitetsplan for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, som skal synliggjøre

sammenhengen i kommunens arbeid for å sikre barn og unge en god oppvekst og utdanning, og bidra til å styrke og

samordne tjenestene på området. Kommunen prioriterer samarbeidet med frivillige organisasjoner for å styrke

tilbudet til barn og unge.

Kvalitetsutvikling i barnevernet

Barnevernstjenesten i Stavanger har for første gang fått sin egen kvalitetsplan. Implementeringen av planen vil bli en

viktig oppgave for barnevernet de kommende årene. Blant annet skal det satses på å styrke samarbeidet med barn og

foreldre og mellom barnevernet og skolene. Satsingen står nærmere omtalt under avsnittet om barnevernet

nedenfor.

Rekruttering og kompetanseutvikling

Ansattes kompetanse er en av nøkkelfaktorene for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på tjenestetilbudet.

Både på barnehageområdet og på skoleområdet er det vedtatt nye nasjonale normer for pedagogtetthet som vil stille

kommunen overfor en krevende oppgave med å rekruttere nok kvali�serte lærere og pedagoger. Barneverntjenesten

og helsestasjonstjenesten har tilsvarende oppmerksomhet om utfordringen med å rekruttere nok faglig kvali�sert

personell. Kommunen vil fortsette å satse på kompetanseutvikling for å sikre høy kvalitet i tjenestene.

Større grad av inkludering i barnehage og skole

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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For å sikre økonomisk bærekraft framover, må behovene for individuell tilrettelegging i barnehage og skole i større

grad enn tidligere møtes innenfor det ordinære tjenestetilbudet. Rådmannen vil be om ekstern bistand for å vurdere

organiseringen av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre utnyttelse av

tilgjengelige ressurser. Et sentralt spørsmål i gjennomgangen vil være om dagens organisering av ressurssenteret og

det ordinære barnehagetilbudet legger til rette for at alle barn kan ta del i et inkluderende barnehagemiljø.

I skolen skal det satses på rask og tidsbegrenset intensiv opplæring tidlig i skoleløpet. Elevers læringsutbytte varierer

fortsatt for mye mellom skoler og internt på den enkelte skole. Arbeidet for å sikre jevnt høy kvalitet i opplæringen,

også i spesialundervisningen, er en oppgave som må prioriteres høyt.

Satsing på digitale verktøy i skolen

Fra og med 2018 disponerer alle elever fra 2.-10. trinn sin egen digitale enhet. På nyåret 2019 inkluderes også første

1. trinn, og Stavanger vil da nå målet om at alle elever og lærere i skolen skal disponere sin egen digitale enhet til bruk i

læringsarbeidet. Det er viktig å utnytte de nye mulighetene verktøyene gir til å involvere og aktivisere elevene mer i

undervisningen, og til å variere og tilpasse opplæringen. Digitalisering skal også bidra til økt involvering av foresatte

som en ressurs i utdanningsløpet.

Forebyggende arbeid blant barn og unge

Stavanger kommune arbeider aktivt for å skape gode helsefremmende tiltak for barn og unge. Arbeidet med Rett

hjelp tidlig  videreføres gjennom opprettelse av tverrfaglige barnehageteam. Revidert plan for psykisk helsearbeid

gjelder fra 2019 og vil inneholde ulike satsinger for å styrke barn og unges psykiske helse. Tidligere styrking av

skolehelsetjenesten videreføres for å følge opp den nasjonale satsingen på skolehelsetjenesten.

Arbeid mot barnefattigdom

Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter skal fortsatt prioriteres høyt. Barn som lever i lavinntektsfamilier skal få gode

utviklingsmuligheter og gode oppvekstforhold. En ny �reårig plan mot barnefattigdom vil gjelde fra 2019. Planen vil

inneholde tiltak og satsinger for å forebygge barnefattigdom og kompensere for konsekvensene av å leve med lav

inntekt. Blant annet skal det etableres et prosjekt med to familiekoordinatorstillinger som skal samordne tiltak for

familier i lavinntekt, etter modell av prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst  i Kristiansand.

Her vil det være helhetlig oppmerksomhet på barn og foreldres utfordringer, med samtidig og koordinert arbeid på

tvers av sektorer. Familiekoordinator er én kontaktperson for familien inn mot hjelpeapparatet, følger barn og voksne

tett opp gjennom fem år, og samordner innsatsen rundt hver familie og hvert familiemedlem.

Områdesatsing på Storhaug

Stavanger kommune har inngått et langsiktig samarbeid med staten om områderettet innsats i de nordøstlige delene

av Storhaug bydel. Målet med områdesatsingen er å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår og å

utvikle løsninger og programmer som skaper god helse.

Ett av satsingsområdene på Storhaug er inkludering gjennom tidlig innsats i oppveksttjenestene. Helsestasjon- og

skolehelsetjenesten i bydelen vil bli styrket neste år. Storhaug skal få en ny jordmor, en ekstra helsesøster, to ekstra

stillinger til skolehelsetjenesten og en prosjektstilling som skal kartlegge ulike foreldreveiledningstilbud. Det arbeides

også med å øke antall barnehageplasser i bydelen.

Områdesatsingen på Storhaug �nansieres av både staten og Stavanger kommune, budsjettet er på rundt kr 15 mill.

hvert år, og til sammen er det snakk om en tiårig satsing til over kr 100 mill.
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Nye Stavanger – gjennomgang av styrker og forbedringsområder i tjenestetilbud

Fra 1. januar 2020 blir Finnøy kommune, Rennesøy kommune og Stavanger kommune til en ny kommune – Stavanger.

Arbeidet med å gjennomgå styrker og forbedringsområder i tjenestetilbudet er en viktig forberedelse til

kommuneutvidelsen og vil pågå for fullt i hele 2019. Tjenestene skal harmoniseres og utvikles, slik at det blir god

sammenheng og samordning av tilbudet i den nye kommunen og slik at innbyggerne i størst mulig grad skal oppleve å

få et likeverdig tjenestetilbud.

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Tjenestebeskrivelse

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år. Kommunen skal sørge for at alle barn med lovfestet

rett til barnehageplass får tilbud om plass. Rundt 40 prosent av plassene tilbys i private barnehager og 60 prosent i

kommunale barnehager. Kommunen driver i tillegg spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) for barn med store

funksjonsvansker, innføringsbarnehage for nyankomne �yktningbarn og åpne barnehager.

Prioriterte oppgaver i planperioden

God fordeling av barnehageplassene mellom bydelene 

Stavanger kommune har et mål om at alle barn skal få tilbud om barnehageplass i bydelen der de bor. Kommunen har

et tilstrekkelig antall barnehageplasser i byen totalt sett, men det er fortsatt ujevn fordeling mellom bydelene. Særlig

de sentrumsnære områdene Storhaug og Våland bydel har underskudd på plasser.

Det skal opprettes omlag 180 nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Rådmannen foreslår i tillegg å

øke investeringsbudsjettet slik at det kan gi rom for 10 avdelinger for å møte det økte behovet på Storhaug. Videre

foreslår rådmannen å øke investeringsbudsjettet fra vedtatte 75 plasser/fem avdelinger på Våland til 10 avdelinger.

Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som bare har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil

bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. Forslagene er nærmere omtalt i barnehagebruksplanen.

Foreløpige befolkningsframskrivinger viser at antallet barn i Stavanger mellom 1 og 5 år kan ventes å holde seg stabilt

i årene framover. Det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass.

Aldersfordelingen i barnehagene vil imidlertid endre seg: det vil bli �ere små barn under tre år og færre større barn

over tre år. Ettersom de minste barna krever mer bemanning enn de største, vil driftskostnadene i barnehagene øke.

Estimert behov for økt budsjettramme er kr 20 mill. i 2019.
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Kompetanse

De ansattes kompetanse er avgjørende for å oppnå høy kvalitet i barnehagetilbudet.  Stavanger kommune har

utarbeidet en egen plan for kompetanseutvikling i barnehagene. Planen har �re satsingsområder:

språkkompetanse

relasjonskompetanse

interkulturell kompetanse

kompetanse om tidlig innsats

Til hvert satsingsområde er det beskrevet kjennetegn på god praksis og hva denne praksisen betyr for barnet. Det

overordnete målet er å styrke barnas læring og utvikling.

Kvalitetsutvikling 

Det skal utarbeides en revidert kvalitetsplan for stavangerbarnehagen for perioden 2020-2023. Planen vil bygge på

eksisterende plan og ny nasjonal rammeplan, og vil konkretisere hvordan stavangerbarnehagen skal utvikles videre

som en god læringsarena for alle barn.

Barnehagenes arbeid med å iverksette den nye nasjonale rammeplanen vil fortsatt ha høy prioritet. Kr 1,75 mill.

fordeles direkte til barnehagene til innkjøp og kompetanseheving som er nødvendig for å realisere innholdet i den nye

planen.

For å sikre at barn får et likeverdig barnehagetilbud, vil rådmannen prioritere arbeidet med å gjennomføre tilsyn etter

barnehageloven både i private og kommunale barnehager.

Nye nasjonale normer for pedagogtetthet og bemanningstetthet 

Fra 1. august 2018 er det innført en ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det kreves nå at barnehager i

Norge har minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. Det skal også være

én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Voksentettheten i barnehagene i Stavanger er høy nok til at bemanningskravet innfris, men det er for få av de ansatte

som har barnehagelærerutdanning til at pedagognormen innfris. Barnehagene vil kunne oppleve en utfordring med

overtallighet når assistenter og fagarbeidere skal erstattes med barnehagelærere. Rådmannen vil videreføre tiltak for

å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning.

Pilotprosjekt – økt bemanningstetthet 

Det er satt i gang et pilotprosjekt med økt bemanningstetthet i Sandvikveien barnehage i Hillevåg bydel og i

Kvernevik barnehage i Madla bydel. Prosjektet skal evalueres i 2019.

Tidlig innsats 

Kommunalstyret for oppvekst vedtok i mars 2018 Ny organisering av «Rett hjelp tidlig» gjennom samhandling og

tverrfaglig innsats i bydelene . Målet med innføringen av tverrfaglige barnehageteam er å øke barnehagens

kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge barnehagetilbudet for barn som trenger det. Midler avsatt til

kompetanse- og organisasjonsutvikling blir fra høsten 2018 omdisponert til etableringen av barnehageteam.

Arbeid for større barnehagedeltakelse blant minoritetsspråklige barn 

Barnehagen er en viktig inkluderingsarena. Stavanger kommune har et mål om at minoritetsspråklige barn skal delta i

barnehage i like stor grad som norskspråklige barn. Andelen av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, er

lavere i Stavanger enn i landet for øvrig, og i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Kommunen har fått statlige tilskudd til to prosjekter der målet er å styrke barnehagedeltakelsen blant barn fra

familier med minoritetsbakgrunn og blant barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Minoritetsspråklige

barn er overrepresentert i den siste gruppen. Stavanger kommune har startet et forsøk med gratis åpen barnehage, og
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vil videreføre tiltaket i 2019. Erfaringer viser at åpen barnehage er en viktig arena for å rekruttere til ordinær

barnehageplass, og da særlig for minoritetsspråklige barn.

Arbeid for et godt psykososialt miljø i barnehagene 

Stavanger kommune deltar i prosjektet Inkluderende skole- og barnehagemiljø  i regi av Fylkesmannen i Rogaland.

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljøet og

forebygge mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning.

Budsjettramme

5.2.2 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Tjenestebeskrivelse

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir lovfestet spesialpedagogisk hjelp til barn i private og kommunale

barnehager.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Aktivitetsnivået ved ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har økt vesentlig de siste årene. Andelen

barnehagebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp har gått opp. Samtidig har det gjennomsnittlige antallet timer

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 994 553 994 553 994 553 994 553

  Endringer:        

43
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til
rammetilskudd, teknisk justering

-900 -900 -900 -900

44 Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020 - -1 750 -1 750 -1 750

45 Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019 -1 300 -3 200 -3 200 -3 200

46 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 18 600 18 600 18 600 18 600

47 Barn i barnehage, økning 25 000 25 000 25 000 25 000

48 Tilrettelagt barnehagetilbud 7 000 6 000 5 000 4 000

49 Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene 1 500 1 500 1 500 1 500

50 Gratis kjernetid, økt innslagsgrense 2 700 2 700 2 700 2 700

51 Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

52
Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til
samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 1 040 653 1 036 003 1 035 003 1 034 003

           

Tabell 5.1 Budsjettramme for barnehage 2019-2022, tall i 1000 kr
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hjelp per barn gått noe ned. Den økte aktiviteten sammen med rekrutteringsutfordringer ved senteret, har medført at

barn med vedtak etter barnehageloven §19 i perioder ikke har fått det tilbudet de har krav på.

Stavanger kommune bruker med dagens rammer mer midler på tilrettelagt barnehagetilbud per barn enn

sammenlignbare kommuner. Rådmannen vil derfor be om ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det

samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Et

sentralt spørsmål i gjennomgangen vil være om dagens organisering av ressurssenteret og det ordinære

barnehagetilbudet legger til rette for at alle barn kan ta del i et inkluderende barnehagemiljø.

For å sikre �nansiering av lovfestet oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, er

barnehagerammen foreslått økt med kr 7 mill. i 2019. Beløpet reduseres noe utover i planperioden. Beløpet tilsvarer

forventet meraktivitet ved ressurssenteret i 2018 totalt sett.

Budsjettramme

5.3 Skole

5.3.1 Skole og SFO

Tjenestebeskrivelse

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen.

Rammene for tilbudet er gitt gjennom opplæringsloven og læreplanverket for grunnskolen. Opplæringen tilpasses

evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring.

Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på

spesialundervisning. Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen, har rett til særskilt

språkopplæring. Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn og for

funksjonshemmede elever opp til 16 år.

 

Prioriterte oppgaver i planperioden

Nytt læreplanverk – fagfornyelsen 

Arbeidet med å fornye læreplanverket pågår, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. Å innarbeide

det nye læreplanverket i skolens praksis, vil bli en prioritert oppgave for Stavanger kommune i handlingsplanperioden.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 82 208 82 208 82 208 82 208

  Endringer:        

53 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 2 000 2 000 2 000 2 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 84 208 84 208 84 208 84 208

Tabell 5.2 Budsjettramme for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2019-2022, tall i 1000 kr
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Stavanger kommune samarbeider med andre kommuner i fylket, og med universitet og høyskoler, om

kompetanseutviklingstiltak som skal løfte skolekvaliteten basert på lokale behov.

Fornyelse av fag

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer,

jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse.

Læreplanverket skal gjøres til et bedre utviklingsverktøy for skoleeiere og personalet, og legge bedre til rette for

arbeid med, og samarbeid om, opplæringen.

Den nye generelle delen, Overordnet del – verdier og prinsipper, er grunnlaget for skolen sitt samfunnsoppdrag og

er tuftet på formålsparagrafen i opplæringslova. Den overordnede delen utdyper verdiene i skolen og ligger til

grunn for det elevene skal lære, og for deres utvikling og danning. Her beskrives det forpliktende grunnsynet som

skal prege og støtte pedagogisk praksis i skolen. Overordnet del skal bidra til en bedre sammenheng mellom

formålsparagrafen for opplæringen og læreplaner for fag.

De nye læreplanene for fag skal gi gode skolefag med relevant innhold. Progresjonen i opplæringsløpet og

sammenhengen mellom fag skal forbedres. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god

forståelse av det de lærer, skal prioriteringen i fagene bli tydeligere.

Nye kvalitetsplaner 

Arbeidet med å utarbeide nye lokale kvalitetsplaner for skole og SFO i Stavanger vil bli prioritert i 2019. De nye

planene skal gjelde for �reårsperioden 2020-2024 og vil også omfatte skolene i dagens Finnøy og Rennesøy som vil bli

en del av nye Stavanger kommune fra 1. januar 2020.

Ny lærernorm 

Stortinget har vedtatt en ny lærernorm i grunnskolen. Fra høsten 2018 skal det være én lærer per 16 elever i 1.–4.

klasse og én lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 er målet at det skal være én lærer per 15 elever i 1.–4.

klasse og én lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Stavanger kommune har fått tildelt øremerkete midler til å øke

lærertettheten i skolen, og skolene arbeider for å rekruttere �ere lærere, slik at normen kan innfris.

Rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere 

Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere. Stavanger

kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet  og

gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen

som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i faget. Videreutdanning i

disse fagene blir derfor prioritert.

Den lokale rektorskolen har vært viktig for å rekruttere kompetente skoleledere i Stavanger, og rådmannen vil starte

en ny rektorskole i 2020. Alle skolelederne får nå tilbud om å videreutvikle lederferdighetene gjennom det anerkjente

programmet Open-to-learning .

Stavanger kommune har etablert og gjennomfører årlig et program for veiledning av nyutdannede lærere. Kommunen

vil fortsatt prioritere tiltak som kan bidra til å gi nyutdannede en god start på yrkeskarrieren.

Lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger får praksisopplæring på ulike grunnskoler i Stavanger. Stavanger

kommune har i 2018 inngått nye �reårige avtaler med universitetet om praksisopplæring. Kommunen ønsker på

denne måten både å bidra i lærerutdanningen og å styrke rekrutteringen til lærerstillinger i Stavanger framover.

Universitetsskolesatsing 

Flere norske universitet har en allerede ordning med universitetsskoler, og nå er Universitetet i Stavanger i ferd med å

etablere en tilsvarende ordning. Lunde skole skal delta som universitetsskole i et toårig pilotprosjekt innenfor
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universitetets nye satsing. Gjennom denne satsingen ønsker universitetet og kommunen i samarbeid å styrke

praksisopplæringen og den forskningsbaserte utviklingen av læreryrket som profesjon.

Intensiv opplæring  

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven som innebærer at skolen har plikt til å gi tilbud om

intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Formålet

med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når vansker oppstår, slik at disse ikke får

utvikle seg videre. Gjennom å satse på intensivopplæring og økt lærertetthet håper Stavanger etter hvert å få

redusert behovet for spesialundervisning.

Tildelingsmodell 

Fra 2018 er det iverksatt en ny modell for tildeling av budsjettmidler til skolene. Hensikten med modellen er å sikre

elevene et mest mulig likeverdig opplæringstilbud uavhengig av hvilken skole de går på. Det er lagt vekt på at

modellen skal tildele budsjettmidler etter objektive kriterier, være enkel å bruke og forstå og at den skal være

etterprøvbar. Rådmannen vil fortsette å følge den økonomiske virkningen av den nye tildelingsmodellen nøye, og vil

evaluere modellen når den har fått virke i �re år.

Stavanger kommune har endret sin modell for �nansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler. Det er

ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning i friskoler.

Digitale læringsverktøy til alle elever 

I 2019 når Stavanger kommune målet om at hver elev og lærer i skolen skal ha sin egen digitale enhet til bruk i

læringsarbeidet. Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpasning av

undervisningen og vil gjøre det lettere for den enkelte lærer å gi nødvendig støtte og faglige utfordringer til

enkeltelever. Lærere vil eksempelvis kunne ta i bruk metoder som omvendt undervisning, samskriving og arbeid med

multimedialt innhold. Hensiktsmessig bruk av digitale verktøy vil også kunne gjøre det lettere å inkludere elever med

særskilte behov i ordinær klasse og vil kunne styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Arbeidet med elevenes skolemiljø 

Arbeidet med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø vil fortsatt ha høy prioritet, både på skolene og i

støttetjenestene som Lenden skole og ressurssenter og PPT. Etter at det i fjor ble innført nytt regelverk om skolemiljø,

har Lenden skole- og ressurssenter fått økt pågang med spørsmål om bistand og veiledning i skolemiljøsaker.

Rådmannen ser at det er nødvendig å styrke Lendens budsjett for å kunne bistå skolene i dette viktige arbeidet.

Utvalgte skoler i Stavanger deltar i en toårig nasjonal satsing for å skape et godt og inkluderende skolemiljø.

Kommunen samarbeider tett med mobbeombudet og med Kommunalt foreldreutvalg i arbeidet med elevenes

læringsmiljø, blant annet gjennom årlige kurs for skoleledere og foreldrerepresentanter.

1+1 prosjektet – smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet 

Sammen med ni av landets største kommuner, deltar Stavanger kommune i et forskningsprosjekt som undersøker

effekten av økt lærertetthet i matematikk på barnetrinnet. Ni forsøksskoler får tildelt ett ekstra lærerårsverk per

skoleår for å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Ni andre skoler deltar som kontrollskoler. Prosjektet

vil pågå i �re år.

Forskning om fysisk aktiv læring i skolen 

Stavanger kommune gjennomfører i perioden 2014-2019 forskningsprosjektet Aktiv skole  der ni skoler har deltatt. I

prosjektet undersøkes det hvordan fysisk aktivitet kan brukes som metode i formidlingen av tradisjonelle teorifag, og

hvorvidt daglig fysisk aktivitet vil gi utslag i elevenes faglige prestasjoner. Kommunen har fått støtte til prosjektet fra

Norges forskningsråd gjennom ordningen med forskerutdanning i offentlig sektor og samarbeider med Universitetet i

Stavanger om arbeidet. Nyttige erfaringer vil bli videreført i skolene etter endt prosjektperiode.
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Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn 

Fra skoleåret 2017 – 2018 er det blitt obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4.

årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4.

trinn. Stavanger kommune har inngått et samarbeid med de lokale svømmeklubbene for å styrke skolenes

svømmeopplæring.

Arbeid mot frafall i videregående opplæring 

Forebygging og tidlig innsats står fortsatt sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at �ere elever

gjennomfører videregående opplæring. To ungdomsskoler i Stavanger kommune prøver ut driftsmodellen Glidelåsen

i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. I Glidelåsen  får elever tett oppfølging i overgangen fra ungdomsskole til

videregående skole. I tillegg har kommunen i samarbeid med fylkeskommunen, startet opp et �eksibelt

opplæringstilbud, kalt kombinasjonsklasser, for �erspråklige elever. Tilbudet er nærmere omtalt under Johannes

læringssenter.

Forsøk med gratis deltidsplass i SFO 

Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO. Stavanger er én av �re kommuner

som deltar i prosjektet. Målet er at �ere elever med �erspråklig bakgrunn og/eller elever fra familier med lav inntekt,

skal delta i SFO. Tiltaket skal bidra til styrket sosial integrering og inkludering og skal stimulere barnas språkutvikling.

Alle elever i SFO-alder på innføringsskolen ved Johannes læringssenter får tilbud om gratis deltidsplass i SFO på sin

nærskole. I tillegg får elever i målgruppen ved enkelte andre skoler i Stavanger tilbud om 60 % friplass. Prosjektet

varer fram til våren 2020, med forbehold om Stortingets bevilgning.

SFO for funksjonshemmede elever på 5.-10. trinn 

Etter opplæringsloven skal kommunen tilby skolefritidsordning før og etter skoletid for barn på 1.-4. årstrinn, og for

barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Stavanger gir i tillegg tilbud om utvidet SFO til ungdomsskoleelever med

særskilte behov. Skolene merker en økt pågang fra foreldre som ønsker tilbud om SFO for sitt barn etter 4. trinn.

Rådmannen vil utrede om det utvidete SFO-tilbudet er hensiktsmessig innrettet, blant annet om inntakskriteriene

bør justeres.

Formannskapet har vedtatt at foreldrebetalingen i SFO for funksjonshemmede elever på 5.-10. trinn skal reduseres

med 60 prosent av ordinær pris. Midler til å �nansiere dette er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen.

Formannskapet ba samtidig rådmannen vurdere i handlings- og økonomiplanen 2019-2022 om det skal gis fullt fritak

for betaling i ordningen. Rådmannen vil komme tilbake med en vurdering av kostnadene og konsekvensene av et

eventuelt fritak i forbindelse med gjennomgangen av utvidet SFO-tilbud.

Foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen 

Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen fra høsten 2019. Ny pris fra

neste skoleår vil da bli kr 3 011 for en full plass og kr 2 072 for en 60 % deltidsplass. Det vil fortsatt være anledning til

å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 1 260 708 1 260 708 1 260 708 1 260 708

  Endringer:        

62 Nye krav til kompetanse for lærere 500 500 500 500

63 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 24 700 24 700 24 700 24 700

64 Chromebooks - vedlikehold - 3 000 3 000 3 000
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5.3.2 Kulturskolen

Tjenestebeskrivelse

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne

uavhengig av evner og forutsetninger.

Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner

innen skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg produserer kulturskolen mange forestillinger som

en del av Den kulturelle skolesekken . Skolen leverer dirigenttjenester til byens 21 skolekorps og når gjennom dette

tilbudet i overkant av 1 000 barn i grunnskolealder. Kulturskolen driver egen talentutvikling innenfor musikk og

dans.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samarbeid med Rennesøy og Finnøy 

I forbindelse med etableringen av nye Stavanger, vil kulturskolen i samarbeid med Rennesøy og Finnøy gå gjennom de

tre skolenes tilbud, organisasjon og administrative systemer for å kunne gi et best mulig tilbud til elevene.

Inkludering 

Mange barn får av ulike årsaker ikke muligheten til å delta i kulturskolens tilbud, noe som kan skyldes manglende

økonomi, manglende kjennskap eller kulturelle betingelser. Kulturskolen vil i kommende periode arbeide med å nå

fram til grupper som i dag er underrepresentert i tilbudet.

Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022 

I Plan for Stavanger kulturskole  er det vedtatt å øke elevtallet fram mot 2022. I samme plan er det skissert at 55

prosent av skolens virksomhet skal foregå i bydelene. Skolen vil derfor arbeide for å få �ere tilbud i de enkelte

bydelene.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

65 Elevtallsvekst grunnskole 5 900 12 900 12 900 12 900

66 Skolemiljøarbeid - styrking av Lenden skole- og ressurssenter 3 000 3 000 3 000 3 000

67
Bosetting av �yktninger - nedtrapping av midler til minoritetsspråklige 
elever i ordinær skole

- - -1 500 -3 000

68 Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser -1 500 -4 000 -4 000 -4 000

69 Ny rektorskole fra høsten 2020 -500 200 1 000 -500

70 Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt 1 500 1 500 - -

71 Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering -3 300 -5 100 -5 100 -5 100

72 Norsk digital læringsarena, utgår -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 1 290 008 1 296 408 1 294 208 1 291 208

Tabell 5.3 Budsjettramme for skole og SFO 2019-2022, tall i 1000 kr
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5.3.3 Johannes læringssenter

Tjenestebeskrivelse

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne �yktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til

voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Hovedoppgaven til senteret er å gi opplæring i norsk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet

og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Veilederteamene for opplæring av �erspråklige elever i

skolen og for �erkulturelt arbeid i barnehagen er også lagt til Johannes læringssenter. Virksomheten er også et

ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kombinasjonstilbud for �erspråklige ungdommer 

I juni 2019 fullføres et to-årig prosjekt med nytt, �eksibelt skoletilbud for �erspråklige ungdommer ved Godalen

videregående skole. Ungdommer med liten skolebakgrunn fra hjemlandet får styrket sin grunnskolekompetanse

samtidig som de starter med opplæring på videregående nivå. Kommunen og fylkeskommunen samarbeider om

tilbudet, som i prosjektperioden har fått tilskudd fra IMDi under tilskuddsordningen Jobbsjansen.  Erfaringer fra

andre fylker viser at et slikt tilbud styrker denne elevgruppens mulighet til å gjennomføre videregående skole.

Rådmannen foreslår at tiltaket videreføres etter endt prosjektperiode.

Videreutvikle introduksjonsprogrammet 

Etter at kommunen i 2016 og 2017 bosatte �ere �yktninger enn vanlig, er antallet introdeltakere i norskopplæring nå

nær tredoblet. Deltakertallet forventes å synke langsomt fra 2019. Mange har lite skolegang fra før, og det er et behov

for forlengelse av programtiden.

Flyktningseksjonen overtar fra januar 2019 ansvar for den delen av introduksjonsprogrammet som ikke er

norskopplæring, det vil si andre kvali�serende tiltak, inkludert språkpraksis og arbeidspraksis. De voksne deltakerne

har svært varierende utdannings- og yrkesbakgrunn, og den enkelte har sine individuelle målsettinger. Relevant

arbeidspraksis, arbeids-/bransjerettet norskopplæring og formell kvali�sering er viktige komponenter for å oppnå

varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Johannes læringssenter og Flyktningseksjonen vil i planperioden samarbeide

om å utvikle et stadig mer differensiert, men samtidig helhetlig innhold i introduksjonsprogrammet.

Forsøk med nye læreplaner i grunnskolen for voksne 

Johannes læringssenter er midtveis i et treårig nasjonalt prosjekt med utprøving av nye læreplaner spesielt tilpasset

voksne. Målet er at dette skal gi bedre tilpasset opplæring, økt motivasjon, bedre gjennomføring og bedre faglige

resultater for deltakerne. Opplæringen forbereder og kvali�serer deltakerne til videregående skole. Prosjektet er

initiert og drevet frem av Kompetanse Norge etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det å ha gjennomført

Linjenr   2019 2020 2021 2022Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 37 787 37 787 37 787 37 787

  Endringer:        

79 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 100 1 100 1 100 1 100

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 38 887 38 887 38 887 38 887

Tabell 5.4 Budsjettramme for Kulturskolen 2019-2022, tall i 1000 kr
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videregående skole styrker i vesentlig grad muligheten for varig deltakelse i arbeidsmarkedet for den enkelte.

Forberedende voksenopplæring er et tilbud både til innvandrere uten tidligere fullført grunnskole og for norske

voksne med behov for mer grunnskoleopplæring eller styrkede grunnleggende ferdigheter.

Budsjettramme

 

5.3.4 PPT (Pedagogosk psykologisk tjeneste)

Tjenestebeskrivelse

I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å veilede, utrede og ta standpunkt til behovet for spesialundervisning

og spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats 

PPT vil prioritere sitt nye oppdrag i barnehageloven: Å bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og

organisasjonsutvikling. Forskning viser at hjelp som settes inn tidlig er god forebygging og en viktig faktor for å hindre

frafall i videregående skole. PPT vil fortsatt prioritere innsatsen i barnehage, med overgang til de første skoleårene.

Arbeidet med tidlig innsats koordineres gjennom tverrfaglige barnehageteam i alle bydeler. Teamene skal sammen

med barnehagene bidra til å styrke kvaliteten og sikre barns rett til et tilpasset tilbud. Tverrfaglige barnehageteam

skal også bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling og tilby bistand til enkeltbarn.

Tilbud om kompetanseheving 

Antall henviste saker til PPT har økt, særlig innen området �erspråklige. Arbeidet med utredning og veiledning på

dette feltet vil bli prioritert. Som tidligere, vil PPT gi barnehager og skoler tilbud om å delta på kursrekker,

konsultasjoner og nettverk hvor etterspurte temaer tas opp. Dette vil i noen grad erstatte veiledning i enkeltsaker.

Elektronisk informasjonssystem 

PPT vil omstille til det elektroniske klient- og arkivsystemet Public oppvekst. Dette vil forenkle henvisnings- og

arbeidsprosedyrer og vil bidra til at PPT får bedre oversikt over hvordan ressursbruken fordeles mellom individrettet

arbeid og systemrettet arbeid.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 170 717 170 717 170 717 170 717

  Endringer:        

74 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 3 600 3 600 3 600 3 600

75 Bosetting av �yktninger - nedtrapping 0 -12 500 -24 500 -35 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 174 317 161 817 149 817 138 817

Tabell 5.5 Budsjettramme for Johannes læringssenter 2019-2022, tall i 1000 kr
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Budsjettramme

5.4 Barn og unge

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tjenestebeskrivelse

Tilbudet omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon for barn 0 til 5 år, skolehelsetjeneste til elever i

barne- og ungdomsskoler og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom helsestasjonens familiesenter.

Tjenesten er tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med hovedvekt på helsefremmende,

forebyggende og tidlig innsats. Målet er å bedre forutsetningene for god helse, fremme trivsel og mestring av

dagliglivets utfordringer.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Endringer i svangerskapsomsorgen 

De nasjonale faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen er revidert i 2018. Den viktigste endringen er at det

anbefales tidlig samtale om levevaner, og at det kartlegges om den gravide har behov for ekstra oppfølging. Den

gravide skal kunne velge om hun ønsker oppfølging hos fastlege eller jordmor. Stavanger kommune vil arbeide for på

sikt å øke antallet jordmorstillinger slik at denne anbefalingen kan bli møtt. Samarbeidsavtalen mellom

jordmortjenesten og fastlegene vil bli gjennomgått og revidert.

Samarbeidsavtale om barselomsorg 

Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus skal utarbeide en ny samarbeidsavtale om barselomsorgen.

Nybakte mødre sendes nå tidligere hjem fra sykehus etter fødsel, og kommunen må derfor styrke sitt barselstilbud.

Mødre som reiser tidlig hjem fra sykehuset vil få tilbud om hjembesøk av jordmor 1-3 dager etter utreise, i tillegg til

hjembesøk av helsesøster innen 10 dager etter fødsel. I tillegg kan det bli aktuelt med en form for vaktberedskap

lørdager.

Tidlig innsats og lavterskeltilbud 

Pilotprosjektet Familie for første gang  (Nurse Family Partnership) avsluttes i 2019. Prosjektet har gitt mange

positive erfaringer, men har også gitt utfordringer med samarbeid og koordinering. Tilbudet skal evalueres i løpet av

året.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 44 471 44 471 44 471 44 471

  Endringer:        

76 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 900 900 900 900

77 Bosetting av �yktninger - nedtrapping 0 -500 -500 -1 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 45 371 45 371 45 371 45 371

           

Tabell 5.6 Budsjettramme PPT for 2019-2022, tall i 1000 kr
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Familiesenteret registrerer økt behov for hjelp hos ungdom med lettere psykiske lidelser som angst og depresjon.

Kommunen arbeider med å utvikle lavterskeltilbudet innen psykisk helse for å møte dette behovet.

Tverrfaglig skolehelsetjeneste 

Stavanger kommune følger opp den nasjonale satsingen på skolehelsetjenesten. Kommunen har fått prosjektmidler til

å etablere tverrfaglig skolehelsetjeneste, og vil tilsette �ere helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det

tverrfaglige tilbudet prøves ut ved fem skoler i 2018/19. Hensikten er å �nne gode løsninger som kan komme til nytte

på alle skoler.

Inkludering ved tidlig innsats i oppveksttjenestene 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Storhaug bydel styrkes særskilt i forbindelse med den statlige støttede

områdesatsingen for å løfte levekårene i bydelen. Kapasiteten og tilgjengeligheten skal økes både i jordmortjenesten,

helsestasjonstilbudet til barn mellom 0 og 5 år og i skolehelsetjenesten. Det satses også på økt tverrfaglig samarbeid

og nye digitale løsninger som skal gjøre tjenesten mer tilgjengelig.

Utvikle digitale løsninger 

Stavanger kommune skal delta i utviklingsprosjektet DigiHelse sammen med Oslo og Bergen kommune, KS og

Direktoratet for e-helse. Målet er å etablere sikker digital meldingsutveksling mellom tjenesten og innbyggerne, gi

mulighet til å administrere avtaler og gi tilgang på relevant informasjon. Prosjektet har oppstart i 2018 og blir

videreført i 2019.

Rekruttering og organisering av tjenestetilbudet  

Det er fortsatt mangel på utdannede helsesøstre i regionen. Som rekrutteringstiltak får sykepleiere som er i gang med

helsesøsterutdanning tilbud om fast ansettelse, bindingstid og permisjon med lønn ved studie- og praksisuker.

Nasjonale myndigheter har varslet at det vil komme en ny bemanningsnorm for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Normen vil trolig gi et økt behov for å rekruttere �ere helsesøstre.

Budsjettramme

5.4.2 Ungdom og fritid

Tjenestebeskrivelse

Ungdom og fritid består av Fritid Vest og Fritid Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, UNGBO og

Frivilligsentraler. Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud, forebyggende og helsefremmende

tilbud og behandlingsstart for unge med rusproblemer. Ungdommene engasjeres i utformingen av fritidstilbudet, og

virksomheten legger stor vekt på barns behov og rettigheter.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 76 013 76 013 76 013 76 013

  Endringer:        

73 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 400 1 400 1 400 1 400

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 77 413 77 413 77 413 77 413

Tabell 5.7 Budsjettramme Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2019-2022, tall i tusen kr
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Prioriterte oppgaver i planperioden

Samordnede tilbud 

Bredden i de ulike tilbudene er en styrke i virksomheten. Tiltakene skal være samordnede og lett tilgjengelige.

Kompetansedeling og samhandling mellom avdelinger er prioriterte innsatsområder. Virksomheten vektlegger

�eksibilitet, endringskompetanse og enhetlig ledelse.

Tilgjengelighet 

Lavterskeltilbud må være tilgjengelige og ha åpningstider tilpasset ungdommens behov. Ungdom og fritid vil prøve ut

nye virkemidler for å komme tidlig i kontakt med ungdom, blant annet vil helsestasjon for ungdom utvide sine

åpningstider sommeren 2019.

Erfaring viser at det er viktig å være til stede der ungdom er for å forebygge vansker. Økt tilstedeværelse av

helsesøster på skolene øker antall henvendelser fra ungdom med psykiske vansker. Uteseksjonen erfarer også at

ungdom tar mest kontakt når de oppsøkes der de er. Tilstedeværelse på skoler vil derfor bli prioritert.

Samarbeid 

Tett samarbeid med andre instanser kan bidra til samordnet og bedre hjelp. Ungdom og fritid vil prøve ut nye

samarbeidsformer med blant annet kon�iktråd, forebyggende politi og psykiatrisk divisjon.

Foreldresamarbeid er avgjørende for å komme tidlig inn når ungdom har utviklet vansker. Det skal være lett for

foreldre å ta kontakt med Ungdom og fritid ved behov for oppfølging og støtte. Lavterskeltilbud til barn og unge med

psykiske helseutfordringer og deres foreldre vil bli videreutviklet i samarbeid med Stavanger universitetssykehus.

Brukermedvirkning vil fortsatt være sentralt i alle tilbud i virksomheten.

Ungdomsundersøkelsen 

I 2019 skal ungdomsundersøkelsen Hørpåmeg  gjennomføres i alle ungdomskoler og videregående skoler i Stavanger.

Uteseksjonen har ansvar for å koordinere arbeidet. Resultatene fra levekårsundersøkelsen brukes til å prioritere

innsatsområder og tilpasse tjenester til ungdommenes behov.

Levende bydeler 

Bydelshusene skal være en samlende og mangfoldig møteplass for befolkningen og bidra til å skape levende bydeler.

Arbeidet med å sette i gang nye aktiviteter og initiativer ved den nyopprettede Frivilligsentralen i Hillevåg vil

fortsette. Det er planlagt å etablere en sjette frivilligsentral i 2019. Samarbeidet mellom frivilligsentralene og

bydelshusene skal videreutvikles.

Levekårstress og sosial utjevning 

Ungdom og fritid har stor oppmerksomhet på det levekårsstresset som barn, unge og deres familier lever under når

familieøkonomien er marginal. Bydelsbaserte tilbud med lav eller ingen egenandel er en viktig strategi for å få med

barn og unge fra lavinntektsfamilier. Virksomheten vil søke om prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet for å skape nye tilbud til målgruppen. Sommeren 2019 planlegges et sommerjobbtilbud til

ungdom. Fritid for alle  vil fortsatt utvikle ferie- og fritidstilbud som kan fange opp barn og unge fra

lavinntektsfamilier.

K46 endrer organisatorisk tilhørighet 

K46 vil fra 2019 tilhøre tjenesteområdet Helse og velferd for å bli en del av et mer samordnet og helhetlig tilbud til

unge med rusutfordringer.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

157



5.4.3 Barneverntjenesten

Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får

rett hjelp til rett tid. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien, og bidra til at barn får en trygg

oppvekst.

Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker meldinger og iverksetter og evaluerer individuelle tiltak etter Lov

om barneverntjenester.

Virksomheten består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Barnevernet får i 2018 for første gang en egen kvalitetsplan. Satsningsområdene i planen vil være en prioritert

oppgave for barneverntjenesten.

Samarbeid med barn og foreldre 

Barneverntjenesten i Stavanger ønsker å være en åpen tjeneste der barn og foreldre opplever å bli møtt med respekt

og ha inn�ytelse. Det skal legges avgjørende vekt på å �nne tiltak som er til det beste for barnet. Medvirkning fra barn

og unge skal få fram barnets perspektiv og bidra til at avgjørelser er til barnets beste.

Stortinget har vedtatt endringer i barnevernloven med virkning fra 1. juli 2018. Endringene gir barnet rett til tiltak

etter barnevernloven, styrker barns rett til medvirkning og tydeliggjør barnevernets plikt til samarbeid med barn og

foreldre. Barneverntjenesten vil i kommende periode implementere lovendringer og videreføre god faglig praksis, slik

den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

En kompetent barneverntjeneste 

Ressursene i barneverntjenesten, herunder ansattes kompetanse og tjenestens økonomiske rammer, må organiseres

slik at de kommer barna til gode. God utnyttelse av ressurser forutsetter blant annet at barneverntjenesten

rekrutterer og beholder kompetente medarbeidere og ledere.

Målrettet ledelse skal sikre tjenester av høy kvalitet gjennom forsvarlig disponering og organisering av tilgjengelige

ressurser. Barn skal sikres en helhetlig og koordinert oppfølging.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 71 680 71 680 71 680 71 680

  Endringer:        

80 Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022 500 - - 500

81 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 300 1 300 1 300 1 300

82 Nye frivillighetssentraler 370 740 740 740

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 73 850 73 720 73 720 74 220

Tabell 5.8 Budsjettramme for Ungdom og fritid 2019-2022, tall i 1000 kr
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Barneverntjenesten vil evaluere intern organisering og styrke eget tiltaksapparat innenfor tilgjengelige rammer. I tråd

med satsningene i ny kvalitetsplan, vil barneverntjenesten arbeide for at de ansatte i barnevernet skal ha en forsvarlig

arbeidssituasjon.

Et likeverdig barnevern 

Barneverntjenesten skal tilby likeverdige tjenester uavhengig av bosted, sosial tilhørighet, etnisk bakgrunn, språk,

livssyn, funksjonsevne og seksuell legning. Sentralt i dette arbeidet er å bygge tillit mellom barneverntjenesten og

innvandrerbefolkningen, og ivareta barns kulturelle identitet. I planperioden 2019–2022 har barneverntjenesten

derfor valgt å styrke informasjonsarbeidet rettet mot spesielle grupper av innvandrere og å styrke oppfølgingen av

barn i etniske minoritetsfamilier.

Barneverntjenesten og stavangerskolen 

Samarbeid mellom skole, barnevern og omsorgspersoner er viktig for at barn skal få den hjelpen de trenger for å

kunne utvikle ferdigheter i tråd med sine evner. Barnets beste er utgangspunkt for alt samarbeid. Godt samarbeid

krever felles mål, gode relasjoner og lav terskel for kontakt mellom skole og barnevern.

I 2019 vil barneverntjenesten arbeide for å inngå en samarbeidsavtale med skolene på systemnivå. Avtalen skal være

gjensidig forpliktende og avklare forventninger om tilgjengelighet. Avtalen skal legge bedre til rette for å forhindre

omsorgssvikt, men også styrke samarbeidet mellom skolen og barnevernet, slik at �ere barn får mulighet til å fullføre

skolegangen.

Den nye kvalitetsplanen for barneverntjenesten forventes å legge viktige føringer både for organiseringen av

tjenesten, kompetansesatsingen og for samhandlingen med andre virksomheter.

Budsjettramme

5.4.4 EMbo Stavanger

    2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 226 054 226 054 226 054 226 054

  Endringer:        

54 IKT-løft, foretatt i 2018 -250 -250 -250 -250

55 Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018 -400 -400 -400 -400

56 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 3 000 3 000 3 000 3 000

57 Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger 1 300 1 300 1 300 1 300

58 Barnevernstjenesten, �ere institusjonsplasser 6 000 6 000 6 000 6 000

59 Bosetting av �yktninger - nedtrapping - - -4 800 -6 600

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 235 704 235 704 230 904 229 104

Tabell 5.9 Budsjettramme for Barnevern 2019-2022, tall i 1000 kr
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Tjenestebeskrivelse

EMbo Stavanger (botilbud for enslige mindreårige �yktninger) er et bosettingstiltak for enslige mindreårige

�yktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten og skal ha

et trygt og forutsigbart bo- og omsorgstilbud, med individuelt tilpasset oppfølging. EMbo Stavanger består av

avdelinger i barneverninstitusjon og bofellesskap for enslige mindreårige �yktninger. EMbo drifter også en egen

aktivitetsbase som er tilgjengelig for alle enslige mindreårige �yktninger i kommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Omstilling og nedbemanning 

I kommende planperiode er det en prioritert oppgave å tilpasse bemanningen og ressursene til behovet for bosetting

av enslige mindreårige. Dersom antall anmodninger fortsetter å være lavt ved overgangen til 2019, vil EMbo måtte

nedbemanne ytterligere.

Komplekse utfordringer 

Komplekse utfordringer hos mange av beboerne er krevende både for beboerne selv og for arbeidssituasjonen til de

ansatte. Fordi det tidligere oppfølgingstiltaket til EMbo er nedlagt, er det viktig å ha en aktivitetsbase som er

tilgjengelig for ungdommene etter skoletid og i helgene.

Kvalitetssikring 

EMbo har nedbemannet over �ere år. Det er en prioritert oppgave å kvalitetssikre det faglige arbeidet og skape

forutsigbarhet for de ansatte, samtidig som virksomheten er i stor omstilling.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 86 139 86 139 86 139 86 139

  Endringer:        

60 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 900 900 900 900

61 Bosetting av enslige mindreårige �yktninger - nedtrapping -18 000 -18 000 -20 000 -20 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 69 039 69 039 67 039 67 039

Tabell 5.10 Budsjettramme for EMbo 2019-2022, tall i 1000 kr
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RÅDMANNENS FORSLAG

6 Helse og velferd

Stavanger kommune har som mål at �est mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best

mulig. Vi kaller det Leve HELE LIVET . Målet er å gi bedre og billigere tjenester. Arbeidet

med å implementere og videreutvikle Leve HELE LIVET vil stå sentralt i Helse og velferd i

hele planperioden. Velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunens

tjenestetilbud, og bidra til å utsette eller redusere behovet for kommunale tjenester. I

planperioden skal det også gjennomføres et forsknings- og utviklingsprosjekt som gjelder

tjenester til brukere med rus- og psykiske lidelser.

6.1 Innledning

Leve HELE LIVET

Stavanger kommune må innrette tjenestene for å møte veksten i antall eldre og det økte behovet for helse- og

omsorgstjenester som vi allerede nå ser konturene av. Omstillingsprogrammet Leve HELE LIVET  videreføres i

planperioden, og utvides gradvis til �ere brukergrupper, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Gjennom aktivisering,

hverdagsrehabilitering, opplæring og veiledning og velferdsteknologiske hjelpemidler, skal brukerne få støtte til å

mestre hverdagsaktiviteter i eget hjem. Målet er å gi bedre og billigere tjenester, og på den måten redusere behovet

for heldøgns omsorg. Rådmannen vil i planperioden knytte forskning til evaluering av Leve HELE LIVET-satsingen for

å få innsikt i hvilke effekter satsingen har på individ- og gruppenivå.

Leve HELE LIVET representerer nye måter å arbeide på for de ansatte i helse- og velferdstjenesten. Motivasjon og

videreutvikling av de ansattes kompetanse er avgjørende for å lykkes. God samhandling mellom helse- og

sosialkontorene, som koordinerer og forvalter de lovpålagte tjenestene, og helsepersonellet som utfører selve

tjenesten, er også en forutsetning. Virksomhetslederne har et særskilt ansvar for å sikre at arbeidet innrettes slik at

tiltak for å styrke egenmestring får nødvendig prioritet og oppmerksomhet.

Omstilling av hjemmetjenestene

Omstillingsprosjektet innen de hjemmebaserte tjenestene som ble iverksatt i 2018 videreføres. Innsatsområdene er

organisering og arbeidsdeling, nye arbeidsformer, kompetanse og ledelse i hjemmebaserte tjenester. Planlagt varighet

på omstillingsprogrammet er to år. Enkelte delprosjekter iverksettes fortløpende i programperioden.

Sykepleieklinikken, som tilbyr sykepleie til brukere som ikke er avhengig av å få tjenesten utført i eget hjem, blir fra

2019 desentralisert til to av de hjemmebaserte tjenestene. Dette gjøres for å øke tilgjengeligheten for brukerne, og

legge til rette for at �ere sykepleietjenester kan gis på klinikken.

Fra årsskiftet 2018/2019 samlokaliseres Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester i

Byfjordparken. Samtidig iverksettes det treårige prøveprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati, som er politisk

initiert. Målsettingen er å legge til rette for tettere samhandling mellom forvaltere og utførere av helsehjelp,

forenkling av rutiner og prosedyrer og større rom for faglige vurderinger. Ny �nansieringsmodell for de

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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hjemmebaserte tjenestene, basert på prinsipper for ramme�nansiering, vil bli utviklet i løpet av 2019 og skal tas i bruk

fra 2020. En pilot skal prøves ut i prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati  i løpet av 2019.

Velferdsteknologi, innovasjonspartnerskap og digitalisering

Velferdsteknologi har nå blitt en integrert del av kommunens tjenestetilbud. I kommunens nye Handlingsplan for

velferdsteknologi 2018-2022 er målet at velferdsteknologiske løsninger skal gi økt selvstendighet og egenmestring,

og bidra til å utsette eller redusere behovet for kommunale tjenester. Implementering av velferdsteknologi vil kreve

økte ressurser i forbindelse med oppstart, men vil på sikt kunne gi økonomiske innsparinger og frigjøre helsepersonell

til andre viktige oppgaver. Realisering av gevinster krever rett kompetanse og god samhandling på tvers av ulike

tjenesteområder og faggrupper, samt kompetanseutvikling i både stab og virksomheter.

Innovasjonspartnerskapet mellom Stavanger kommune, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Di�) og

Leverandørutviklingsprogrammet er Norges første knyttet til helseområdet. Innovasjonspartnerskapet har tatt

utgangspunkt i Leve HELE LIVET-tilnærmingen. De to produktene som er valgt for utvikling, smartrullator og

aktiviseringsrobot, skal bidra til å øke aktivisering og egenmestring for brukere på korttidsopphold i sykehjem.

Utviklingen ferdigstilles i 2019.

Digitalisering er i tillegg til velferdsteknologi et viktig virkemiddel for å frigi kapasitet og møte fremtidens

utfordringer innenfor helse- og velferdstjenestene. Stavanger kommune deltar i to digitaliseringsprosjekter sammen

med de største kommunene. DigiHelse  som skal tilrettelegge for sikker digital dialog mellom brukere/pårørende og

de hjemmebaserte tjenestene, og DigiSos som skal utvikle digital søknad om sosialhjelp og sikker digital dialog

mellom brukere og sosialtjenesten i Nav. Løsningene implementeres i 2018/2019.

Demenslandsby og demensvennlig samfunn

En økende andel av den eldre befolkningen har en demenssykdom, og mange får etter hvert behov for langtidsplass i

sykehjem. Bystyret har vedtatt at Ramsvigtunet sykehjem og omsorgsboliger skal omdannes til et senter for demens

etter inspirasjon fra demenslandsbyen i Nederland. Senteret vil få inntil 90 langtidsplasser. Byggearbeidene starter

opp i 2019 og senteret forventes ferdigstilt i 2023. Stavanger har inngått en avtale med Nasjonalforeningen for

folkehelse om å bli demensvennlig samfunn. Opplæring av representanter for det lokale næringslivet, servicebedrifter

og offentlig ansatte slik at de bedre kan møte personer med demens, inngår i arbeidet for å bli serti�sert som

demensvennlig samfunn. Arbeidet vil pågå i planperioden.

Akuttmedisinske tjenester, legetjenester og helsevern

I planperioden er det et mål å stabilisere driften ved Stavanger legevakt. Etter en betydelig bemanningsøkning de

senere år er lokalene på legevakten blitt for små. Det arbeides med å få på plass en midlertidig utvidelse av lokalene så

snart som mulig. Samtidig er arbeidet med en mulighetsstudie for ny legevakt iverksatt. Mulighetsstudiens perspektiv

skal være «Fremtidens akuttmedisinske tjenester».

Det er vedtatt nye krav til spesialisering i allmennmedisin for leger i kommunehelsetjenesten. Kommunen vil få et

omfattende ansvar når det gjelder tilrettelegging, og rådmannen har startet arbeidet med å planlegge for dette.

Tjenesteutvikling for mennesker med rus- og psykiske lidelser (ROP)

Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser, og da spesielt

brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt 10 mill. til et forsknings- og

utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. Målsettingen vil være å utvikle nye måter å gi tjenester til
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disse brukerne på, og identi�sere juridiske og organisatoriske hindringer for å gi nødvendig og tilstrekkelig hjelp.

Prosjektet skal utvikles i samarbeid med et forskningsmiljø, og forventes å strekke seg over 2-3 år fra oppstart i 2019.

Utviklingshemmede og brukere med behov for ressurskrevende tjenester

Kommunen har en jevn tilvekst hvert år av brukere med en utviklingshemming. Ventelisten til bofellesskap for denne

gruppen er omfattende. I planperioden skal to brukereide bofellesskap ferdigstilles, og et eksisterende bofellesskap

skal bygges om og tilpasses denne gruppen. For å frigjøre plass i bofellesskap må det også tilrettelegges for at brukere

som er i stand til det, kan �ytte ut av bofellesskap og etablere seg i egen bolig.

Arbeids- og aktivitetstilbud har avgjørende betydning for livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming. Målet

er at alle som er i stand til det skal ha tilbud om et arbeids- eller aktivitetstilbud utenfor hjemmet. Varig tilrettelagt

arbeid (VTA), Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) og dagsentrene i kommunen er, i tillegg til

arbeidsmarkedsbedriftene, sentrale tilbud. I 2019 skal det i tillegg prøves ut en pilot med ni kommunale VTA-plasser

som er del�nansiert av staten.

Antall brukere med behov for ressurskrevende tjenester øker for hvert år. Disse brukerne har behov for mye

personell med høy faglig kompetanse rundt seg, og krever spesielt tilrettelagte tjenestetilbud. Staten refunderer deler

av kostnadene til denne gruppen, men andelen reduseres gradvis og kommunens utgifter vil dermed øke.

Sysselsetting og sosialhjelp

Det siste året er arbeidsledigheten i Stavanger betydelig redusert. Utbetalingene til sosialhjelp og antall mottakere

har �atet ut, og antall nyregistrerte og mottakere under 25 år er redusert. Når arbeidsmarkedet nå er i bedring, er det

avgjørende at Nav-kontorene bidrar til å hjelpe langtidsledige inn i arbeidslivet igjen. Dersom ledigheten fortsetter å

falle, vil dette kunne føre til reduserte sosialhjelpsutgifter i 2019. Langvarig ledighet og svak økonomi øker faren for

utenforskap både for de voksne og barna. Barnas situasjon og behov skal gis spesiell oppmerksomhet i de familiene

som mottar hjelp fra Nav-kontorene. Den økte satsingen knyttet til unge sosialhjelpsmottakere som ble iverksatt i

2017 videreføres.

Flyktninger og introduksjonsprogram

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet er fortsatt høyt som følge av mottak av et stort antall �yktninger de

senere årene. Målet er at 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet går til arbeid eller utdanning etter

avsluttet program. Nav-kontorene har fått økte ressurser til egne �yktningveiledere for å kunne gi tettere oppfølging

til deltakere i introduksjonsprogrammet, med sikte på overgang til arbeid. I 2019 gjennomføres en omorganisering av

Flyktningseksjonen og introduksjonsavdelingen på Johannes læringssenter, for å styrke arbeidsrettingen i

introduksjonsprogrammet og utnytte de samlede ressursene på en bedre måte. Rådmannen følger utviklingen nøye,

med mål om at utdanning og arbeid gradvis skal gi �yktningene inntekter som fjerner behovet for kommunal bistand.

6.2 Helse- og sosialkontor
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Tjenestebeskrivelse

Helse- og sosialkontorene forvalter hovedtyngden av kommunens helse-, sosial- og omsorgstjenester, og er

koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering for brukere med langvarige og sammensatte behov. Dette

omfatter personer i alle aldre med behov for oppfølging av fysisk og/eller psykisk helse, og personer med

rusmiddelavhengighet. Kontorene skal gi råd og veiledning, kartlegge brukernes behov, sørge for forsvarlig

utredning av søknader, fatte vedtak og koordinere tjenestene til den enkelte bruker. Brukere med rett på individuell

plan skal få tilbud om dette.

Helse- og sosialkontorene har tverrfaglig kompetanse, og fatter vedtak om tildeling av hjemmesykepleie,

hverdagsrehabilitering, psykisk helsearbeid, plass i omsorgsinstitusjon for personer med ruslidelser, bofellesskap og

alders- og sykehjem. Ansvaret omfatter også tildeling av tjenestene avlastning, praktisk bistand og opplæring i bolig,

samt fysio- og ergoterapi.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Leve HELE LIVET 

Stavanger kommune har som mål at �est mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig – Leve HELE LIVET . I

planperioden skal arbeidet med Leve HELE LIVET  videreføres, og tiltakene som har størst effekt på aktivitet og

egenmestring skal styrkes.

Recovery-orientert praksis

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser ble etablert som egen bydekkende

virksomhet fra 1. januar 2017. Formålet med organiseringen var å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne, gjennom

videreutvikling av det faglige grunnlaget, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse. I 2019 blir det

fortsatt en prioritet å sørge for forsvarlig og effektiv drift, skape felles faglig forståelse og harmonisere

kompetansemessige forskjeller.

Å ha en recovery-orientert praksis tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at

den enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for de begrensingene sykdom kan forårsake.

Beboernes ønsker, håp og drømmer skal legge grunnlag for hvordan hjelpen skal gis, de ansatte skal bevege seg bort

fra å ta ansvar for brukerne til å samarbeide med utgangspunkt i brukernes egne ønsker.

Leve HELE LIVET-satsingen skal utvides til også å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller

avhengighetsproblematikk, ved å implementere recovery-orientert tilnærming som metode i arbeidet med disse

gruppene.

Helse- og sosialkontorene har en viktig rolle i å kartlegge brukers mål, og vurdere hvem som kan nyttiggjøre seg

tiltakene for økt aktivitet og mestring. For å ivareta �ere innenfor tilgjengelige rammer, må helse- og sosialkontorene

sørge for økt gjennomstrømming av brukere som klarer seg selvstendig etter korte intensive perioder med

rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. De må samhandle tett med virksomhetene som leverer

tjenestene, og jevnlig vurdere tjenester og vedtak for å støtte opp om den enkeltes egenmestring.

Gode pasientforløp 

Arbeidet med gode pasientforløp videreføres i 2019. Tiltak skal iverksettes for å sikre overganger mellom sykehus,

sykehjem og hjem. Aktiviteter for å øke selvstendighet og mestring skal settes i gang tidlig i forløpene.

Helse- og sosialkontorene skal i større grad vurdere om pasienter som meldes som utskrivningsklare fra sykehuset,

kan reise direkte hjem. Dette gjelder også personer som har behov for et opphold på sykehjem, men som kan være

hjemme i påvente av dette.
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I Stavanger kommune har brukere med langtidsplass i sykehjem lavere bistandsbehov enn sammenlignbare

kommuner. Helse- og sosialkontorene skal i 2019 vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å utsette behovet for

langtidsplass i sykehjem.

Bruk av velferdsteknologi 

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022  har som hovedmål at velferdsteknologi er en integrert del av

kommunens tjenestetilbud. Helse- og sosialkontorene skal bidra til gjennomføringen av tiltak i handlingsplanen ved å

identi�sere brukere som kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger, og tildele dette som alternativ eller et

supplement til tjenester utført av ansatte. Målet er at velferdsteknologiske løsninger skal gi økt selvstendighet og

egenmestring og bidra til å utsette eller redusere behovet for kommunale tjenester

Styrke koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 

Arbeidet med å styrke helse- og sosialkontorene som koordinerende enhet videreføres i 2019, gjennom et eget

prosjekt. Målet er å skape felles forståelse av hva som er koordinerende enhets funksjon og ansvar, samt heve

kompetansen blant annet ved opplæring og veiledning. Koordinerende enhet skal sikre helhetlige og koordinerte

tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra �ere fagområder, nivåer og sektorer. Ansvaret gjelder alle

brukergrupper uavhengig av alder og diagnose, men spesielt foreldre til barn og unge etterlyser bedre koordinering.

Koordinerende enhets oppgaver knyttet til denne brukergruppen løftes derfor frem i prosjektet. Dette er en del av

Stavanger kommunes opptrapping innenfor habilitering og rehabilitering.

Friere faglighet og mindre byråkrati 

Friere faglighet og mindre byråkrati  er et politisk initiert, treårig prøveprosjekt ved Eiganes og Tasta helse- og

sosialkontor og Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester. Prosjektet skal bidra til at brukerne får bedre tjenester ved

å sikre en helhetlig tilnærming med bruker i sentrum. Muligheter for å gi større rom for utførers faglige vurderinger,

større �eksibilitet og forenkling av saksbehandlingsarbeidet knyttet til tildeling og endring av tjenestene er en del av

prosjektet.

Første fase i prosjektet startet i april 2018, og denne kartleggingsfasen legger grunnlaget for gjennomføringsfasen.

Planlagt oppstart på gjennomføringsfasen er januar 2019. Helse- og sosialkontoret og hjemmebaserte tjenester blir

fysisk samlokalisert fra oktober 2018.  Oppfølgingen av prøveprosjektet er lagt til det pågående

omstillingsprogrammet innen hjemmebaserte tjenester.

Avlastning 

Stavanger kommune har fritt brukervalg på avlastningstjenester. Brukerne kan velge mellom én kommunal og én

privat leverandør. Avtale med ny privat leverandør starter 1. september 2018. Gjennom politisk vedtak er det satt et

øvre tak for den samlede kapasiteten hos kommunal og privat leverandør. For helse- og sosialkontorene innebærer

dette en bedre kontroll med kostnadene knyttet til avlastningstjenester, men vil også kunne føre til noe mer ventetid

før vedtak om avlastning kan iverksettes fullt ut.

Heldøgns bo- og omsorgstjenester fra privat leverandør 

Ny konkurranse om rammeavtale for kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester skal gjennomføres høsten 2018, og

målet er at ny avtale er inngått innen årsskiftet 2018/2019. Avtalen vil omfatte heldøgns bo- og omsorgstjenester til

voksne personer med alvorlig psykisk sykdom, psykisk utviklingshemming og/eller rusmiddelavhengighet og

barneboliger til aktuelle barn og unge. Rådmannen vil følge utviklingen i kjøp av tjenester nøye i planperioden.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Stavanger kommune har fritt brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse, og brukerne kan velge kommunal eller

privat leverandør. Antall brukere som har brukerstyrt personlig assistanse har økt gradvis de siste årene, mens antall

brukere som velger privat leverandør har økt kraftig. Forskyvningen fra kommunal til privat leverandør har ført til en

betydelig utgiftsvekst. Dersom �ere søker om brukerstyrt personlig assistanse som erstatning for ordinære

hjemmebaserte tjenester, må dette følges av en tilsvarende reduksjon i disse tjenestene.
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Nye �nansieringsmodeller 

Arbeidet med forenkling av �nansieringsmodellene (ABI-modellene) for helse- og omsorgstjenestene fortsetter. I

løpet av 2019 skal ny �nansieringsmodell for hjemmebaserte tjenester utarbeides. Målet er at de nye

�nansieringsmodellene skal gi større økonomisk forutsigbarhet for utførerne, og mindre administrasjon for både

helse- og sosialkontorene og utførerne.

Betalingsplikt for alle utskrivningsklare pasienter 

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med somatiske lidelser ble innført som en del av

samhandlingsreformen. Betalingsplikt for pasienter innen rus og psykisk helse kan bli innført i 2019. Dersom

ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter blir innført også for rus og psykisk helse, må kommunen følge

opp betalingsplikten og legge til rette for raske og gode løsninger. Blant annet bør behovet og ulike modeller for et

overgangstilbud utredes.

Budsjettramme

6.3 Helsehuset

Tjenestebeskrivelse

Helsehuset Stavanger har to kjerneaktiviteter: 1) støtte innbyggerne i å fremme egen helse slik at de kan delta

aktivt i samfunnet og bevare livskvaliteten, 2) bygge kompetanse og kunnskap for å utvikle framtidens tjenester.

Helsehuset inneholder frisklivssentral, alkoholveileder, psykologtjeneste, Leve HELE LIVET, velferdsteknologi,

sykepleieklinikk og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helsehuset er også Stavanger kommunes

innovasjonsverksted for utprøving av nye måter å jobbe på.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til rammene 

Flere eksternt �nansierte prosjekter ved Helsehuset Stavanger avsluttes i 2019, og dette vil i stor grad også påvirke

driften. Helsehuset må i løpet av 2019 justere tilbudet slik at driften tilpasses de økonomiske rammene. I

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 599 420 599 420 599 420 599 420

  Endringer:        

115 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 900 1 900 1 900 1 900

116 Fleksible satelitter, bofellesskap, �nansiering - 600 - 600 - 600 - 600

117 Avlastning- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst 20 500 19 000 17 500 17 500

118 Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler 1 500 - - -

119 Medisindispensere, �nansiering - 3 600 - 3 600 - 3 600 - 3 600

120 Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale 4 500 4 500 4 500 4 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 623 620 620 620 619 120 619 120

Tabell 6.1 Budsjettramme for Helse- og sosialkontor 2019-2022, tall i 1000 kr
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planperioden blir det viktig å sikre drift av de etablerte helsefremmende tiltakene, samtidig som Helsehuset jobber

innovativt og prosjektrettet.

Flytting av sykepleieklinikken 

Sykepleieklinikken tilbyr sykepleie til brukere som ikke er avhengig av å få tilbudet utført i eget hjem. Det er et mål at

�ere brukere skal nyttiggjøre seg av sykepleieklinikken. Samhandling med hjemmebaserte tjenester er viktig i denne

sammenheng. I 2019 skal sykepleieklinikken organiseres i mindre enheter, og desentraliseres til to av virksomhetene i

hjemmebaserte tjenester. Målet er å øke tilgjengeligheten for brukerne og legge til rette for at �ere tjenester kan gis

på klinikken istedenfor i hjemmet.

Implementering av velferdsteknologi 

Kommunens nye handlingsplan for velferdsteknologi har som hovedmål at velferdsteknologi er en integrert del av

kommunens tjenestetilbud, for å bidra til en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag for innbyggerne. Planen

gjelder for perioden 2018-2022, og skal vise kommunens satsing knyttet til implementering av velferdsteknologi.

Avdeling for velferdsteknologi ved Helsehuset Stavanger vil være en viktig pådriver når tiltakene i planen skal settes i

verk.

I planperioden skal døgnbemannet responssentertjeneste utvikles for å håndtere varsler fra velferdsteknologi på en

forsvarlig måte. Løsninger som skal implementeres i 2019, er blant annet sensorer for brann, fall, vandringigitalt tilsyn

og robotstøvsugere. Digital kalender og kommunikasjonsverktøy skal prøves ut i ungdomsbolig og bofellesskap.

Smart Helse Hjemme 

Erfaringer fra utprøving av avstandsoppfølging i prosjektet God Helse Hjemme  skal danne grunnlaget for et smartby-

prosjekt, der målet er å tilby innbyggerne helsetjenester av bedre kvalitet og tilgjengelighet gjennom en

kostnadseffektiv digital løsning. I 2019 skal det etableres et prosjekt for brukere som kan ha nytte av

avstandsoppfølging, der målet er å levere etablerte tjenester på nye måter og redusere og utsette behovet for

kommunale tjenester.

Justeringer i psykologtjenesten for voksne/gruppetilbud 

Psykologtjenesten ved Helsehuset er endret fra individuelle tilbud til aldersgruppen 20–40 år med lette til moderate

psykiske lidelser, til gruppetilbud til aldersgruppen 20–65 år, eksempelvis angst-, depresjon, stress- og

livsmestringskurs. Bakgrunnen for denne endringen var å møte etterspørselen på en bedre måte. Pågangen er stor fra

mennesker med lette til moderate psykiske lidelser, og det kan bli aktuelt å se på mulige løsninger for å øke

kapasiteten på andre måter.

Frisklivssentralen 

Tilbudene ved Frisklivssentralen er en investering for fremtiden. Tiltakene skal bidra til å forebygge forverring og

utvikling av kostnadsdrivende ikke-smittsomme sykdommer. I planperioden blir det viktig å stabilisere driftstilbudene

på et bærekraftig nivå når en del av de øremerkede tilskuddene faller bort.

I prosjektet Litt for mye – litt for ofte  får personer som er bekymret for sitt eget eller pårørendes alkoholbruk, tilbud

om inntil tre samtaler. Fra 2014 har det vært en jevn økning i antall henvendelser. Brukere og pårørende gir gode

tilbakemeldinger; tilbudet har gitt mestringstro og har ført til at noen av brukerne har endret alkoholvaner. Stavanger

kommune mottar tilskudd fra Helsedirektoratet som forutsetter gradvis innfasing i drift over en periode på tre år.

Utprøving av ambulant rehabilitering 

Prosjektet InterKommunalt Ambulant Rehabiliteringsteam (IKART) er organisert under Helsehuset. Hensikten med

IKART er ambulant klinisk oppfølging av brukere på individnivå, kompetanseheving på kommunenivå og god

samhandling mellom kommunene og Helse Stavanger HF. I 2019 skal Interkommunalt ambulant team prøves ut. I

samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus skal det knyttes forskning til evaluering av prosjektet.
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Forskning og bruke av forskerkompetanse 

Forskerkompetansen øker ved Helsehuset Stavanger. En doktorgrad knyttet til Frisklivssentralen forventes ferdig i

juni 2019. I 2019 skal det etableres et FOU-prosjekt knyttet til evaluering av IKART-prosjektet, for å undersøke om

ambulant rehabilitering i kommunene fremmer brukerinvolvering og ivaretar samhandling mellom sykehus og

kommuner. I 2019 må det planlegges for hvordan helse- og velferdsområdet vil nyttiggjøre seg

forskningskompetansen ved fullførte grader.

Pårørendekoordinator 

Midtveis i den pågående treårsperioden har prosjektet med pårørendekoordinator mistet �nansiering fra

Helsedirektoratet. I 2019 må Helsehusets erfaringer fra pårørendeprosjektet formidles til aktuelle virksomheter

innen helse- og velferdsområdet, slik at de nye lovkravene oppfylles. Helsehuset vil fortsatt tilby pårørende veiledning

og støtte for å ivareta egen helse.

Kommunikasjon og formidling 

Studier viser at �ere enn tidligere antatt har vanskeligheter med å �nne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon.

Helsehuset tilbyr helsefremmende og forebyggende tjenester, og det er viktig å nå innbyggere med aktuell

helseinformasjon og informasjon om tilbudet. I 2019 blir det viktig å etablere samarbeidsrutiner med

kommunikasjonsavdelingen om helseinformasjon og formidling.

Budsjettramme

6.4 Alders- og sykehjem

Tjenestebeskrivelse

Alders- og sykehjemmene skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og

faglig nivå i tråd med brukerens behov. Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold. Sykehjemmene tilbyr langtids-,

korttids- og vekselopphold. Sykehjemmene har �ere typer spesialplasser;  avdeling for yngre personer med en

demenssykdom, forsterket skjermet enhet for personer med demens og avdelinger for lindrende omsorg, eldre

rusmisbrukere, rehabilitering, korttidsplasser for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset og øyeblikkelig

hjelp-plasser.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 17 843 17 843 17 843 17 843

  Endringer:        

121 Velferdsteknologi, responssenter 500 500 500 500

122 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 480 480 480 480

123 Velferdsteknologi, stillingsressurs 1 000 750 750 750

124 Alkoholveileder 200 400 650 650

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 20 023 19 973 20 223 20 223

Tabell 6.2 Budsjettramme for Helsehuset 2019-2022, tall i 1000 kr
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Senter for demens 

Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger skal bygges om til senter for demens med minimum 90

plasser. Ombyggingen gjennomføres i to byggetrinn, der omsorgsboligene rives og erstattes med nybygg i første

byggetrinn. Ombygging av sykehjem, bofellesskap, fellesarealer og utearealer gjennomføres i andre byggetrinn.

Oppstart for første byggetrinn forventes i 2020. Senteret skal tilby forskjellige aktiviteter som for eksempel

kafé/restaurant, bakeri, butikk og lokaler for fritidsaktiviteter.

Bygging av et senter for personer med demens på Ramsvigtunets område medfører at de som bor i omsorgsboligene,

må �ytte før byggingen starter. Disse beboerne vil bli prioritert til nye botilbud i løpet av 2018 og 2019.

Kafédrift på Lervig sykehjem 

Stavanger kommune har mottatt statlig tilskudd tilsvarende ni VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) i et prosjekt som

varer ut 2020. Personer under 30 år og med utviklingshemming er en prioritert målgruppe. Fire av de ni

stillingshjemlene skal knyttes til kafeen ved Lervig sykehjem. Arbeidstreningsseksjonen skal i samarbeid med

sykehjemmet drifte kafeen. Med kafédrift i 1. etasje, får sykehjemmet utvidet sitt tilbud til beboerne, pårørende og

naboer til sykehjemmet. Samtidig får �ere et tilbud om varig tilrettelagt arbeid.

Leve HELE LIVET inn i sykehjem

Tavlemøte

Et tavlemøte er en metode som består av en tavle (et verktøy) og et møte (en aktivitet). Tavlemøter har som formål å

skape en tverrfaglig dialog om et tema som er viktig for enheten fordi lederen regelmessig ønsker de ansattes

oppmerksomhet, innspill og oppfølging på nødvendige tiltak. Tavlemøter skal være korte.

Leve HELE LIVET skal være en bærende tilnærming også i sykehjem, og da særlig for brukere med korttidsopphold.

Høsten 2018 skal skrittellere prøves ut for å motivere til økt aktivitet hos brukere på korttidsopphold på Haugåstunet

og Tasta sykehjem. Dette blir et samarbeid mellom sykehjemmene, fysio- og ergoterapitjenesten og Helsehuset

Stavanger. I løpet av 2019 skal resultatene av utprøvingen evalueres. Rådmannen vil følge opp evalueringen og

vurdere om aktivitetsmålere skal tas i bruk på �ere sykehjem.

Arbeidet med gode pasientforløp videreføres i 2019. Tiltak skal iverksettes for å sikre overganger mellom sykehus,

sykehjem og hjem. Aktiviteter for å øke selvstendighet og mestring skal settes i gang tidlig i forløpene.

Dokumentasjon som viser mestringsnivå og tverrfaglige tavlemøter med helse- og sosialkontorene, sykehjem og

fysio- og ergoterapitjenesten er noen av tiltakene som videreføres.

Innovasjonspartnerskap – robot og smartrullator 

Som første kommune i Norge tester Stavanger kommune sammen med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting

og IKT (Di�) og Leverandørutviklingsprogrammet den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

Stavanger kommune har inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot

og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på

korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Roboten og smartrullatoren skal utvikles og testes sammen med brukere, ansatte og pårørende. Utviklingen skal

være ferdig i løpet av våren 2019. Da vil rådmannen vurdere om kommunen skal gå til innkjøp av produktene.

Utprøving av legemiddelkabinett i sykehjem
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Elektroniske legemiddellager og lagerstyringssystemer

Elektroniske legemiddellager og lagerstyringssystemer er systemer som gir sikker lagring av legemidler og

enkeltdoser i låsbart elektronisk lager, oversikt over lagerbeholdning til enhver tid, mulighet for automatisk

bestilling, automatisk registrering fortløpende av uttak av enkeltdoser, og rapporter på lagerstatus, mottak og

forbruk.

I 2019 planlegges det en pilotutprøving av legemiddelkabinett i ett stort sykehjem. Legemiddelkabinettet skal bidra til

økt kvalitet i legemiddelhåndteringen. Det vil gi økt sikkerhet og bedre kontroll av legemidlene. Bruk av

legemiddelkabinett vil også redusere tiden som går med til dobbeltkontroll av narkotikaregnskap og gi bedre

lagerhold gjennom automatisk bestilling av legemidler.

Ernæring og måltider

I trygge hender 24-7

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 skal bidra til å redusere pasientskader i Norge.

Ved hjelp av målrettede tiltak på utvalgte områder jobbes det systematisk med forbedringsarbeid, blant annet på

ernæringsområdet. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet. Pasientsikkerhetsprogrammet jobber mot kommunene

gjennom utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Som en oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, starter Utviklingssenteret for sykehjem og

hjemmetjenester ved Helsehuset Stavanger et læringsnettverk knyttet til forebygging og behandling av

underernæring i sykehjem. Læringsnettverket starter opplæringen i september 2018 med ett års varighet.

Opplæringen gis i form av tre samlinger. Programmet har en tiltakspakke med �re tiltak: risikovurdering, individuell

kartlegging, tilstrekkelig ernæring og videreføring av informasjon. Det er politisk vedtatt at alle sykehjemmene i

Stavanger skal bruke tiltakspakken.

Personsentrert omsorg 

Kommunens demensplan for perioden 2017 – 2020 bygger på �loso�en om personsentrert omsorg. Denne

omsorgs�loso�en skal ivareta verdigheten til personer med hukommelsessvikt og demens. I 2019 skal

kompetansesenteret ved Blidensol sykehjem tilby kurs i personsentrert omsorg til alle ansatte i sykehjem og

bofellesskap for personer med demens, og til ansatte i hjemmetjenestene.

Korttidsplasser i skjermet enhet 

Stavanger kommune har to dobbeltrom på Blidensol sykehjem som brukes til korttidsopphold for personer med

demens. Fra 1. januar 2019 ønsker sykehjemmet å avvikle de to dobbeltrommene. Antallet plasser på Blidensol blir da

redusert fra 58 til 56. Både ansatte på sykehjemmet og pårørende opplever at det ofte er svært vanskelig å få to

personer med demens til å fungere sammen når de skal dele rom. Denne brukergruppen har ofte behov for et rolig

sted å trekke seg tilbake til. Avviklingen av de to dobbeltrommene vil ikke medføre behov for å øke antall

korttidsplasser i skjermet enhet. De 16 korttidsplassene som er øremerket til denne brukergruppen på Haugåstunet

sykehjem, vil dekke behovet.

Endret rehabiliteringstilbud i Spania 

I tråd med budsjettvedtak for handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 reduseres rehabiliteringstilbudet i Spania

fra seks til tre plasser fra 1. januar 2019. Det betyr at det kan bli lenger å vente på å få tildelt opphold ved Centro

Assistencial Noruega (CAN) i Spania.

Budsjettramme
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6.5 Hjemmebaserte tjenester

Tjenestebeskrivelse

Hjemmebaserte tjenester skal utføre helse- og omsorgstjenester i hjemmet slik at brukerne klarer seg selv best

mulig. Hovedmålet er å gi rett hjelp på rett plass til rett tid av rett person.

Hjemmebaserte tjenester omfatter bistand i private hjem, i bofellesskap for eldre, i bofellesskap for personer med

demenssykdom og i bofellesskap for personer med fysisk funksjonshemming.

I tillegg til å drifte den kommunale hjemmehjelpstjenesten, Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter drifter

hjemmebaserte tjenester også aktivitetssentre for mennesker med psykiske lidelser, demens og fysisk

funksjonshemming.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Omstilling av hjemmetjenestene 

En viktig oppgave i kommende planperiode er det store omstillingsprogrammet innen hjemmebaserte tjenester.

Omstillingsprogrammet skal legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste som er bedre for brukerne og

billigere for kommunen.

Programmet er sammensatt av ulike delprosjekter. Omstillingsprogrammet skal vurdere mulige løsninger knyttet til

organisering, arbeidsdeling og samhandling mellom aktuelle tjenesteområder. Gjennomgang av miljøterapeutisk

enhet, sykepleieklinikk, praktisk bistand (hjemmehjelp) og aktivitetssenter for psykisk syke er påbegynt og fortsetter

inn i 2019. Arbeid med faglig innhold, arbeidsformer og spesialisering av funksjoner starter tidlig i planperioden. Det

er også en del av programmet å se på kompetanse og ledelse i hjemmebaserte tjenester.

Planlagt varighet på omstillingsprogrammet er to til tre år. Enkelte delprosjekter iverksettes fortløpende i

programperioden.

Linjenr   2019 2020 2021 2022Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 834 593 834 593 834 593 834 593

  Endringer:        

83 Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 3 600 3 600 3 600 3 600

84 Lervig sykehjem helårsdrift av kafé 800 800 800 800

85 Spania-plasser, reduksjon av plasser - 2 100 - 2 100 - 2 100 - 2 100

86 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 17 000 17 000 17 000 17 000

87 Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg 1 200 1 200 1 200 1 200

88 Demenslandsby - - - 5 000

89 Legedekning sykehjem, full �nansiering av dagens norm 1 000 1 000 1 000 1 000

90 Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem - - - 6 400

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 856 093 856 093 856 093 867 493

Tabell 6.3 Alders- og sykehjem
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Friere faglighet og mindre byråkrati 

Friere faglighet og mindre byråkrati  er et tre-årig politisk initiert prøveprosjekt. Det skal gjennomføres i Eiganes og

Tasta hjemmebaserte tjenester og helse- og sosialkontor, som blir samlokalisert i Byfjordparken i oktober 2018.

Oppfølgingen av prøveprosjektet er lagt til omstillingsprogrammet. Første fase i prosjektet startet i april 2018, og

denne kartleggingsfasen legger grunnlaget for gjennomføringsfasen. Planlagt oppstart på gjennomføringsfasen er

januar 2019.

Ny �nansieringsmodell 

Forenkling, forbedring og effektivisering av �nansieringsmodeller innenfor helse- og velferdsområdet har vært et

satsingsområde de siste årene. Arbeidet med å erstatte ABI-�nansiering (aktivitetsbaserte inntekter) av

hjemmebaserte tjenester med en budsjettmodell som forenkler tildelingen av midler til virksomhetene, startet opp

våren 2018. Den nye modellen skal redusere  nivået av detaljer og lette samarbeidet mellom bestiller og utfører. En

forenklet versjon av dagens �nansieringsmodell skal testes ut i prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati . Målet

er at alle virksomhetene i hjemmebaserte tjenester skal ta i bruk ny �nansieringsmodell fra 2020.

Leve HELE LIVET 

Hjemmebaserte tjenester skal gi tjenester på en måte som støtter den enkeltes mulighet til å mestre så mye som

mulig av dagliglivets aktiviteter selv.  Dette gjøres ved å jobbe etter prinsippene for hverdagsmestring, hvor

opplæring, støtte og veiledning tilbys framfor kompenserende tiltak. Gevinsten av denne måten å jobbe på skal

synliggjøres gjennom en økning i antall brukere som har behov for kortvarig oppfølging. Dette vil frigjøre ressurser

slik at �ere brukere med omfattende og langvarige behov kan ivaretas i eget hjem framfor på institusjon. Arbeidet

med å sikre at økt kunnskap blir satt ut i praksis, fortsetter i planperioden.

Samarbeid på tvers 

Prosjektet Felles bruker – felles innsats  evalueres høsten 2018, og anbefalingene i evalueringen følges opp i 2019.

Samarbeidsmodellen som brukes i prosjektet, sikrer samhandling mellom hjemmesykepleien og fysio- og

ergoterapitjenesten. Den tverrfaglige tilnærmingen er viktig for å utnytte rehabiliteringspotensialet hos brukere som

bor hjemme. Felles hjemmebesøk hvor brukerens mål de�neres ut fra «Hva er viktig for deg?», er grunnlaget for å

skape målrettede og helhetlige oppfølginger for dem som har behov for tverrfaglig oppfølging.

I arbeidet med gode pasientforløp må hjemmebaserte tjenester i større grad formidle kunnskap om ressurser og

behov hos brukerne som er viktig for gode og effektive forløp. Informasjonen fra hjemmetjenesten bidrar til at

nødvendige tiltak på sykehjem kan iverksettes på et tidligere tidspunkt, noe som gjør at brukeren raskere får mulighet

til å reise hjem.

Flytting av sykepleieklinikken 

Sykepleieklinikken ved Helsehuset tilbyr sykepleie til brukere som ikke er avhengig av å få tilbudet utført i eget hjem.

Det er et mål at �ere brukere skal nyttiggjøre seg sykepleieklinikken. I 2019 skal sykepleieklinikken organiseres i

mindre enheter, og �yttes til hjemmebaserte tjenester. Når tilbudet overføres til hjemmebaserte tjenester blir det

viktig å sikre tilgjengelighet og kontinuitet i tjenesten.

Effektivisering ved hjelp av teknologi 

Kommunens nye handlingsplan for velferdsteknologi vedtas høsten 2018. Handlingsplanen har som hovedmål at

velferdsteknologi er en integrert del av kommunens tjenestetilbud, for å bidra til en tryggere, mer aktiv og selvstendig

hverdag for innbyggere med behov for helse- og velferdstjenester. Planen vil gjelde for perioden 2018-2022 og skal

vise kommunens satsing knyttet til implementering av velferdsteknologi. Hjemmebaserte tjenester vil være én av

aktørene når tiltakene i planen skal settes i verk.

Mestring og trygghetsskapende teknologi er et av tre innsatsområder i handlingsplanen. Tiltak innen dette området

prioriteres i første del av planperioden. Aktuelle tiltak her er blant annet å ta i bruk ulike sensorer som kobles til

løsningen for digital trygghetsalarm for brukere som bor i eget hjem. Kommunen skal samtidig utvide bruken av
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elektroniske medisindispensere, digitale tilsyn, mobil trygghetsalarm og bruk av roboter, for eksempel

støvsuger/vaskeroboter og robotarmer til praktisk hjelp.

Arbeidet med å planlegge gode løsninger for å sikre kontinuitet for brukerne fortsetter i planperioden. En av

løsningene er logistikkprogrammet Spider , et system for automatisk optimering ved planlegging av

hjemmetjenestens arbeidslister. Målet er økt kvalitet for bruker og ansatt, spart tid og reduserte kostnader.

Implementeringen av Spider  pågår i en av virksomhetene, og skal evalueres før det innføres i de tre resterende

virksomhetene. Planen er at Spider  skal være i ordinær drift i alle virksomhetene i løpet av 2019.

Budsjettramme

6.6 Bo og aktivitet psykisk helse

Tjenestebeskrivelse

Bofellesskapene i Bo og aktivitet psykisk helse (BOA psykisk helse) skal gi hjelp til beboere med psykiske lidelser og

ROP-lidelser (rus og psykiatri) slik at de kan ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet, og bidra til at den enkelte får mulighet til

å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, i tråd med beboernes

ønsker og behov.

Virksomheten skal også legge til rette for at beboere som er i stand til det, får hjelp til å �ytte ut til et lavere

omsorgsnivå. Virksomheten skal gi hjelp til å klare seg best mulig selv i hjemmet, og til å delta i samfunnet gjennom

aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 54 191 54 191 54 191 54 191

  Endringer:        

125 Hjemmebaserte tjenester, omstilling 2020 - - 2 500 - 5 000 - 5 000

126 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 7 400 7 400 7 400 7 400

127 OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal �nansiering 1 900 6 000 6 000 6 000

128 Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering - - 750 - 1 500 - 1 500

129 Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, �ytte- og etableringskostnader 1 500 1 500 - -

130 Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler 500 2 000 2 000 2 000

131 Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler 400 - - -

132 Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere 18 000 18 000 18 000 18 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 83 891 85 841 81 091 81 091

Tabell 6.4 Budsjettramme for Hjemmebaserte tjenester 2019-2022, tall i 1000 kr
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Felles faglig grunnlag og effektiv drift

Recovery-orientert praksis

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser ble etablert som egen bydekkende

virksomhet fra 1. januar 2017. Formålet med organiseringen var å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne, gjennom

videreutvikling av det faglige grunnlaget, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse. I 2019 blir det

fortsatt en prioritet å sørge for forsvarlig og effektiv drift, skape felles faglig forståelse og harmonisere

kompetansemessige forskjeller.

Å ha en recovery-orientert praksis tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at

den enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for de begrensingene sykdom kan forårsake.

Beboernes ønsker, håp og drømmer skal legge grunnlag for hvordan hjelpen skal gis, de ansatte skal bevege seg bort

fra å ta ansvar for brukerne til å samarbeide med utgangspunkt i brukernes egne ønsker.

Den nye organiseringen med alle bofellesskapene samlet i én virksomhet skal legge til rette for sammenligning, læring

og felles kvalitetsforbedring på tvers av bofellesskapene. Virksomheten arbeider med å innføre en recovery-orientert

praksis, og har som målsetting å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse og/eller rusfeltet.

God utnyttelse av plassene 

Sammen med helse- og sosialkontorene og Boligkontoret skal virksomheten legge til rette for at beboere enklere kan

�ytte ut fra bofellesskapet. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som samtidig bidrar til god utnyttelse og

sirkulasjon av plassene i bofellesskapene.

Det ble i 2018 opprettet en ny tjeneste kalt satellittleiligheter. Det innebærer at beboere som ønsker å �ytte ut, skal

få hjelp i en nærliggende leilighet. I 2018/2019 gjennomføres et pilotprosjekt med �eksible satellittboliger. Boligen er

i utgangspunktet en ordinær kommunal bolig eller privat eid/leid bolig, der beboere etter ut�ytting fra et bofellesskap

fortsatt kan få tjenester og ha relasjon til bofellesskapet. Når en beboer ikke lenger har behov for hjelp fra

bofellesskapet, kan han/hun fortsette å bo i samme bolig, og boligen avde�neres som satellitt. Målgruppen for

satellittbolig er brukere som ønsker å �ytte ut fra et av de eksisterende bofelleskapene. Målet at �ere beboere skal

klare seg med mindre hjelp.

Sentral tildeling av plasser 

I 2017/2018 har det vært gjennomført et prosjekt der tildelingen av alle plasser i bofellesskap ble lagt til en sentral

koordinatorfunksjon. Viktige mål med prosjektet er å prioritere rett bruker inn i rett bofellesskap ved ledig plass, å ha

god og samordnet oversikt over ventelister samt å håndtere ekstraressurser i �nansieringsmodellen.

Sentralkoordinatorstillingen skal evalueres høsten 2018, inkludert en vurdering av videreføring i drift fra 2019.

Planlegging av nye bofellesskap 

Stavanger kommune har 16 bofelleskap med til sammen 163 boenheter. Samtidig har kommunen venteliste for plass i

bofellesskap. Befolkningsframskrivingen viser at kommunen kan regne med en økning i antall personer med behov for

et botilbud. På bakgrunn av dette har rådmannen lagt inn midler til et nytt botiltak med �re plasser for mennesker

med psykiske lidelser og ruslidelser, med planlagt oppstart i 2019. Et nytt bofellesskap med syv plasser er planlagt

ferdigstilt i 2022.

Plan for psykisk helsearbeid 2018-2023 

Kommunens plan for psykisk helsearbeid dekker både barn, unge og voksne. Planen rulleres i 2018, og endelig politisk

behandling av ny plan skjer rundt årsskiftet 2018/2019. Bo og aktivitet psykisk helse vil være en sentral bidragsyter i

gjennomføringen av �ere av tiltakene i planen.

Budsjettramme
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6.7 Bo og aktivitet nord og sør (BOA nord og sør)

Tjenestebeskrivelse

Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming skal gi hver enkelt beboer et tilpasset botilbud, og legge til

rette for at beboerne kan leve et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Bofellesskapene skal gi helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet til beboerne med utgangspunkt i

individuelle tjenestevedtak, og bidra til at beboerne får delta på aktiviteter, fritidstilbud, dagtilbud med mer.

Hovedmålet er å skape trygghet og gi gode tjenester i tråd med beboernes ønsker og behov. Beboere som er i stand

til det, skal få hjelp til å �ytte ut til et lavere omsorgsnivå.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Fortsatt oppmerksomhet på omstillingsarbeid 

Bo og aktivitet nord og sør (BOA nord og sør) ble organisert som egne virksomheter med bofellesskap for personer

med utviklingshemming fra 2017. Dette skal gi et bedre tjenestetilbud til brukerne samt effektiv og �eksibel drift.

Omstillingsarbeidet som ble påbegynt i 2018 for faglig utvikling, effektiv ressursutnyttelse, justering av drift til

økonomiske rammer, styrket samarbeid med andre virksomheter samt helhetlig styring og ledelse, må følges opp i

2019.

Botilbud til personer med utviklingshemming 

Det er til sammen 164 plasser i bofellesskapene for personer med utviklingshemming i virksomhetene Bo og aktivitet

nord og sør. Per april 2018 stod 73 personer på venteliste til plass i bofellesskap. Nye søkere med behov for plass i

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 462 811 462 811 462 811 462 811

  Endringer:        

94 Bofellesskap ROP, 4 plasser - 4 500 4 500 4 500

95 Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming - 1 500 12 000 12 000

96 Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming - 1 000 7 000 7 000

97 Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming - 5 000 10 000 10 000

98 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 7 000 7 000 7 000 7 000

99 Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned - 9 700 - 9 700 - 9 700 - 9 700

100 Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming 0 11 600 11 600 11 600

101 Fleksible satellitter - Bofellesskap 600 600 600 600

102 Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming - - - 2 500

103 Bofellesskap, 7 plasser, psykisk helse - - - 3 200

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 460 711 484 311 505 811 511 511

Tabell 6.5 Budsjettramme for Bofellesskap 2019-2022, tall i 1000 kr
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bofellesskap vil komme til hvert år. I tillegg øker levealderen også for mennesker med utviklingshemming, noe som

fører til at behovet for kommunale tjenester varer lenger. Utbyggingsplanene for bofellesskap prioriteres derfor i

planperioden.

Et bygg som tidligere har vært bofellesskap for en annen målgruppe skal rehabiliteres og tas i bruk for mennesker

med utviklingshemming. Prosjekteringsfasen startet opp sommeren 2018. Bofellesskapet vil gi åtte nye boenheter til

brukergruppen. Inn�ytting forventes å skje i slutten av 2020.

Kommunen skal bygge to bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og

selger andeler til brukerne i målgruppen. Kommunen bygger og eier en personalenhet i tilknytning til boligene.

Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgns tjenester. Dette er

samarbeidsprosjekter med to foreldregrupper, som til sammen representerer 18 ungdommer/unge voksne med

utviklingshemming som har behov for plass i bofellesskap. Planleggingsarbeidet er i gang i begge prosjektene.

Et prosjekt med etablererboliger for mennesker med utviklingshemming med seks boliger og en personalbase foreslås

i tillegg for å redusere ventelistene. Planleggingen av etablererboligene starter tidlig i planperioden.

Kommunen må satse på større differensiering i boformer. Brukereide boligtiltak og etablererboliger vil gi erfaringer

med andre typer boformer, i tillegg til de ordinære bofellesskapene. Dette vil kunne bidra til variasjon i bo-løsninger,

og legge til rette for mer bruk av ambulante tjenester, satellittboliger og tjenester deler av døgnet. Plan for

omsorgsbygg 2030  og Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming  vil legge føringer når

de revideres i starten av planperioden.

Sentral koordinator for tildeling av plass 

I 2017/2018 har det vært gjennomført et prosjekt der tildelingen av alle plasser i bofellesskap ble lagt til en sentral

koordinatorfunksjon. Viktige mål med prosjektet har vært å ha god og samordnet oversikt over ventelister, å kunne

prioritere rett bruker inn i rett bofellesskap ved ledig plass, å etablere gode rutiner mellom virksomhetene som gir

tjenester til brukergruppen og å håndtere ekstraressurser i �nansieringsmodellen. Sentralkoordinatorstillingen skal

evalueres høsten 2018, inkludert en vurdering av videreføring i drift fra 2019.

Kompetanseheving 

Behovene til brukergruppen i bofellesskap har endret seg de senere årene. Mange som �ytter inn i nye bofellesskap

for mennesker med utviklingshemming, har omfattende hjelpebehov og atferd som utløser vedtak om bruk av tvang

og makt. Det viktigste tiltaket for å møte denne utviklingen er å øke kompetansen.

Stavanger kommune har utarbeidet en 4-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til

mennesker med utviklingshemming, inkludert kompetanseheving for ansatte som arbeider med brukere som

motsetter seg hjelp. Bofellesskapsvirksomhetene skal legge til rette for at ansatte får delta i aktuelle

kompetansehevingstiltak.

6.8 Fysio- og ergoterapitjenester

Tjenestebeskrivelse

Fysio- og ergoterapitjenesten skal utrede, behandle, tilrettelegge og veilede i hjem, helsestasjon, barnehage, skole

og sykehjem.

Tidlig innsats og rehabilitering er et satsingsområde i Stavanger kommune. Fysioterapi og ergoterapi inngår i dette

arbeidet i samarbeid med andre virksomheter. Fysio- og ergoterapitjenesten driver også helsefremmende og

forebyggende arbeid, både i grupper og individuelt.

176



Prioriterte oppgaver i planperioden

Styrking av skolehelsetjenester 

Fysio- og ergoterapitjenesten skal i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten videreføre skolehelseteam

som et ledd i prosjektet Tidlig og koordinert innsats fra fødsel til videregående skole . Prosjektet er støttet av

Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Skolehelseteamene skal

testes ut ved fem skoler skoleåret 2018/2019, og de skal evalueres våren 2019. Hensikten er å �nne gode løsninger

som kan komme til nytte på alle skoler.

Leve HELE LIVET 

Prosjektet Felles bruker – felles innsats evalueres høsten 2018. Samarbeidsmodellen som brukes i prosjektet, sikrer

samhandling mellom fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmesykepleien. Den tverrfaglige tilnærmingen i Felles

bruker – felles innsats er viktig for å utnytte rehabiliteringspotensialet hos hjemmeboende. Felles hjemmebesøk, hvor

brukerens mål de�neres ut fra «Hva er viktig for deg», er grunnlaget for å skape målrettede og helhetlige oppfølginger

for de som har behov for tverrfaglig oppfølging. I 2019 skal fysio- og ergoterapitjenesten, sammen med

hjemmebaserte tjenester, iverksette de anbefalingene som kommer fram i evalueringen.

På sykehjem med korttidsopphold har fysio- og ergoterapitjenesten en viktig rolle i å få brukerne til å komme i gang

med trening som bidrar til hverdagsmestring. Å styrke samhandlingen vil bli prioritert, slik at brukerens

rehabiliteringspotensial i større grad blir kartlagt og målrettede tiltak iverksatt så tidlig som mulig i forløpet.

Fysio- og ergoterapitjenesten vil med sin kompetanse og erfaring være en viktig bidragsyter i prosjektet

Ressursorientert hjelpemiddelformidling – selvstendighet og mestring med riktig hjelpemiddel til riktig tid. Prosjektet

skal �nne nye løsninger knyttet til formidling av hjelpemidler. Målet er å forenkle og effektivisere prosessen til fordel

for bruker og ansatt. Prosjektet løper over ett år, og det er støttet med midler fra Fylkesmannen.

Habilitering og rehabilitering 

I 2019 skal fysio- og ergoterapitjenesten følge opp den nasjonale satsingen på habilitering og rehabilitering, ved å

heve kompetansen og styrke kommunens habiliterings- og rehabiliteringstilbud innenfor:

innsatsteam som tilbyr intensiv rehabilitering i brukers hjem framfor opphold på institusjon

styrke tilbudet om boligtilpasning for at bruker skal kunne bo lenger hjemme

behandlingsforløp for hoftepasienter – et samarbeid mellom avtaleterapeuter, fastleger og sykehus

mer helhetlig oppfølging av barn som har vansker med spise- og munnmotorikk

Innføring av egenandel 

Stavanger kommune vil tidlig i 2019 begynne å kreve egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år. Innføringen

av egenandel er en konsekvens av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om å endre egenandelsordningene for

fysioterapitjeneste. Kommunen har vedtatt å innføre egenandel når de elektroniske journalsystemene er tilpasset for

registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Det er forespeilet å være på plass til 2019. Fysio- og

ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 64 570 64 570 64 570 64 570

  Endringer:        

113 Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 - 500 - 500 - 500 - 500
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6.9 Tekniske hjemmetjenester

Tjenestebeskrivelse

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i

samarbeid med helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten.

Hjelpemidlene skal også bidra til bedre arbeidsforhold i brukers hjem for hjemmebaserte tjenester.

Virksomheten leverer og henter hjelpemidler tilhørende Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland, i tillegg til at de foretar

vedlikehold og enkle reparasjoner. Tekniske hjemmetjenester har også ansvar for kommunens nøkkelbokser,

trygghetsalarmsystem og velferdsteknologiutstyr.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny teknologi 

Tekniske hjemmetjenester har en sentral rolle i arbeidet med å implementere og drifte nye løsninger innen

velferdsteknologi. Dette omfatter blant annet digital trygghetsalarm, elektroniske medisindispensere, tilsynskamera

og mobil trygghetsalarm. Utviklingsarbeidet gjøres i nært samarbeid med avdeling for velferdsteknologi ved

Helsehuset Stavanger, hjemmesykepleien, nattpatruljen og helse- og sosialkontorene. Det vil bli behov for å utvikle en

kompetent og robust driftsorganisasjon som kan håndtere nye oppgaver og løsninger i tiden fremover.

Kommunens nye handlingsplan for velferdsteknologi vedtas høsten 2018. Handlingsplanen har som hovedmål at

velferdsteknologi er en integrert del av kommunens tjenestetilbud for å bidra til en tryggere, mer aktiv og selvstendig

hverdag for innbyggere med behov for helse- og velferdstjenester. Planen vil gjelde for perioden 2018-2022, og skal

vise kommunens satsing knyttet til implementering av velferdsteknologi. Tekniske hjemmetjenester vil være én av

aktørene når tiltakene i planen skal settes i verk.

Bedre hjelpemiddelformidling 

Tekniske hjemmetjenester skal lede prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling – selvstendighet og mestring

med riktig hjelpemiddel til riktig tid. Prosjektet skal �nne nye løsninger knyttet til formidling av hjelpemidler. Målet er

å forenkle og effektivisere prosessen til fordel for bruker og ansatt. Prosjektet varer i ett år og avsluttes i løpet av

2019. Fylkesmannen støtter prosjektet økonomisk.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

114 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 100 1 100 1 100 1 100

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 65 170 65 170 65 170 65 170

Tabell 6.6 Budsjettramme for Fysio- og ergoterapitjenesten 2019-2022, tall i 1000 kr

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 1 624 1 624 1 624 1 624

  Endringer:        

159 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 100 100 100 100
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6.10 Rehabiliteringsseksjonen

Tjenestebeskrivelse

Rehabiliteringsseksjonen skal bidra med tiltak som kan hjelpe den enkelte til å komme bort fra, eller redusere,

misbruket av rusmidler, og få en mest mulig stabil livssituasjon. Virksomheten tilbyr praktisk bistand og oppfølging i

ulike boligtilbud, herunder midlertidig bolig, boliger med ambulant miljøarbeidertjeneste og boliger med stasjonær

bemanning.

Andre tjenester er lavterskel helse- og omsorgstilbudet Stasjonen  som tilbyr ulike helsetjenester, et værested med

daglig matservering, et oppsøkende ambulerende helseteam og en observasjonsseng etter overdose, som en del av

det overdoseforebyggende arbeidet.

I tillegg driver Rehabiliteringsseksjonen et lavterskel sysselsettingstilbud, og aktivitetstilbudet Huset  for brukere

som har lagt rusmiddelmisbruket bak seg ved hjelp av LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller annen

behandling.

 

Prioriterte oppgaver i planperioden

Overdoseforebyggende arbeid 

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal overdosestrategi og et pilotkommuneprosjekt (2014 – 2018), og

Stavanger kommune har vært en del av dette prosjektet. I den forbindelse har Stavanger utarbeidet en egen

handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall. Flere tiltak er implementert, og dette arbeidet vil fortsette også i

2019. Rehabiliteringsseksjonen er sentral i dette arbeidet, i samarbeid med øvrig hjelpeapparat. Blant annet er det

påbegynt et samarbeid mellom lavterskeltilbudet Stasjonen og ambulansetjenesten i forbindelse med observasjon og

oppfølging etter overdose. Dette samarbeidet skal styrkes og videreutvikles.

Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) 

Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til å utrede behovet for et mottaks- og

oppfølgingssenter (MO-senter). MO-sentere �nnes i ulike varianter rundt om i �ere norske kommuner. Formålet med

et MO-senter er å bidra til at tjenestene til personer med et rusmiddelproblem skal være bedre samordnet og bedre

organisert. Dersom det blir vurdert som aktuelt å opprette et slikt senter i Stavanger, vil arbeidet med å etablere

dette starte opp i 2019. Rehabiliteringsseksjonen vil være en sentral bidragsyter i dette arbeidet.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

160 Medisindispensere, leasingkostnader 3 600 3 600 3 600 3 600

161 Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader 1 800 1 800 1 800 1 800

162 Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold 380 750 750 750

163 Tekniske hjemmetjenester, leasing bil 120 120 120 120

164 Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling - 500 - 500 - 500 - 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 7 124 7 494 7 494 7 494

Tabell 6.7 Budsjettramme for Tekniske hjemmetjenester 2019-2022, tall i 1000 kr
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K46 

K46 i Kongsgaten 46 er et tilbud for unge (16–25 år) som har utviklet, eller er i ferd med å utvikle, et rusproblem.

Tilbudet ligger i dag organisatorisk i virksomheten Ungdom og fritid, i tjenesteområdet Oppvekst og utdanning. I

2019 overføres K46 til tjenesteområdet Helse og velferd, og blir en avdeling under Rehabiliteringsseksjonen.

Bakgrunnen er behov for organisatorisk og faglig tilknytning i Helse og velferd, der øvrige tjenester til mennesker med

rusmiddelproblemer i kommunen er samlet.

Bo-oppfølging 

Miljøarbeidertjenesten ved Rehabiliteringsseksjonen tilbyr praktisk bistand og oppfølging i kommunale boliger som

fremleies av virksomheten til mennesker med rusmiddelproblemer. I samme avdeling er også bo-oppfølgingstilbudet

Miljøterapeut rus, som gir oppfølging i private og ordinære kommunale boliger. I løpet av 2019 skal organiseringen av

miljøtjenestene gjennomgås med sikte på bedre utnyttelse av de samlede ressursene. Fra 2019 vil boligeier –

Stavanger boligbygg KF – overta ansvaret for forvaltning av boligene som Rehabiliteringsseksjonen fremleier leier ut

og krever inn husleie for. Virksomheten skal starte en gjennomgang av brukers behov for oppfølging, uavhengig av hva

slags bolig bruker bor i. Virksomheten skal vurdere muligheten for å tilby tjenester større deler av døgnet enn i dag.

Aktivitetstilbud 

I Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er et av hovedmålene til regjeringen at alle skal ha en aktiv og

meningsfylt tilværelse. Rehabiliteringsseksjonen har aktivitetstilbudet Huset. Dette er et tilbud til brukere som er

rusfrie. I 2019 vil Rehabiliteringsseksjonen fortsatt tilby aktiviteter, i rusmiddelfrie omgivelser, og gjøre aktuelle

endringer slik at �est mulig brukere får gode mestringsopplevelser.

Ruspolitisk handlingsplan 2018-2023 

Kommunens ruspolitiske handlingsplan rulleres i 2018, og endelig politisk behandling av ny plan skjer rundt årsskiftet

2018/2019. Rehabiliteringsseksjonen vil være sentral i gjennomføringen av �ere av tiltakene i planen.

Budsjettramme

6.11 Dagsenter og avlastning

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 46 347 46 347 46 347 46 347

  Endringer:        

139 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 800 800 800 800

140 Matservering til rusavhengige 400 400 400 400

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 47 547 47 547 47 547 47 547

Tabell 6.8 Budsjettramme for Rehabilieringsseksjonen 2019-2022, tall i 1000 kr
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Tjenestebeskrivelse

Dagsenter og avlastning tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, ulike dag- og

aktivitetstilbud, boliger med heldøgnsomsorg, institusjonsplasser for barn og unge, skolefriavlastning for elever i

videregående skole samt skoletilbud i en av barneboligene. Bydekkende veiledningsteam gir opplæring og

veiledning til ansatte innen helse- og velferdsområdet som yter tjenester til utviklingshemmede med utfordrende

atferd.

Stavanger kommune har fritt brukervalg på avlastningstjenester for barn og unge. Det innebærer at brukere kan

velge å få tjenesten levert fra den kommunale leverandøren, Dagsenter og avlastning, eller fra privat leverandør.

Kontrakt med ny privat leverandør inngås høsten 2018.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Stabil drift i ny barne- og ungdomsbolig 

Den nye barne- og ungdomsboligen med �re plasser i Bjørn Farmanns gate ble ferdigstilt mai 2018. Boligen er

tilpasset beboere med utfordringer knyttet til atferd. Tidlig høsten 2018 skal inn�yttingen være ferdig.

2019 blir første hele driftsår for barne- og ungdomsboligen, der etablering og stabilisering av alle sider ved driften blir

sentralt. Det skal samtidig legges til rette for at hver enkelt beboer får et individuelt tilpasset botilbud ut fra sine

behov og forutsetninger.

Dagtilbud 

I Plan for tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming  er det en målsetting at alle skal ha mulighet til et

meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud utenfor hjemmet.

Kartlegging av brukernes behov viser at det trengs en kombinasjon av dagsentertilbud og mer arbeidsrettede

aktivitetstilbud. I planperioden må dagtilbudet ses i sammenheng med praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)

ved Arbeidstreningsseksjonen og kommunalt forsøk med varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Det er et mål at �ere skal få et arbeidsrettet innhold i sitt dagtilbud, og dette vil bli hensyntatt i planleggingen.

Avlastning 

Dagsenter og avlastning må, sammen med helse- og sosialkontorene, legge til rette for et best mulig avlastningstilbud

innenfor gjeldende rammer. Virksomheten må fortsatt sikre god kapasitetsutnyttelse i dagens avlastningsboliger.

Når den nye barne- og ungdomsboligen er tatt i bruk og er i full drift, forventes det noe nedgang i etterspørselen etter

avlastning fordi disse barna ikke har behov for tjenesten lenger. Samtidig vil det være nye som kommer til. I løpet av

høsten 2018 vil en ha bedre oversikt over total kapasitet i avlastningstjenestene. Rådmannen vil følge utviklingen og

etterspørselen av privat og kommunal avlastning gjennom 2019.

Kompetanseheving 

Brukergruppen i avlastningsboligene har gradvis endret seg de senere årene, og bare rundt halvparten av brukerne

har diagnosen psykisk utviklingshemming i dag. Et økende antall brukere er barn med psykiske lidelser og utfordrende

atferd. Det skal derfor fortsatt jobbes med kompetanseheving for ansatte i planperioden.

Det bydekkende veiledningsteamet skal gjennomføre kurs for ansatte i blant annet profesjonelt miljøarbeid,

terapeutisk aggresjonsmestring, bruk av makt og tvang, i tillegg til å drifte ulike nettverk. Kursene er en del av en 4-

årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming,

inkludert årlig plan for ansatte som arbeider med mennesker som motsetter seg hjelp. Utover kursene til

veiledningsteamet inneholder også kompetansehevingsplanen kurs med tema relasjonsbygging, ernæring og fysisk
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aktivitet, pårørendesamarbeid, introduksjonskurs for nyansatte, Mitt livs ABC , utviklingshemming og aldring med

mer.

Budsjettramme

6.12 Nav-kontorene

Tjenestebeskrivelse

Stavanger har �re Nav-kontor som drives i partnerskap mellom stat og kommune. Kontorenes viktigste oppgave er å

bidra til at �est mulig kommer i arbeid eller aktivitet. Nav-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om

sosiale tjenester i Nav. Det omfatter opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud,

individuell plan med hovedvekt på arbeid og aktivitet, og kvali�seringsprogram.

I tillegg forvalter kontorene hele den statlige tjeneste- og ytelsesporteføljen som er lagt til Arbeids- og

velferdsetaten. Brukere som har behov for økonomisk eller sosialfaglig bistand fra stat og kommune, skal få

samordnet hjelp på Nav-kontorene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Oppdragsbrev som styringsverktøy 

Rådmannen utarbeider årlig et oppdragsbrev til Nav-kontorene med konkrete utfordringsområder og resultatmål.

Oppdragsbrevet samordnes med tilsvarende styringsdokument fra Nav Rogaland. Nav-kontorene skal ha særskilt

oppmerksomhet på langtidsmottakere av sosialhjelp og familier med forsørgeransvar i planperioden. I tillegg må den

forsterkede ungdomsinnsatsen opprettholdes.

Oppfølging av langtidsmottakere 

Nav-kontorene har siden 2015 opplevd en økt pågang som følge av høy arbeidsledighet i regionen. Selv om

arbeidsledigheten nå er på vei ned, vil mange sosialhjelpsmottakere (og særlig langtidsmottakere) fortsatt ha behov

for oppfølging for å komme i arbeid/aktivitet eller få avklart eventuelle trygderettigheter. Nav-kontorenes samlede

innsats for å få �ere i arbeid og aktivitet vil være avgjørende for å redusere en ytterligere økning i

sosialhjelpsutbetalingene.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 168 621 168 621 168 621 168 621

  Endringer:        

105 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 3 200 3 200 3 200 3 200

106 Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning 3 000 3 000 3 000 3 000

107 Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud 1 330 1 330 1 330 1 330

108 Arbeidsgården, nye lokaler 500 500 500 500

109 Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 174 651 174 651 174 651 174 651

Tabell 6.9 Budsjetttramme for Dagsenter og avlastning 2019-2022, tall i 1000 kr
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Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar har økt de siste to årene, og særlig langtidsmottakere med

sosialhjelp som hovedinntekt. Disse skal prioriteres for oppfølging mot arbeid, tiltak eller avklaring mot eventuelle

trygderettigheter. I planperioden skal særlig hjemmeværende ektefelle i familier som mottar sosialhjelp kartlegges og

motiveres for deltakelse i aktuelle tiltak eller i kvali�seringsprogram.

Samordning av tiltak for familier med lav inntekt 

Etter en modell fra Kristiansand kalt Nye mønstre – trygg oppvekst  etableres et nytt tiltak ved Nav Hundvåg og

Storhaug i 2018/2019. Tiltaket innebærer at foreldre og barn i lavinntektsfamilier i bydelen får tilbud om koordinert

tverrfaglig og tverrsektoriell innsats fra familiekoordinatorer. Målsettingen vil være å bryte mønsteret hvor

utfordringene overføres fra en generasjon til neste generasjon. Målgruppen er lavinntektsfamilier hvor barna er i

risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap, og selv få økonomiske utfordringer som voksne. Familien vil bli

fulgt opp av familiekoordinator som samordner innsatsen rundt hver familie og hvert familiemedlem ved bruk av

koordineringsverktøyet Familiens plan. Oppfølgingen varer i inntil fem år.

Barn i vanskeligstilte familier 

Nav-kontorene skal foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon og iverksette tiltak når

det er nødvendig. Tre av Nav-kontorene har i tre år mottatt statlig tilskudd til barneansvarlig i kontorene. Etter at

tilskuddsperioden utløp i 2018, skal oppgavene og ansvaret tillagt barneansvarlig videreføres i kontorene, og det må

oppnevnes faste kontaktpersoner.

Eg vil lære!

To av Nav-kontorene har deltatt i forsøket Eg vil lære!

Hovedmålet er å styrke barnas læring og bistå deres foresatte i oppfølging av barnet i skole og fritid.

Foreldre og barn får tilbud om systematisk tverrfaglig oppfølging i hjem, fritid og skole for tidligst mulig å kunne

iverksette beskyttende og kompenserende tiltak.

Eg vil Lære! , som er videreført i drift etter at prosjektperioden er over, vil bli justert etter en evaluering som ble

gjennomført i 2018. Konklusjonene fra evalueringen blir klare rundt årsskiftet 2018/2019, og aktuelle endringer

iverksettes i 2019. Målsettingen med Eg vil lære! er at barn som lever i familier med lav inntekt, skal oppnå

skoleresultater i tråd med sitt evnenivå. Nav følger opp familiene som inviteres i tett samarbeid med PPT, skole og

øvrige deltakere i ressursgruppen til barnet.

Unge sosialhjelpsmottakere 

Nav-kontorene har egne ungdomsveiledere som følger opp ungdom i målgruppen i tett samarbeid med

Arbeidstreningsseksjonen. I 2019 skal Nav-kontorene opprettholde den forsterkede innsatsen rettet mot unge, nye

sosialhjelpsmottakere og stille vilkår om deltakelse i jobbverkstedene eller andre egnede tiltak før stønaden

utbetales.

Fra introduksjonsprogram til arbeid 

Økt bosetting av �yktninger har ført til �ere deltakere i introduksjonsprogrammet. Selv om antallet nye som skal

bosettes er på vei ned, er det fortsatt mange deltakere som er i ferd med å avslutte programmet etter de to eller tre

årene som tilbudet varer. Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller

utdanning etter endt introduksjonsprogram. Nav-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en �yktningveileder hver,

en ordning som opprettholdes i 2019. Målsettingen er at Nav-kontorene i nært samarbeid med Flyktningseksjonen og

Johannes læringssenter bidrar med å styrke arbeidsrettingen i introduksjonsordningen, slik at overgangen fra

program til utdanning eller arbeid blir bedre. Arbeidsretting innebærer blant annet at ordinært arbeidsliv blir

benyttet som kvali�seringsarena.
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Digitalisering av sosialtjenesteområdet 

Stavanger kommune fortsetter å delta i Digisos-prosjektet inn i fase 2 som skal være ferdig før sommeren 2019.

Målet er at brukere av de kommunale tjenestene i Nav skal kunne få innsyn i egne saker på nav.no samt kommunisere

med Nav elektronisk på lik linje med brukere av statlige tjenester.

Budsjettramme

6.13 Boligkontoret

Tjenestebeskrivelse

Boligkontoret har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale utleieboliger og

omsorgsboliger. Kontoret har også ansvar for behandling av søknader om bostøtte, startlån og boligtilskudd til

etablering og tilpasning av bolig, og gir råd og veiledning i boligspørsmål.

Boligkontoret skal tilby innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet en helhetlig boligtjeneste, sikre at

vanskeligstilte får hjelp til å skaffe og beholde en egnet bolig, samt utnytte ressursene i det boligsosiale arbeidet på

en effektiv måte.

Boligkontoret er samlokalisert med Stavanger boligbygg KF, som forvalter den kommunale boligmassen.

Boligkontoret og Stavanger boligbygg KF har felles publikumsmottak og representerer til sammen en dør inn for

innbyggerne til kommunens boligvirkemidler.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Boligsosial handlingsplan 2018–2023 

Boligsosial handlingsplan 2018–2023  har oppmerksomhet på boligfremskaffelser, boligetablering og opprettholdelse

av boforhold. Planen inneholder tiltak på �ere nivåer for å avhjelpe boligutfordringene til grupper med ulike behov.

Boligkontoret har en sentral rolle i oppfølgingen av Boligsosial handlingsplan 2018-2023 . Boligkontoret er særlig

knyttet til målsettingen om at �ere som er økonomisk vanskeligstilte, skal kunne kjøpe en god og egnet bolig. I

planperioden skal dette målet nås blant annet gjennom å systematisere arbeidet med å identi�sere hvem som kan ha

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 304 608 304 608 304 608 304 608

  Endringer:        

134 NAV �yktningveiledere, reversering - - 750 - 1 500 - 1 500

135 Sosialhjelp, reduksjon - 5 000 - 5 000 - 5 000 - 5 000

136 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 200 1 200 1 200 1 200

137 NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler 1 500 - - -

138 Bosetting av �yktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene - - - 2 300 - 2 300

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 302 308 300 058 297 008 297 008

Tabell 6.10 Budsjettramme for Nav-kontorene 2019-2022, tall i 1000 kr
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mulighet for å kjøpe bolig, gi veiledning i kjøpsprosessen, se på muligheter knyttet til lånevilkår og betjeningsevne,

samt utvikle informasjonspakker for �yktninger om kjøp av bolig.

Videreutvikling av samarbeidsrutiner 

Boligkontoret skal arbeide for å videreutvikle et godt samarbeid med aktuelle virksomheter internt og eksternt.

Kontoret må legge til rette for hensiktsmessige samhandlingsarenaer med helse- og sosialkontorene, Nav-kontorene,

Rehabiliteringsseksjonen, Flyktningseksjonen og Stavanger Boligbygg KF. Et prioritert område i 2019 er

videreutvikling av samarbeidsrutiner ved tildeling av bolig til mennesker med behov for tjenester.

Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016– 2020  

Stavanger kommune ble i 2016 en del av Husbankens kommuneprogram knyttet til den nasjonale strategien Bolig for

velferd . Kommunens programavtale med Husbanken har tre hovedmål:

1. Alle skal ha et trygt sted å bo.

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Boligkontoret skal, med bruk av aktuelle boligsosiale virkemidler, bidra til å nå disse målene.

Digitalisering i saksbehandlingen 

Husbankens nye saksbehandlingssystem Startskudd  vil fra januar 2020 bli obligatorisk for alle kommuner. De som

søker elektronisk om startlån eller tilskudd, vil få alle data fra offentlige registre innhentet automatisk. Systemet gir

en sikker elektronisk dialog mellom søker og saksbehandler. Boligkontoret skal i 2019 legge til rette for at Startskudd

blir tatt i bruk i tråd med Husbankens retningslinjer og innen fristen.

Nye retningslinjer for tildeling og forvaltning av tilskudd 

Fra 2020 vil tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig ikke lenger gis som øremerkede midler fra

Husbanken, men inngå i kommunens rammetilskudd. I 2019 skal Boligkontoret bidra til at det utarbeides nye

retningslinjer for tildeling og forvaltning av tilskuddene.

Budsjettramme

6.14 OBS-team

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 7 606 7 606 7 606 7 606

  Endringer:        

104 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 100 100 100 100

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 7 706 7 706 7 706 7 706

Tabell 6.11 Budsjettramme for 2019-2022, tall i 1000 kr
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Tjenestebeskrivelse

Oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet) gir tjenester til en målgruppe som ikke nyttiggjør seg av etablerte

kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenester. Teamet drives i samarbeid mellom Stavanger kommune og Helse

Stavanger HF.

Målgruppen er personer med en kjent alvorlig psykisk lidelse eller hvor det er mistanke om utvikling av alvorlig

psykisk lidelse, i kombinasjon med andre problemstillinger, ofte rusmisbruk. Teamet gir ambulant oppfølging og

behandling og skal sikre at brukerne får både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.

Målet på sikt er at brukerne skal nyttiggjøre seg de ordinære tjenestene når de er klare for dette.

Prioriterte oppgaver i planperioden

God forankring av OBS-teamet 

Oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet) er forankret i en samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og

Helse Stavanger HF. OBS-teamets sentrale målsetting er å gi oppsøkende behandling til mennesker som ikke klarer å

nyttiggjøre seg av eksisterende tjenester. Det er viktig at brukere som ikke ønsker hjelp, kan få langvarig oppfølging av

et tverrfaglig team. Enhetlig ledelse og god forankring og kjennskap til teamet i kommunen er avgjørende for å nå

fram til �ere brukere i målgruppen og for å gi et mer helhetlig tilbud. I 2019 skal det arbeides med å sikre et godt

tverrfaglig samarbeid med ulike instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Resultatrapportering 

OBS-teamet har identi�sert et sett med indikatorer som skal benyttes som månedlig resultatrapportering til

henholdsvis Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Resultatene så langt viser at det er behov for oppfølging og

kontakt over lenger tid enn opprinnelig tenkt, og dette trekket ved brukergruppen må OBS-teamet ta høyde for i

videre planer for arbeidet. Rådmannen skal i 2019 fortsette å følge opp utviklingen i antall brukere, varighet av

oppfølging, antall som avsluttes og status ved avslutning for brukerne som er i kontakt med teamet.

Evaluering av oppsøkende behandlingsteam 

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) gjennomfører en evaluering av tolv

oppsøkende behandlingsteam inkludert OBS-teamet. Dette innebærer en mer inngående evaluering enn det som har

vært gjennomført tidligere, med blant annet ulike målinger av brukerne forut for inntak i teamet og etter to års

kontakt med teamet. OBS-teamet både bidrar inn i evalueringen og følger opp funn underveis i evalueringsperioden.

Evalueringen startet opp høsten 2016, og skal være ferdig i 2019.

Tilpasning til økonomiske rammer 

Finansieringsordningen for de oppsøkende behandlingsteamene vil bli endret i planperioden. Etablerte team som har

fått tilskudd i to år eller mer, slik tilfellet er for OBS-teamet, forventes integrert i ordinær drift fra 2020. I 2019

forventes delvis �nansiering fra kommunens side. På bakgrunn av disse endringene må Stavanger kommune i løpet av

2019 vurdere om det er behov for tilpasninger i driften av OBS-teamet, og legge inn �nansiering for deler av drifter.

Omdisponerte midler fra tiltaket ROP-natt tenkes brukt her.

6.15 Arbeidstreningsseksjonen
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Tjenestebeskrivelse

Arbeidstreningsseksjonen tilbyr kommunale tiltaksplasser til personer som har behov for tett oppfølging,

kvali�sering, arbeidstrening og/eller ytterligere avklaring for å komme i arbeid.

Hovedtyngden av brukerne er deltakere i kvali�seringsprogrammet, men det gis også tilbud til brukere som mottar

sosialhjelp eller statlige ytelser. Virksomheten tilbyr jobbsøkerkurs for unge sosialhjelpsmottakere, tiltak i

oppstartfasen til kvali�seringsprogrammet og avklarings- og aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere. Tilbudet

består av arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklige og langtidsmottakere av sosialhjelp.

I tillegg gis det individuell oppfølging av deltakere som er utplassert i kommunale/private arbeidstreningsplasser, på

oppdrag fra Nav-kontorene. Arbeidstreningsseksjonen drifter også praksisplasser for funksjonshemmede, som er et

arbeidsrettet aktivitetstiltak der målgruppen er uføretrygdede med fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Økt kapasitet i ordningen med praksisplasser for funksjonshemmede 

Behovet for arbeidsrettede dag- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemming øker, særlig for unge som

avslutter videregående skole. Kommunen har ansvaret for å skaffe et slikt tilbud til funksjonshemmede som mottar

uføretrygd og som ikke får tilbud om plass i den statlige stønadsordningen om Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).

Kapasiteten i PFF-ordningen (praksisplasser for funksjonshemmede) ble økt i 2018, og Arbeidstreningsseksjonen må

sørge for at plassene utnyttes maksimalt. PFF-deltakere som kan ha rett til den statlige stønadsordningen VTA i

ordinær virksomhet, skal, i samarbeid med Nav, overføres til denne ordningen for å frigjøre plasser til nye deltakere.

Høsten 2018 gjennomføres en brukerundersøkelse blant PFF-deltakerne for første gang. I 2019 må

Arbeidstreningsseksjonen følge opp resultatene og iverksette aktuelle tiltak.

Kommunalt forsøk med VTA plasser 

Stavanger kommune har mottatt statlig tilskudd tilsvarende ni stillingshjemler i et kommunalt forsøk med varig

tilrettelagt arbeid. Forsøket varer ut 2020. Hensikten med forsøket er å vurdere om en overføring av ansvar fra stat til

kommune kan gi tilbud til �ere enn i dag, gitt den samme ressursinnsatsen. Personer under 30 år og med

utviklingshemming er en prioritert målgruppe. Arbeidstreningsseksjonen skal i samarbeid med Lervig sykehjem drifte

kafeen på sykehjemmet, og �re av stillingshjemlene i forsøket benyttes her. De øvrige fem plassene vil etter en

konkurranse bli tildelt en tiltaksbedrift.

Utvikle innholdet i tiltakene 

Antallet deltakere i Arbeidstreningsseksjonens tiltak, og særlig i jobbverkstedene, har økt de siste årene. Dette følger

av økningen i antall sosialhjelpsmottakere, Nav-kontorenes styrkede innsats rettet mot unge sosialhjelpsmottakere,

samt innføring av lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. I planperioden skal

Arbeidstreningsseksjonen gjøre tilbudet mer differensiert, relevant og tilpasset for den enkelte deltaker samt utvikle

innholdet i jobbverkstedene.

Sikre gjennomstrømning i tiltakene 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ivaretas i hovedsak gjennom jobbverkstedene og i

gruppebaserte tiltak. I JobbSats  skal mellom seks og ti unge få tilbud om meningsfulle aktiviteter som bidrar i en

videre avklaring på veien mot arbeid/skolegang, statlige arbeidsmarkeds-/kvali�seringstiltak,

arbeidsavklaringspenger eller kommunalt kvali�seringsprogram. Målgruppen er deltakere som ikke har et

aktivitetstilbud etter deltakelse i jobbverkstedene. Samhandling og samordning av statlige og kommunale tiltak og

samarbeid med Nav-kontorene, er en forutsetning for å få deltakerne videre i arbeid eller aktivitet.

Flere i eksterne arbeidstreningsplasser 

På grunn av stor pågang og �ere henvendelser blir det viktig at deltakerne i gruppetiltakene i større grad får tilbud om
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arbeidstrening i kommunale virksomheter eller private bedrifter. Rekruttering av egnede arbeidstreningsplasser for

deltakere er en prioritert oppgave i planperioden.

Ved å delta i ekstern arbeidstrening vil deltakerne raskere oppnå en avklaring av hva slags tilrettelegging som skal til

for å delta i arbeidslivet. For dem som avsluttes i tiltakene må det utarbeides sluttrapporter av god kvalitet, slik at

Nav-veileder kan avklare videre mål og eventuelle tiltak for deltakeren.

Budsjettramme

6.16 Flyktningseksjonen

Tjenestebeskrivelse

Flyktningseksjonen har ansvar for bosetting og oppfølging av nyankomne �yktninger i to til tre år etter ankomst til

kommunen, avhengig av lengden på innvilget introduksjonsprogram. Ansvaret omfatter praktisk bistand, veiledning

og koordinering av tiltak når det gjelder økonomi, bolig, familieliv og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Flyktningseksjonens tjenester omfatter også forvaltning av søknader om introduksjonsprogram, kartlegging,

individuelle kvali�seringsplaner og annen oppfølging i introduksjonsordningen (jf. introduksjonsloven).

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bosetting og oppfølging av �yktninger 

Det er forventet at antallet �yktninger Stavanger kommune vil bli forespurt om å bosette i 2019, vil ligge på samme

nivå som 2018. Det vil si rundt 120 personer, inkludert enslige mindreårige �yktninger. Om nedgangen i antall

asylsøkere til Norge fortsetter, vil �ertallet av de som skal bosettes komme som overførings�yktninger direkte fra

utlandet til kommunen.

Mange av �yktningene som er bosatt fra norske mottak de tre siste årene kom alene, men har familie som fyller vilkår

for familiegjenforening. Dette har ført til en økning i antallet familiegjenforente. Kommunen får også et økende antall

forespørsler fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om sekundærbosettinger og om å inngå avtale om alternativ

mottaksplass, det siste mot en økonomisk kompensasjon. Asylsøkeren får da oppfølging i kommunen i stedet for på et

mottakssenter. Flyktningseksjonen forventer at ca. 100 personer vil komme via familiegjenforening,

sekundærbosettinger og alternativ mottaksplass i 2019. Totalt vil det i 2019 være over 850 personer som får

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 14 767 14 767 14 767 14 767

  Endringer:        

91 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 240 240 240 240

92 Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning 500 500 2 000 2 000

93 Praksisplasser for funksjonshemmede 0 500 500 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 15 507 16 007 17 507 17 507

Tabell 6.12 Budsjettramme for Arbeidstreningsseksjonen 2019-2022, tall i 1000 kr
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oppfølging. Både overførings�yktninger, familiegjenforente og asylsøkere med alternativ mottaksplass har kort botid

i landet, og har i større grad behov for råd og veiledning enn de som har bodd på asylmottak en stund.

Dersom antallet bosatte �yktninger holder seg på ca. 120 personer i 2019 og 2020, gir det i forhold til dagens nivå en

betydelig nedgang i antallet personer Flyktningseksjonen skal følge opp. Det vil i så fall innebære behov for

tilsvarende nedtrapping av ressursinnsatsen i virksomheten, med virkning fra 2020.

Reorganisering av introduksjonsprogrammet 

I 2019 vil hele introduksjonsprogrammet, med unntak av grunnskole-, norsk- og samfunnsfagundervisning, legges inn

under Flyktningseksjonens ansvarsområde. Dermed blir oppfølging av den enkelte deltakers kvali�seringsløp, kontakt

med arbeidsplasser/næringsliv og tiltak som forbereder til yrkesdeltakelse, samlet under én ledelse. Målet er styrket

arbeidsretting og �ere deltakere i arbeid og utdanning.

Mange deltakere i introduksjonsprogrammet gjennom 2019 

På grunn av det høye antallet �yktninger som ble bosatt i 2016-2018, vil antallet deltakere i

introduksjonsprogrammet holde seg på et høyt nivå gjennom hele 2019. Det vil være om lag 500 personer i

introduksjonsprogrammet gjennom størsteparten av året. En stor andel av deltakerne har grunnleggende

utfordringer med språk, og for disse er veien til utdanning og arbeid lang. Mange får innvilget deler av eller hele tredje

året i introduksjonsprogrammet, det vil si en utvidelse ut over de to årene som utgjør ordinær varighet. Den store

gruppen av �yktninger som kom høsten 2016, vil ha behov for programmet i hele 2019.

Kommunen har som mål at minst 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet starter direkte i arbeid eller

utdanning etter endt program, og at 70 prosent er i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt

introduksjonsprogram. Samarbeid mellom Flyktningseksjonen, Johannes læringssenter, Nav-kontorene, Rogaland

fylkeskommune og arbeidsgivere er avgjørende for å oppnå gode resultater i introduksjonsprogrammet.

Differensierte utdanningsløp 

Flyktninger som har lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, vil ha behov for spesialtilpassede prosjekter. Ved

starten av 2019 vil rundt 25 prosent av alle deltakere i introduksjonsprogrammet gå i grunnskolen. Økt bruk av tredje

året i introduksjonsprogrammet for fullføring av grunnskolen er sentralt for denne gruppen.

For dem med noe skolegang og yrkespraksis fra hjemlandet, vil Flyktningseksjonen videreutvikle samarbeidet med

Rogaland fylkeskommune, Nav, nærliggende kommuner og aktuelle arbeidsplasser., Målet er å få �est mulig gjennom

til fagbrev. Allerede igangsatte prosjekter skal fullføres, og nye prosjekter mot fagbrev forventes etablert i løpet av

2019. Bransjer som vil ha behov for arbeidskraft i årene fremover, er særlig aktuelle for introduksjonsprogrammet.

For �yktninger med mer skolegang og praksis fra hjemlandet, vil en raskest mulig konvertering av utdanning og

kontakt med aktuelle fremtidige arbeidsplasser stå sentralt. Nav blir en viktig medspiller i alle faser av

introduksjonsprogrammet.

Oppfølging av helsemessige utfordringer 

Blant de �yktningene som kommunen har bosatt de siste tre årene, har et betydelig antall personer helsemessige

utfordringer og varig behov for kommunale tjenester i tillegg til oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Flere i denne

gruppen vil ha omfattende hjelpebehov livet ut. Flyktningseksjonen må sammen med helse- og sosialkontorene,

hjemmebaserte tjenester og Fysio- og ergoterapitjenesten legge til rette for at de får gode helse- og

omsorgstjenester.

Mange �yktninger har behov for oppfølging knyttet til psykisk helse. Tydeligere krav i introduksjonsloven om

individuell tilrettelegging vil kreve tilpasninger og alternativt innhold i introduksjonsprogrammet for en del av disse.

Forebyggende arbeid med familier og utsatte grupper 

Flyktningseksjonen prioriterer oppfølging av familier med barn, og vil videreutvikle samtaletilbud til familier som har
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ulike utfordringer, blant annet i forbindelse med familiegjenforening. Virksomheten vil utvide gruppetilbudet med

foreldreveiledning/ICDP (International Child Development Program).

Flyktningseksjonen skal i 2019 ha større oppmerksomhet på arbeid rettet mot utsatte grupper for å hindre

utenforskap, og å forebygge radikalisering på lenger sikt. I dette arbeidet inngår systematisk kobling opp mot frivillig

sektor og fritidsaktiviteter for barn og ungdom, samt ulike veiledningsgrupper for voksne og ungdom.

Budsjettramme

6.17 Krisesenteret

Tjenestebeskrivelse

Krisesenteret er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære

relasjoner. Virksomheten gir også tilbud til mennesker som er utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.

Stavanger kommune er vertskommune for senteret som driftes i samarbeid med 17 andre kommuner i Sør-

Rogaland.

Tilbudet omfatter råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler, et trygt midlertidig

bosted når dette er nødvendig, bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted,

foreldreveiledning og formidling av kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis

lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Informasjonsarbeid mot særlig utsatte grupper 

Krisesenteret vil i 2019 spisse informasjonsarbeidet mot grupper i befolkningen som statistisk er mest utsatt for vold

i nære relasjoner. Eldre er i forskningsrapporter �ere ganger pekt på som en særlig sårbar gruppe med lite kontakt

med hjelpeapparatet, og de er underrepresentert i den nasjonale krisesenterstatistikken. Tilpasset informasjon til

minoritetsbefolkningen vil også bli prioritert. Krisesenteret vil i tillegg satse på informasjon om tilbudet til menn, på

bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere om at tilbudet er lite kjent.

Krisesenteret skal tilby foredrag til eldresentre og aktivitetssentre for eldre. Senteret vil sende ut informasjon til

språkstasjoner og �yktningtjenestene i kommunene, vurdere tilpasset informasjon i postgang til eldre og tilby

informasjon til det øvrige hjelpeapparatet.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 27 335 27 335 27 335 27 335

  Endringer:        

110 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 700 700 700 700

111 Bosetting av �yktninger - nedtrapping - - 4 800 - 6 000 - 8 000

112 Prosjekt for �yktninger - mentor og traineeordning i arbeidslivet 1 300 1 300 1 300 1 300

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 29 335 24 535 23 335 21 335

Tabell 6.13 Budsjettramme for Flyktningsseksjonen 2019-2022, tall i 1000 kr

190

http://hop2019.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/#drt110
http://hop2019.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/#drt111
http://hop2019.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/#drt112


Økt oppmerksomhet på livskvalitet og mestring 

I løpet av et opphold på krisesenteret er det mye praktisk som må ordnes. Stor pågang av brukere kan påvirke

innholdet i tilbudet. På grunn av kapasitetshensyn kan dette gjøre oppfølgingen mindre tett enn brukeren selv kunne

ønske. Krisesenteret vil derfor i 2019 rette arbeidet mot livsglede og mestring for brukerne. Gjennom å ha �ere

gruppetilbud, slik at ansatte-ressursene brukes mer effektivt, vil Krisesenteret både nå �ere brukere samtidig og sikre

at dette får plass i oppfølgingen av brukere.

Bedre barns hverdag gjennom støtte til foreldrerollen 

I de aller �este tilfellene hvor barn oppholder seg på Krisesenteret, er årsaken vold mellom foresatte. Den forelderen

som har levd med vold, vil ofte ha behov for støtte i foreldrerollen for å gi god omsorg og for å skape en god relasjon til

barna sine. Krisesenteret vil øke innsatsen på foreldreveiledning i 2019 gjennom ICDP-veiledning (International Child

Development Program) og å heve kompetansen ved å videreutdanne �ere ansatte som CoS-veiledere (Circle of

Security).

Styrket oppfølging i reetableringsfasen 

Krisesenteret ser at mange av brukerne har behov for hjelp til oppfølging fra offentlige instanser utover det som er

senterets mandat. Mange kan nyttiggjøre seg hjelp fra frivillige organisasjoner, for eksempel i forhold til

nettverksbygging. Senteret skal i løpet av 2019 styrke oppfølgingen av brukere i reetableringsfasen ved å utarbeide

en ny oppfølgingsplan. Oppfølgingsplanen skal blant annet inkludere en rutine der kobling mot andre offentlige og

frivillige organisasjoner vurderes.

Flere mannlige beboere og bemanningsbehov 

Krisesenteret har i 2018 opplevd en økning i antall mannlige beboere, og rådmannen foreslår noe økte ressurser i

avdelingen for menn i 2019. Dersom økningen fortsetter i planperioden, kan det bli behov for å øke bemanningen ved

krisesentertilbudet ytterligere.

Budsjettramme

6.18 Stavanger legevakt

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 12 766 12 766 12 766 12 766

  Endringer:        

133 Krisesenteret for menn, økt bemanning 200 200 200 200

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 12 966 12 966 12 966 12 966

Tabell 6.14 Budsjettramme for Krisesenteret 2019-2022, tall i 1000 kr

191

http://hop2019.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/#drt133


Tjenestebeskrivelse

Legevakten er kommunens øyeblikkelig hjelp-virksomhet, og har en sentral rolle innen akuttmedisinske tjenester

utenfor sykehus og innen helsemessig beredskap for Stavanger, Sola og Randaberg. Stavanger legevakt er legevakt

for tre kommuner tilsvarende ca. 160000 innbyggere, og skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan

vente til en får time hos fastlegen eller er av en slik art at den skal gis på sykehus. Samtidig er Stavanger legevakt

vaktsentral for sju kommuner med totalt ca. 180850 innbyggere.

Det er etablert to øyeblikkelig hjelp-plasser ved legevakten for pasienter som har behov for observasjon og

utredning av uavklarte tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig.

Administrasjonen ved Stavanger legevakt har i tillegg overordnet ledelsesansvar for fengselshelsetjenesten,

psykososialt kriseteam, voldtektsmottak, smittevernkontoret, psykiatrisk sykepleier og internasjonalt

vaksinasjonskontor.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Nye lokaler for Stavanger legevakt 

Stavanger legevakt tilfredsstiller ikke krav til fysisk arbeidsmiljø, drift og beredskap sett opp mot

befolkningsgrunnlaget de betjener. Arbeidet med en mulighetsstudie pågår, og vil fortsette tidlig i planperioden.

Mulighetsstudien skal utrede løsninger knyttet til midlertidige lokaler, og utrede arealbehov og fremtidig lokalisering

av nye Stavanger legevakt. Det vil i den forbindelse også bli vurdert om det er aktuelt å samlokalisere dagens legevakt

med andre akuttmedisinske funksjoner. Som ledd i mulighetsstudien er det aktuelt å sette opp et midlertidig

modulbygg i tilknytning til dagens legevakt for å imøtekomme nødvendig arealbehov.

Stabil drift 

Stavanger legevakt har lyktes i rekruttering av sykepleiere, noe som var et sentralt punkt etter en gjennomgang i

2016. I 2019 vil oppmerksomhetet være rettet mot å stabilisere og tilpasse driften til de økonomiske rammene.

Kompetanse og opplæring 

Akuttmedisinforskriften gir føringer i henhold til kompetanse og opplæring av personell i legevakt/ legevaktsentral.

Stavanger legevakt har fått konsesjon fra Helsedirektoratet til å gjennomføre kurs i akuttmedisin for

legevaktpersonell, et kurs som er pålagt alt personell i legevakter. Dette gir legevakten mulighet til å bruke

kompetansen ansatte ved Stavanger legevakt har, samt selge kursplasser til andre legevakter i Norge, noe som kan gi

inntekter på sikt.

Stavanger legevakt vil i 2019 ha oppmerksomhet på ferdighetstrening, simulering og samtrening mellom leger og

sykepleier, og akuttmedisinsk samtrening med politi, ambulanse og AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Vold, trusler og utagerende atferd er en økende utfordring i legevakter. Stavanger legevakt ønsker å utdanne egne

MESA-trenere (mestring av aggresjon) slik at en sikrer opplæring og trening for personalet ved legevakten.

Iverksettelse av overgrepsmottak 

I forbindelse med Stortingsmelding nr.15 (2012-2013) Forebyggelse og bekjempelse av vold i nære relasjoner , er det

bestemt at kommunene skal ha ansvaret for arbeidet mot vold i nære relasjoner, og helseforetakene skal ha ansvaret

når det gjelder seksuelle overgrep. Veilederen for kommunale overgrepsmottak anbefaler at både seksualisert vold og

overgrepsvold blir håndtert i robuste overgrepsmottak. Et interkommunalt samarbeid kan være en aktuell

driftsmodell for et overgrepsmottak. En arbeidsgruppe vil bli nedsatt for å utrede dette nærmere, og rådmannen vil

legge fram sak til politisk behandling når utredningen er ferdigstilt.

Drift av legebil 

I Handlings- og økonomiplan 2016-2019  ble det vedtatt å tildele midler til økt grunnbemanning og drift av legebil. En
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gjennomgang utført i 2017 identi�serte behov for en driftsmodell med faste kommunale legestillinger for å

betjene/administrere legebilen. I 2019 blir det en prioritert oppgave å sikre stabil drift av legebilen.

Nytt system for elektrokardiogra� (EKG) 

Som ledd i den akuttmedisinske kjede er det avgjørende at legevakten har tilstrekkelig og optimalt fungerende EKG-

utstyr for å kunne møte befolkningens behov på en trygg og funksjonell måte. Dagens EKG-system ved legevakten har

betydelige tekniske utfordringer og tilfredsstiller generelt ikke kravene. Rådmannen anbefaler å bytte ut dagens EKG-

system med et system som er mer robust og kvalitetssikkert, og som i tillegg kan lagre resultatene i et søkbart

journalsystem med sensitiv sone.

Opprette to nye nødoperatørplasser 

I henhold til akuttmedisinforskriften skal legevaktsentralen besvare 80 prosent av henvendelsene innen to minutter.

Ved Stavanger legevakt er det i dag �re nødnettoperatør-plasser. Statistikk og målinger viser at dette er utilstrekkelig

i vanlige helger, og vil også være for lite i en beredskapssituasjon. Rådmannen foreslår derfor å øke antall

nødnettoperatørplasser til seks.

Nye lokaler i Stavanger fengsel 

Fengselshelsetjenestens lokaler i Stavanger fengsel tilfredsstiller ikke krav til fysisk arbeidsmiljø og drift. Statsbygg er

eier av lokalene. Ved en eventuell �ytting er Stavanger kommune ansvarlig for IT-utstyr og medisinskteknisk utstyr.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 52 319 52 319 52 319 52 319

  Endringer:        

156 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 000 1 000 1 000 1 000

157 Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader 500 500 500 500

158 Bosetting av �yktninger - nedtrapping av tildelte midler - - - 700 - 700

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 53 819 53 819 53 119 53 119

Tabell 6.15 Budsjettramme for Stavanger legevakt 2019-2022, tall i 1000 kr
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RÅDMANNENS FORSLAG

7 By- og samfunnsplanlegging

Kommunens visjon Sammen for en levende  by gir retning til arbeidet med byutvikling i

Stavanger. En levende by er en by med en aktiv befolkning, mindre levekårsforskjeller, et

velfungerende transportsystem og boligmarked, som forebygger og håndterer lokale så

vel som globale utfordringer. Kommunen må samarbeide med befolkning, næringsliv og

offentlige samarbeidspartnere for å nå sine mål.

7.1 Innledning

Trygghet og sikkerhet er grunnleggende forutsetninger for en levende by. Stavanger arbeider målrettet med

samfunnssikkerhet og beredskap og sikrer seg nødvendig kunnskap om det stadig skiftende utfordringsbildet.

Klimatilpasning og digitale trusler er blant oppgavene som prioriteres.

Kommunens folkehelsearbeid er høyt prioritert og kjennetegnes av stor grad av tverrfaglig innsats. Spesielt er

områdesatsingen på Storhaug et viktig innsatsområde, hvor kommunen i samarbeid med staten, gjennomfører

prosesser og tiltak for å utjevne levekårsforskjeller. Også i Hillevåg er en områdesatsing igangsatt, som blir tett

integrert med byutvikling og infrastrukturutbygging i området.

Økt økonomisk aktivitet og mange offentlige oppgaver bidrar til at det er et stort antall byutviklingsplaner under

behandling, både kommunens egne og private innsendte planer. Planer for næringsarealer og sammensatte områder

med �ere funksjoner på Åsen, Forus og Mariero er blant de prioriterte i første periode. Samtidig er arbeid med ny

kommuneplan for Stavanger igangsatt, og kommunen bidrar i regionalplan for Jæren, planer for å realisere

bymiljøpakken og interkommunal kommunedelplan for Forus.

Stavanger har en unik samling av trehus, som sterkt bidrar til byens egenart og historiefortelling. Byantikvaren har et

særskilt ansvar for forvaltning av trehusbyen, og de overordnede planer som sikrer historiske kvaliteter for

framtiden. Det vil bli prioritert å forberede en revisjon av kommunedelplan for kulturminner.

I kommunens byggesaksbehandling er det høyt prioritert å overholde lovpålagte frister for saksbehandlingstid.

Videre utvikling av nettsider, digitale plattformer, og internt og eksternt samarbeid, skal bidra til å håndtere tidsfrister

og service på en best mulig måte. Det skal gjennomføres tilsyn i minst 15 % av sakene.

I perioden vil det pågå et betydelig arbeid med forberedelse av kommunesammenslåingen fra 2020. Fellesnemnda har

vedtatt at det skal være eiendomsskatt i den nye kommunen. Det skal i den forbindelse skal gjennomføres en ny

taksering for nye Stavanger. Dette er et omfattende prosjekt som vil kreve betydelig innsats utover

prosjektkostnadene i nye Stavanger.

Budsjettramme

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 58 806 58 806 58 806 58 806
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7.2 Beredskap og samfunnsutvikling

Tjenestebeskrivelse

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet er samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer viktige funksjoner og

grunnleggende verdier. Truslene i samfunnet i dag er mer uforutsigbare enn før. Teknologisk utvikling, terrorisme og

klimaendringer er stikkord for fremtidens utfordringer.

Kommunen utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og har et generelt og grunnleggende ansvar

for å skape et trygt og robust samfunn. Lov om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å ha en

sektorovergripende beredskap som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet i et

helhetlig perspektiv.

 

Folkehelse

Folkehelse omhandler befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Kommunen skal

fremme folkehelse gjennom planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Folkehelsearbeid er en systematisk arbeidsform som krever involvering på tvers av alle tjenesteområder.

Kommunens arbeid med folkehelse er derfor samlet i et tverrsektorielt folkehelseforum.

 

Mangfold og inkludering

Avdelingen mangfold og inkludering har ansvar for å koordinere kommunens samlede innsats på et overordnet nivå

for å fremme inkludering og deltakelse, blant annet gjennom å forebygge utenforskap, diskriminering, radikalisering

og voldelig ekstremisme. Perspektivet skal være gjennomgående i kommunes planer, strategier, prosjekter og

utvikling av tjenester.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Endringer:        

165 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 80 80 80 80

166 Nytt nødnett, innkjøp og drift 250 100 100 100

167 Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling 620 620 820 820

168 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 000 1 000 1 000 1 000

169 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 90 90 90 90

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 60 846 60 696 60 896 60 896

Tabell 7.1 Budsjettramme for By og samfunnsplanlegging 2019-2022, tall i 1000 kr
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Samfunnssikkerhet

Ny kommunestruktur

Nye Stavanger kommune blir en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv.

Ny kommunestruktur medfører samtidig en endret geogra� med blant annet �ere øyer uten fastlandsforbindelse.

Dette stiller nye krav til samfunnssikkerhet og beredskap.

Som følge av ny kommunestruktur skal det i planperioden gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

På bakgrunn av denne skal det utarbeides en beredskapsplan. Denne planen skal øves, både internt i kommunen og

sammen med andre etater og organisasjoner.

Digitale trusler

Det moderne samfunn er nærmest utenkelig uten en digital infrastruktur som fungerer.

Den digitale utviklingen innebærer en kraftig endring i samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde. Man opplever nye

trusler, som for eksempel at maskiner og infrastruktur i Norge kan angripes av anonyme aktører som be�nner seg i

andre land. Man har fått nye sårbarheter å forholde seg til, som at programmeringsfeil i én komponent kan få

effekter som slår ut store deler av mobilnettet.

Samfunnsfunksjonene er – gjennom digitale verdikjeder – utsatt for hendelser på nye og tidligere ukjente måter.

Dette er et område kommunen skal jobbe aktivt med i planperioden.

Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Stavanger

Utarbeide beredskapsplanverk for nye Stavanger og øve på dette

Ha oppmerksomhet på Stavangers sårbarhet overfor klimaendringene, og utvikle kommunens evne til å
bli mer klimarobust

Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler. Utarbeide tiltaksplan.

Arbeide mot terror og alvorlig kriminalitet

Folkehelse

Utjevning av sosiale ulikheter

Stavanger er en kommune med økende sosiale helseforskjeller.

Det er stadig større forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst. Sosiale ulikheter i barneårene

bidrar til helseforskjeller senere i livet, og det er derfor viktig å rette innsatsen mot barn og unges oppvekstsvilkår.

I tillegg ser vi at forskjellene i forventet levealder øker. Folkehelsepro�len viser at folk som har grunnskole som

høyeste utdanningsnivå lever i snitt 5,9 år kortere enn de som har fullført videregående skole. All planlegging må

derfor bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

Rullere strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029

Sikre folkehelseperspektivet i kommunens plan- og utredningsarbeid

Holde løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som
påvirker denne
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Gjennomføre program for områdesatsing på Storhaug

Gjennomføre program for områdesatsing i Hillevåg

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimaendringer rammer hele verden, men endringene varierer mye. Fattige land som historisk har bidratt minst til

klimagassutslippene, er mest utsatt. Endringene blir stadig tydeligere også i Europa og Norge også.

Hvor store klimaendringene blir, estimeres ved bruk av avanserte klimamodeller. For Norge har klimamodellene

truffet godt på temperaturøkningen, som nærmer seg én grad. Når det gjelder nedbør, har klimamodellene anslått at

nedbøren i Norge skulle øke med fem prosent de siste 100 årene. Den faktiske økningen er nesten �re ganger

høyere. Mye tyder på at rapportene og modellene som er lagt til grunn i Norge, har vært for optimistiske.

Klimaendringer vil særlig føre til økt behov for tilpasning til kraftig nedbør, økte problemer med overvann,

havnivåstigning og storm�o.

Utarbeide og følge opp tiltak etter ROS-analyse klimatilpasning

Utarbeide klimatilpasningsstrategi

Deltakelse i nettverk og prosjekter

Mangfold og inkludering

Lede, styrke og utvikle den regionale samordningsgruppen mot voldelig ekstremisme i regionen
(SAMVER)

Utvikle forpliktende og stabile samarbeidsarenaer internt i kommunen

Utvikle og ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering

Forpliktende oppfølging og aktiv deltakelse i nettverkene ICC (Intercultural Cities) og Nordic safe Cities

Styrket metode- og analysekompetanse

Samarbeide med STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn), frivillige lag og organisasjoner og
kulturhuset Sølvberget

7.3 Byggesak og byantikvar
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Tjenestebeskrivelse

Byggesak 

Seksjonen dekker saksbehandling av byggesøknader samt tilsyn med byggeaktivitet i kommunen, og ivaretar krav til

utbygging, byggverk og samfunnets interesser slik disse er nedfelt i plan- og bygningslovens bestemmelser med

forskrifter.

Byggesøknader, tilsynsoppgaver og lovpålagt ulovlighetsoppfølging skal behandles i tråd med god forvaltningsskikk

og i samsvar med et omfattende lovverk, gjeldende planregulering og kommunale vedtak.

Avdelingen har utstrakt publikumskontakt og har som mål å yte løsningsorientert rådgivning og veiledning til

interne og eksterne samarbeidspartnere, tiltakshavere, naboer og lokalmiljøer – med en standard som

imøtekommer innbyggernes behov i et utenfra og inn perspektiv.

Byantikvar 

Byantikvarens oppgave er å arbeide for at verneverdige kulturminner blir tatt vare på – både bygninger, anlegg og

større, sammenhengende miljøer. Seksjonen skal bidra til god ressursforvaltning og til å ivareta en by med særpreg

og karakter, som basis for videre byutvikling.

Byantikvaren arbeider med kartlegging av kulturminner, veiledning og formidling. Virksomheten er rettet både

innad, mot kommunen som plan- og bygningsmyndighet og som eiendomsbesitter, og utad, mot arkitekt- og

byggebransjen og byens befolkning.

Arbeidsoppgavene består i å gi innspill i planprosesser og byggesaker, og betjene huseiere og andre som ønsker

hjelp ved rehabilitering, ombygging og andre spørsmål som berører kulturminnevern. I tillegg holder byantikvaren

foredrag, byvandringer og forelesninger for interesseforeninger og studenter.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Saksbehandling 

Avdelingen arbeider kontinuerlig for å sikre riktig kvalitet i saksbehandlingen, kort saksbehandlingstid og effektive

arbeidsrutiner. Lovpålagte frister for saksbehandlingstid skal overholdes.

Nettsider, dokumentmaler og arbeidsrutinene skal videreutvikles fortløpende for å håndtere tidsfrister og for å yte

god innbyggerservice. Innovasjon og videre utvikling av digitale plattformer, og internt og eksternt tverrfaglig

samarbeid, skal prioriteres.

Tilsyn 

Prioriterte tilsynsoppgaver i planperioden er universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet iht.

Byggtekniske forskrifter (TEK 10 §§ 8 og 12), tilsyn med kvali�kasjoner til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon

av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved midlertidig

brukstillatelse/ferdigattest. Seksjonen har som mål å gjennomføre tilsyn i minst 15 % av sakene.

Tilsyn prioriterer tid til opplæring og oppdatering av det interne kvalitetssystemet for å imøtekomme hyppige endring

av lov og forskrifter.

Selvkost 

Seksjon byggesak drives med 100 % gebyr�nansiering etter selvkostprinsippet.

Avdelingen prioriterer å effektivisere, forenkle og videreutvikle digitale arbeidsplattformer og tjenester for å

redusere ressursbruk, uten at det skal gå på unødig bekostning av produksjon og service overfor innbyggerne.

Trehusbyen 

God forvaltning av trehusbyen, saksbehandling, veiledning og rådgivning i plan- og byggesaker er kjerneoppgaver som
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har høy prioritet for byantikvaren. Oppgavene øker i omfang og utfordrer begrensede ressurser og viktige, langsiktige

og strategiske oppgaver på kulturminnevernfeltet.

Formidling 

Det er stort behov for mer og bedre formidling av kommunens kulturminneverdier og vernebestemmelser opp mot

huseiere, arkitekter og byggmestere. Bedre formidling på nett vil bli prioritert, men også foredrag, temakvelder og

andre kanaler.

Ny kulturminneplan, forberedelser 

Det vil være en høyt prioritert oppgave for byantikvaren å begynne på en gjennomgang og supplering av tidligere

registreringer med tanke på rullering av kommunedelplan for kulturminner.

Tilskuddsordning 

Stavanger hadde tidligere en tilskuddsordning til kulturverntiltak. Erfaringsmessig har ordningen hatt stor betydning

for å få innbyggerne i tale og skape konkrete resultater på kulturminnefeltet. Avdelingen vil i planperioden utrede en

mulig ny slik ordning.

Andre oppgaver 

Avdelingen Byggesak og byantikvar deltar aktivt i �ere eksterne nettverk og nasjonale prosjekter – både som

pilotkommune og rådgivere. Avdelingen deltar også i tverrfaglige prosjekter hvor 3D-løsninger og andre

innovasjonstiltak utprøves. Arbeidet er ressurskrevende, men fremtidsrettet, og målrettet innovasjon vil prioriteres i

perioden.

I 2025 feirer både domkirken og Stavanger by sitt 900-årsjubileum. Jubileet vil få en egen prosjektorganisasjon, og

det er naturlig at byantikvaren deltar i arbeidet. Kommunesammenslåingen gjør det nærliggende å trekke trådene

mellom byen og omlandet, hvor domkirkens historie sees i sammenheng med middelalderkirkene på Hesby, Sørbø,

Talgje og Utstein.

I perioden fram mot etableringen av nye Stavanger er det aktuelt for avdelingen å bistå midlertidig med

byggesaksbehandling og tilsynsoppgaver i Rennesøy og Finnøy. Kvalitet og standard på disse oppgavene i alle de tre

kommunene forventes lagt på samme nivå som i dagens Stavanger, noe som vil kreve �ere ressurser.

Kommunesammenslåingen vil få stor betydning for byantikvarens kulturminnevernarbeid. Uansett hvordan arbeidet

organiseres i nye Stavanger, vil kulturlandskap utgjøre en betydelig større andel av kulturminnefeltet enn i dag, og det

vil kreves ytterligere samarbeid med landbruksmyndighetene, fylkeskommunen og arkeologisk museum.

7.4 Byutvikling

Tjenestebeskrivelse

Avdelingen har ansvar for all planlegging etter plan- og bygningsloven fra overordnet strategisk planlegging til

utredninger, analyser og detaljplaner. Gjennom plan- og utviklingsarbeid skal avdelingen bidra til en regional og

lokal utvikling i tråd med vedtatte mål og strategier.

Planlegging skjer i stor grad innenfor den utbygde by og skal bidra til å utvikle en mer bærekraftig og klimavennlig

by for alle. Kommunen utarbeider og behandler overordnede planer og detaljplaner for bygg og infrastruktur i

byomformingsområdene, utbyggingsområdene og ved enkeltprosjekter i den utbygde byen.

Prioriterte oppgaver i planperioden
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Et kortreist hverdagsliv 

For å få til en god by å bo i og legge til rette for byliv, er det også viktig at byen er velbetjent med offentlig og privat

tjenesteyting, arbeidsplasser, rekreasjonsområder og nærservice. Gode planer har stor betydning for folkehelse,

kvalitet i boligprosjekter, gode uterom, kvalitet i tjenestetilbud og tilknytning til byens friområder i et hverdagsliv med

korte avstander, der det er enkelt å gå, sykle og reise kollektivt.

Avdeling for byutvikling skal bidra aktivt til konstruktivt samarbeid og medvirkning med regionale aktører, aktuelle

interesseorganisasjoner, utbyggere og innbyggere, avveie interessene og forberede planer for politiske vedtak og

videre oppfølging.

Kommuneplan for Stavanger 2019–2034 

Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019–2034  pågår og vil bli lagt fram for sluttbehandling i 2019.

Samfunnsdelen tilpasses nye Stavanger og vedtas foreløpig av Stavanger bystyre i 2019. Det jobbes også med felles

planstrategi for nye Stavanger, som skal vedtas av nytt kommunestyre i 2020.

Andre plan- og analyseoppgaver 

Arbeidet med rullering av Regionalplan Jæren pågår, og Byutvikling deltar i arbeidsgrupper med faglige innspill.

Planens fase 1 vil komme på høring våren 2019.

Arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus  pågår, og planen skal ferdigstilles i 2019.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum  sluttbehandles høsten 2018. En prioritert oppgave vil være oppfølgingen av

kommunalutvalgets vedtak i sak 133/17 om kommunalutvalget som kommunens sentrumsutvalg med tilhørende

administrativ oppfølging. I dette vil også deltakelse i og videreutvikling av City Impact District Stavanger sentrum

(CID) være en viktig oppgave.

For å imøtekomme utbyggingsbehovet framover, fra private utbyggere og kommunen, vil avdelingen prioritere

følgende oppgaver:

Behandle private planer innenfor lovens tidsfrister

Ferdigstille områdereguleringsplanene for Åsen, Mariero og Forus øst

Utarbeide egne detaljreguleringsplaner for offentlige oppgaver

Mulighetsstudier og tomteutredninger for mulige utbygginger

Være faginstans for arkitektonisk, estetisk og miljømessig utvikling

Områderegulering for Hillevåg vil igangsettes når pågående områdeplaner er sluttbehandlet.

Framdrift for områderegulering for Dusavika avhenger av avklaringer om løsning for E39 Smiene-Harestad.

I perioden fram mot etableringen av nye Stavanger er det aktuelt for avdelingen å bistå midlertidig med

plansaksbehandling og kommuneplanoppgaver i Finnøy.

Byvekstavtale 

Avtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om

arealbruken og rekkefølgen i utbyggingen i kommunene på Nord-Jæren. Det pågår arbeid med revidering av

Handlingsprogrammet for Bymiljøpakke Nord-Jæren 2018-2021  og byvekstavtalen, basert på Nasjonal

transportplan 2018-2029 . Det statlige bidraget til riksvegprosjekter, bussveien og sykkelstamvegen med �ere blir

fastsatt i byvekstavtalen.

Prioriterte planoppgaver:

Bussvei-planer (strekningene gjennom Jåttåvågen, Hillevåg-Mosvatnet, Mosvatnet-Sundekrossen)
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Kollektivtrasé langs Diagonalen mot universitetsområdet

E39 Smiene-Harestad

Planer for sykkeltransport, gange og tra�kksikkerhet

7.5 Kart og digitale tjenester

Tjenestebeskrivelse

Kart og digitale tjenester skal sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til

pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topogra� og andre tema.

Denne oppgaven forvalter avdelingen via et geogra�sk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata

(eiendomsdata) er de viktigste elementene.

I tillegg skal avdelingen levere tjenester knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og

landbruksforvaltning. Her inngår delingsvedtak, oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge

kartprodukter og salg av meglermapper.

Kart og digitale tjenester skal:

holde lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver

sørge for at fakturagrunnlaget for eiendomsskatt er mest mulig feilfritt

sørge for at kart og matrikkel til enhver tid er så oppdatert som mulig

Prioriterte oppgaver i planperioden

Forberedelse av kommunesammenslåing 

Gjennomføringen av det tekniske arbeidet rundt den forestående kommunesammenslåingen vil bli prioritert. Dette

omfatter en rekke oppgaver, som for eksempel håndtering av like gatenavn i kommunene, opprydning og

kvalitetsheving i matrikkelen og endring av gårdsnummerserier.

Eiendomsskattegrunnlag 

Fellesnemnda har vedtatt at det skal gjennomføres en ny taksering for nye Stavanger og at takstene skal tas i bruk fra

1. januar 2021. Dette er et omfattende prosjekt med oppstart høsten 2018. Prosjektet vil hovedsakelig bli �nansiert

av nye Stavanger, samtidig som det vil kreve et tett samarbeid og en betydelig innsats i og av dagens kommuner.

3D-verktøy  

Avdeling for kart og digitale tjenester skal videreutvikle bruken av 3D-verktøy i tett samarbeid med Byutvikling og

Byggesak. Dette vil gjøre kommunikasjonen med publikum både enklere og bedre.

Drone 

Avdelingen vil videreutvikle bruken av drone slik at større deler av organisasjonen kan få nytte av denne. Drone kan

f.eks. benyttes både til å lage terrengmodeller, ortofoto over prosjektområder, og �lmer og enkeltbilder som det er

ønskelig å vise publikum i forskjellige sammenhenger.

Andre oppgaver 

Det jobbes kontinuerlig med digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser. Dette gjelder både på salg av

meglerpakker, e-Torg, eiendomsarkivene, oppmålingsarbeid med mer.

Avdelingen har også et særskilt ansvar for innovasjon og IKT for hele By- og samfunnsplanlegging. Det er i den

forbindelse laget et eget innovasjonsrom som skal brukes til test og presentasjon av ulike løsninger.
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RÅDMANNENS FORSLAG

8 Bymiljø og utbygging

Bymiljø og utbygging leverer tjenester til alle innbyggere, hver dag, hele året. Ny klima- og

miljøplan skal legge til rette for tiltak som bidrar til å redusere klimautfordringene.

Vedlikeholdsetterslepet på veier, kaier, ledningsnett og bygninger er fortsatt høyt.

Tilpasset materialbruk og nye løsninger kan gi god verdibevaring, og samtidig være mer

kostnadseffektivt.

8.1 Innledning

Bymiljø og utbygging har ansvar for å gjennomføre kommunale investeringer.  Det er avgjørende å �nne riktige

gjennomføringsmodeller for kommunens prosjekter. En rekke samspillskontrakter ved store byggeprosjekter er nå i

ferd med å komme på plass, og dette vil gi enda bedre prosjekter for byggherre, brukere og entreprenør.

Arbeidsprosesser for kommunaltekniske investeringsprosjekter gjennomgås for å se hvordan gjennomføringen av

disse kan bedres.

Stavangers kommunes bidrag i det europeiske fyrtårnsprosjektet Triangulum har vært viktig for Smartbyen

Stavanger. Nå er Stavanger aktiv i prosjektet UnaLab og deltar i �ere andre initiativ. Ambisjonen er at Stavanger

bygger kapasitet og kompetanse som gir organisasjonen en sentral rolle i utviklingen av naturbaserte løsninger for å

møte klimautfordringene.

8.2 Idre�

Tjenestebeskrivelse

Idrettsavdelingens oppgave er å legge til rette for idrettsaktivitet i kommunens utendørs idrettsanlegg,

idrettshaller, svømmehaller og skolelokaler. Avdelingen fordeler treningstider til brukerne av anleggene. Avdelingen

har også ansvar for å levere tjenester til idrettslagene og andre brukere i forbindelse med arrangementer i

idrettsanleggene.

Andre sentrale oppgaver er å fordele ulike kommunale tilskudd og gjennomføre behovsanalyser som grunnlag for

politiske beslutninger om utbygging av nye idrettsanlegg.

Avdelingen har også en samarbeidsavtale med idrettsrådet om ulike idrettssaker.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Nye Stavanger  

Frem til kommunesammenslåingen i 2020 må det avklares en del momenter vedrørende idrettstilbud, forvaltning,

administrasjon, drift og vedlikehold. Idrettsavdelingen har gjennomført møter med idrettsadministrasjonen på Finnøy

og Rennesøy, og vil fortsette dialogen i tiden frem mot sammenslåingen.

Oppfølging av Fagplan Idrett 2019-2034  

Et av delmålene i Fagplan Idrett 2019-2034   er at �erbruk, sambruk og kompakte, �eksible løsninger skal være

hovedprinsippet for bygging av nye anlegg, slik at �ere idretter og brukere kan benytte anlegget. Kapasiteten til de

eksisterende �erbrukshallene er presset. Etterspørselen for trening og konkurranseaktivitet er langt større enn det
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kommunen kan tilby, og �ere opplever at de mister medlemmer. Samtidig har �ere idrettslag innført medlemsstopp.

De siste 10 årene viser stor økning i aktive medlemmer i brukergruppene som benytter �erbrukshaller.

Fagplanen vil bli lagt frem til politisk behandling våren 2019. Idrettsavdelingen kommer til å følge opp de vedtatte

målsettingene og prioriteringene med hensyn til utbygging av nye idrettsanlegg.

Budsjettramme for Idrett

8.3 Juridisk

Tjenestebeskrivelse

Juridisk er en stabsfunksjon som gir intern rådgivning til avdelingene i Bymiljø og utbygging og til andre deler av

administrasjonen.

Juridisk har en rekke oppgaver knyttet til kjøp, salg og innleie av fast eiendom, grunnerverv og ekspropriasjon,

momsavtaler og utbyggingsavtaler.

Juridisk har ansvar for å håndheve kommunens alkohol- og skjenkepolitikk, og er faglig sekretariat for klagesaker

som skal behandles av Stavanger kommunes klagenemnd.

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 87 449 87 449 87 449 87 449

  Endringer:        

179 Oilers investa AS, indeksregulering 100 200 300 400

180 Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift 1 500 1 500 1 500 1 500

181 ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021 1 200 - 1 200 -

182 OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 - 700 - - 700 -

183 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 900 900 900 900

184 Gamlingen, driftsmidler 2 000 2 000 2 000 2 000

185 Gamlingen, økte billettinntekter - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000

186 SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie 2 040 2 040 2 040 2 040

187 Stavanger svømmehall driftsutgifter 5 300 7 000 7 000 7 000

188 Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende - 2 800 - 3 700 - 3 700 - 3 700

189 Hinna garderober, driftsutgifter 400 400 400 400

190 Stavanger ishall , driftsutgifter 2 500 2 500 2 500 2 500

191 Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter 2 700 2 700 2 700 2 700

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 100 589 100 989 101 589 101 189

Tabell 8.1 Budsjettramme for idrett 2019-2022, tall i 1 000 kr
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Prioriterte oppgaver i planperioden

Videreføring av Friområdeprosjektet  

Juridisk avdeling har prosjektlederansvar for Friområdeprosjektet. Dette skal sikre befolkningen tilgang til

friområder i kommunen. I perioden vil kommunen arbeide videre med realiseringen av tursti i Gauselvågen og turvei

fra Munkehagen og Holmegenes. Det vil forhandles med grunneiere på Mariero for gjennomføring av grøntstruktur i

områdeplanen.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei  

Juridisk avdeling bistår Plan- og anleggsavdelingen med grunnerverv til opparbeidelse av gang- og sykkelveier, og har

�ere prosjekter som fordrer grunnerverv til slik opparbeidelse. Eksempler på prioriterte prosjekter i planperioden er

nytt fortau i Solliveien (Hinna) og Øvre Vågen (Hundvåg) og grunnerverv i forbindelse med bygging av snuhammere

for renovasjon.

Salg og innleie av eiendommer  

I planperioden skal juridisk avdeling blant annet skaffe lokaler til barneverntjenesten. Flere større leieforhold skal

også følges opp, blant annet innleie av nye kontorlokaler i Herbarium, som skal bli en del av kommunens

rådhuskvartal, lokaler til helse- og sosialkontor, Nav, hjemmebaserte tjenester, helsestasjonstjenesten med �ere.

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum  

Stavanger kommune eier �ere bygninger i Stavanger Forum-området, og har interesse i at bygningene brukes i

henhold til formålet som er messe, konferanse og idrett. Kommunen har også en interesse i at de ubebygde delene av

området driftes og vedlikeholdes etter en helhetlig plan. Juridisk avdeling vil bistå med å revidere og utarbeide nye

avtaler i området i planperioden.

Urban Sjøfront 

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet

i Stavanger. Det tidligere industriområdet er nå erstattet av boliger og næring. Stavanger kommune har tatt et

overordnet ansvar for å bygge infrastruktur, mot at grunneierne bidrar økonomisk. Inngåelse av utbyggingsavtaler

videreføres i planperioden.

Overføring av kirkelig eiendom  

I planperioden vil juridisk avdeling fortsette arbeidet med å avklare utstrekningen av de kirkelige eiendommer i

Stavanger med tanke på å overskjøte disse til kirken v/soknet.

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 11 752 11 752 11 752 11 752

  Endringer:        

192 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 380 380 380 380

193 Juridisk, redusert budsjettramme - 500 - 500 - 500 - 500

194 Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter 1 310 1 310 1 310 1 310

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 12 942 12 942 12 942 12 942

Tabell 8.2 Budsjettramme for Juridisk 2019-2022, tall i 1000 kr
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8.4 Miljø og renovasjon

Tjenestebeskrivelse

Miljø- og renovasjonsavdelingen arbeider med miljø og bærekraftig utvikling, og er rådgiver og pådriver for at

miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen. Klima- og

miljøplanen er det overordnede dokumentet for arbeidet. Avdelingen har også ansvar for prosjektet Forurenset

sjøbunn  i tillegg til å tilrettelegge tiltak for bedre luftkvalitet.

Avdelingen har ansvar for all innsamling av husholdningsavfall, og sørger for at innbyggerne i Stavanger har

kostnadseffektive og miljøvennlige avfallstjenester. Avdelingen driver informasjons- og motivasjonstiltak for

avfallsminimering og økt kildesortering, og er også myndighet i saker knyttet til forurensning og forsøpling.

Alle innsamlings- og behandlingstjenester kjøpes fra private eller interkommunale avfallsselskap.

Renovasjonstjenesten er gebyr�nansiert.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny klima- og miljøplan 

Avdelingen skal følge opp mål og tiltak i den reviderte klima- og miljøplanen. Måleindikatorer for rapportering på

klima- og miljøområdet vil bli gjennomgått og videreutviklet.

Lokalt miljøengasjement 

Arbeidet fortsetter i Agenda 21-utvalget, for å fremme lokalt miljøengasjement. Samarbeid på tvers i kommunen og

eksternt med bedrifter og andre aktører, skal få �ere til å reise kollektivt og øke andelen som sykler og går, blant annet

gjennom HjemJobbHjem (https://www.hjemjobbhjem.no/)-ordningen. I den årlige Beintøft-kampanjen (http://www.beintoft.no/) i samarbeid

med skolene motiveres elevene til å gå og sykle til skolen.

Avdelingen fortsetter også arbeidet med å miljøserti�sere virksomheter. Miljøriktige løsninger fremmes ved å gi

veiledning og støtte internt og eksternt, og gjennom inspirasjonsarrangement. Ett av disse er Miljøsøndag

(http://www.miljosondag.no/) i september hvert år. En rekke aktører deltar med utstillinger og aktiviteter.

Forurenset sjøbunn 

Kommunen skal planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere forurensingen fra sjøbunn i de�nerte havneområder i

Stavanger. Kartlegging av forurensing i havnebassenget fortsetter for å samle mer kunnskap som vil gi grunnlag for

nye anbefalinger om nye tiltak. Miljødirektoratet støtter arbeidet.

Luftkvalitet 

Arbeidet med å bedre luftkvaliteten i Stavanger fortsetter. Gebyr for bruk av piggdekk (http://www.stavanger.kommune.no/piggdekk),

som ble innført vinteren 2017-18, videreføres i planperioden.

Klima- og miljøfond 

Det ble i 2018 etablert et klima- og miljøfond i Stavanger kommune basert på inntektene fra

piggdekkgebyrordningen. Avdelingen vil administrere bruken av fondet i planperioden.

Internasjonalt miljøengasjement 

Avdelingen deltar i internasjonalt samarbeid, blant annet knyttet til klimakvoteprosjektet og samarbeid med

vennskapsbyer. Kommunen vil også delta i nettverkssamarbeid, blant annet gjennom medlemskap i Eurocities

(http://www.eurocities.eu/eurocities/home) Environment Forum.

Overgang til sorteringsanlegg for avfall 

I forbindelse med at IVAR setter i gang det nye sorteringsanlegget for restavfall (http://www.ivar.no/sorteringsanlegg/category743.html) på
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Forus og biogassanlegget for organisk avfall (http://www.ivar.no/utbygging-grodaland/category745.html) på Grødaland i Hå, er miljø- og

renovasjonsavdelingen i gang med å gjennomføre omlegginger for innsamlingen av husholdningsavfall i Stavanger. De

�este offentlige ubetjente miljøstasjonene (returpunktene) blir avviklet når sorteringsanlegget settes i drift i løpet av

2019. Kommunen vil etablere en innsamlingsordning for glass, som ikke kan bli sortert ut ved det nye anlegget.

Henteordningen for avfall 

Avdelingen administrerer henteordningen hentavfall.no (http://www.hentavfall.no/), der innbyggerne kan bestille henting av

grovavfall, hageavfall, tøy og farlig avfall. Ordningen utvides i planperioden til også å gjelde glassemballasje.

Finnøy og Rennesøy 

Sammen med kommunene Finnøy og Rennesøy er det tilrettelagt for felles innsamlingsordning for husholdningsavfall

for de tre kommunene. Felles renovasjonsordning, med like tjenester og felles gebyrregulativ, innføres ved oppstart av

planperioden.

Informasjonsarbeid 

Det vil i nært samarbeid med IVAR og nabokommuner gjennomføres �ere informasjonstiltak i forbindelse med at

IVARs avfallssorteringsanlegg settes i drift. Det drives kontinuerlig informasjonsarbeid for å fremme

avfallsminimering, gjennom blant annet bevisstgjøring og gjenbruk. Konseptet Repair café  for økt gjenbruk og

prosjektet Restevenn  for å redusere matsvinn, videreføres. Avdelingen jobber også med å forbedre digitale løsninger

for effektiv og god innbyggerdialog.

Budsjettramme Miljø

Budsjettramme Renovasjon

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 5 586 5 586 5 586 5 586

  Endringer:        

195 Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018 - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000

196 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 50 50 50 50

197 Miljø, redusert budsjettramme - 500 - 500 - 500 - 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 1 136 1 136 1 136 1 136

Tabell 8.3 Budsjettramme for Miljø 2019-2022, tall i 1000 kr

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 140 140 140 140

  Standard- og volumendringer:        

212 Selvkostfond, bruk/avsetning 70 850 1 780 2 270

213 IVAR, økt leveringsgebyr og mengde 500 1 100 1 600 2 100

214 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 590 4 360 7 170 9 940

215 Kalkulerte �nanskostnader -300 -290 -280 -280

216 Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning 450 510 750 1 240
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8.5 Park og vei

Tjenestebeskrivelse

Park og vei har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.

Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser,

naturvernområder, viltforvaltning, badeplasser, utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Park og vei driver også

Stavanger botaniske hage og Stavanger friluftssenter.

Park og vei er byggherre for nyanlegg og tilrettelegger av de samme anleggene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Utfordringene innen de tjenesteområdene Park og vei betjener er stadig økende; eksempelvis mer nedbør, økte krav

fra innbyggerne, mer aktivitet og dermed slitasje på de �este typer anlegg. Den økonomiske situasjonen oppfordrer til

bedre tjenester til lavere pris.

Kompetanseutvikling, smarte og naturbaserte løsninger kan bidra til slik utvikling. Smart rasjonalisering og økt

kompetanse vil bli prioritert.

Blågrønn plan 

Park og vei leder arbeidet med den nye kommunedelplanen Grønn Plan  i samarbeid med en rekke andre avdelinger i

kommunen. Planen er en rullering av kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljøanlegg og utendørs leke- og

møteplasser, og skal fastlegge en hovedstruktur for grønne og blå aktivitetsarealer. Det er et mål å tilby likeverdige

forhold over hele kommunen. Planen skal basere seg på NBS  – naturbaserte løsninger, og skal legge grunnlag for økt

naturmangfold. Både lekeplassnorm og utvikling av utvalgte lekeplasser til møteplasser for alle generasjoner er blant

de prioriterte temaene. Sikring av arealer for natur, fysisk aktivitet og møteplasser er planens overordnede mål.

Et sammenhengende sykkelrutenett 

Park og vei skal bidra til å realisere et attraktiv, sammenhengende sykkelrutenett i Stavanger. Vedlikeholdsstandarden

skal opprettholdes gjennom hele perioden. Fra 2020 kommer det betydelig nye oppgaver i denne sammenhengen på

grunn av kommunesammenslåingen.

Forberedelser til nye Stavanger 

Kommunesammenslåingen medfører både harmoniseringsoppgaver (f.eks. hundeforskrift, overtakelse av forvaltning

av naturvernområder, registrering av uteområder) og en organisasjonsmessig tilpasning.

Klimatilpasning – mer regn 

Klimatilpasningstiltak ved bruk av de grønne områdene til fordrøyning og in�ltrering av stadig økende

Linjenr   2019 2020 2021 2022

217 Renovasjon, gebyrøkning -2 310 -6 530 -11 020 -15 270

218 Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter -12 450 -12 450 -12 450 -12 450

219 Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader 12 450 12 450 12 450 12 450

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 140 140 140 140

Tabell 8.4 Budsjettramme for Renovasjon 2019-2022, tall i 1000 kr
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nedbørsintensitet og nedbørsmengder er en sentral utfordring i hele perioden. Park og vei vil, i samarbeid med andre

involverte avdelinger, bidra til å tilrettelegge og utvikle de grønne og de blå områdene slik at overvann ivaretas og

naturmangfold og friluftsopplevelsene i byen økes.

Nye retningslinjer for utforming av uteservering på offentlig gategrunn 

I løpet av første del av perioden skal det utarbeides ny veileder for utforming og møblering av arealer for salg og

servering. Arbeidet er startet opp i samarbeid med bransjen, og forventes å komme til behandling i løpet av 2019.

Forurensing av mikroplast fra kunstgrasdekker 

Det er klarlagt at fyllet i kunstgrasbaner er en stor kilde til mikroplastforurensing. Nye forskrifter er utarbeidet.

Stavanger kommune må sørge for å bygge inn innretninger som fanger opp gummigranulatet før det når

avløpssystemet. På sikt må gummi/plast- granulatet erstattes med andre løsninger.

Tra�kksikkerhet og gatetun  

Handlingsplaner for tra�kksikkerhet og for gatetun/miljøgater (for kommunale gater) skal være revidert i løpet av

perioden.

Drift og vedlikehold av friområder, naturområder og utendørsområder 

Rasjonalisering, naturbaserte løsninger, giftfri ugresskontroll og fortsatt omlegging til mindre ressurskrevende

driftsformer prioriteres. Både kommunikasjon med brukerne om hva som kan forventes av standard, samt

tilrettelegging for frivillig innsats vil være blant virkemidlene. Det skal utarbeides en strategi for gjennomføring av

slike endringer som oppfølging av kommunedelplan Grønn Plan .

Metodeutvikling for skjøtsel av friområdene skal utvikles som naturbaserte løsninger. Dette gjelder beiting, slått,

blomsterengutvikling, skogpleie og bekjempelse av fremmede arter.

Vedlikehold av veier, bruer og kaier 

I løpet av perioden skal kommunen forsøke å hente inn vedlikeholdsetterslepet for bruer, kaier og asfalterte gater.

Bymiljøpakken 

I den kommende perioden vil Park og vei få i oppgave å gjennomføre rekke av tiltakene i Bymiløpakken  som

byggherre og prosjektleder. Avdelingen vil organisere sine ressurser i samsvar med dette.

Vedlikehold og tilrettelegging av badeplasser 

Det påbegynte prosjektet for rehabilitering av badeplasser gjenopptas og skal blant annet omfatte vannkvalitet og

stupetårn i Strømvik.

Gatelys – utendørs belysning 

Utskifting av kvikksølvdamplamper skal være ferdigstilt innen 2020. Strategi for full overgang til smart belysning skal

være utarbeidet og iverksatt innen 2020. Belysningsplan for sentrum skal være revidert i løpet av perioden.

Renhold i uteområdene 

Bedre utstyr og smartere løsninger skal bidra til at søppelproblemene reduseres, både i sentrum og i friområdene.

Forvaltningsplan for bytrær 

Stavanger har et betydelig antall bytrær, det vil si trær i gater, plasser, sentrale parker og andre trær med stor

betydning for bybildet. Det er startet opp et prosjekt for å registrere verdifulle trær. Målet er å få på plass en

forvaltningsplan. Registrerings- og vurderingsarbeidet forutsettes fullført innen 2020.

Naturbaserte løsninger 

Park og vei deltar i UNaLab sammen med blant annet avdeling for vann og avløp, og deltar i EU Urban Agenda for å

skaffe kunnskap og erfaring med å benytte naturbaserte løsninger i forvaltning og utforming av uteområder.

Innhenting av kompetanse på smarte naturbaserte løsninger er prioritert.
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Smartby 

Park og vei vektlegger smarte løsninger i planlegging og utvikling av både forvaltning, drift og tilrettelegging av

uteområdene. Arbeidet med Mitt Stavanger , Smarte gatelys,  Smart vegetasjonskontroll og tilsvarende prosjekter

skal prioriteres.

Områdesatsing 

I Storhaug bydel pågår en rekke utviklingsprosjekter i forbindelse med områdesatsingen, blant annet treplanting, og

aktivisering av regulerte friområder og lekeplasser. Det gjenstår også en del større oppgaver, som gjennomføring av

Lervigparken, fullføring av Kjelvene, Johannesparken og Badedammen. Dette er i hovedsak anlegg som skal være

�nansiert som rekkefølgetiltak. Det tas sikte på å få fullført disse i løpet av perioden.

I Hillevåg skal det gjennomføres en mulighetsstudie om bruk av naturbaserte løsninger for å styrke grønnstruktur,

leke- og møteplassmuligheter, kontakt med sjøen og naturmangfold.

Budsjettramme

8.6 Plan og anlegg

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 151 400 151 400 151 400 151 400

  Endringer:        

198 Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler 150 300 450 600

199 Vertskommune under festival, bidrag -500 -200 -500 -500

200 Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400

201 Biologisk mangfold 250 250 250 250

202 Framkommelighet 400 800 1 200 1 600

203 Tra�kksikkerhet og miljø 100 600 700 1 000

204 Nye anlegg 600 1 000 1 400 1 800

205 Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold 150 350 550 750

206 Park og vei og NIS, bompengekostnader 1 100 1 100 1 100 1 100

207 Plasser, vei og torg 200 400 600 800

208 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 700 1 700 1 700 1 700

209 Nedklassi�serte fylkesveier til kommunale veier 750 1 500 1 500 1 500

210 Natt�øtt til byøyene, ny avtale 200 200 200 200

211 Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 153 600 156 600 157 850 159 600

Tabell 8.5 Budsjettramme for Park og vei, tall i 1000 kr
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Tjenestebeskrivelse

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering, grunnerverv/avtaler og bygging av offentlige vei-, vann- og

avløpsprosjekter som utføres i regi av Stavanger kommune, enten dette skjer i egenregi eller ved bruk av

konsulent/entreprenør.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bedre kvalitet på prosjektene  

For å nå målene om avtalt kvalitet i prosjektene, vil avdelingen videreutvikle kvalitetssystemet med vekt på kontroll

og veri�kasjon, for å minimalisere feil i plan- og byggefasen.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene 

Det er viktig for Plan og anlegg å være tydelig og korrekt i kommunikasjonen med berørte beboere, næringsdrivende

og andre i forbindelse med gjennomføring av prosjektene. Resultatet fra brukerundersøkelse gjennomført i 2018,

blant berørte beboere og næringsdrivende, vil gi viktige innspill til det kontinuerlige arbeidet med å forbedre

informasjonen.

Bedre samhandling med andre som graver 

Rådmannen viderefører arbeidet med å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene som tilrettelegger

infrastrukturen i det offentlige rom. Arbeidet i VA-forum sammen med IVAR og eierkommunene fortsetter. Det

samme gjør samarbeidet med Lyse, Telenor, Get, Statens vegvesen og andre aktører i Graveklubben i Stavanger.

Eksempler på større prosjekter der samhandlingen videreutvikles, er bussveien i Fv44 gjennom Hillevåg,

fjernvarmeutbygging mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront og Gamleveien. Bedre samordning av prosjektene gir både

mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene, og effektiviseringsgevinst for aktørene.

Helse, miljø og sikkerhet i anleggene  

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet til rett tid, er det viktig å ikke gå på akkord

med helse, miljø og sikkerhet. I tekniske produksjonsenheter som Plan og anlegg er det kontinuerlige HMS-arbeidet

ekstra viktig.

8.7 Stavanger eiendom

Tjenestebeskrivelse

Stavanger eiendom planlegger og gjennomfører alle prosjekter knyttet til bygging og rehabilitering av kommunale

bygninger, med unntak av de kommunale boligene, som tilhører Stavanger Bolig KF.

Forvaltningsseksjonen i avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av hele bygningsmassen til kommunen, med

unntak av de kommunale boligene.

Drift- og energiseksjonen har ansvar for energiområdet og kompetanseoppbygging innenfor tekniske installasjoner

og byggautomasjon, og for organisering og drift av energisentralene ved rådhuskvartalet og i Stavanger Forum.

Stavanger eiendom arbeider nå med forberedelser av tjenestetilbud, organisering, plassering og harmonisering

frem mot etablering av nye Stavanger.

Prioriterte oppgaver i planperioden
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Fagsystem for eiendomsforvaltning 

Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom er en høyt prioritert

oppgave i planperioden. Kartleggingen er gjennomført og avdelingen har tatt beslutning om anskaffelse av ekstern

bistand til behovsanalyser og spesi�kasjoner. Nytt fagsystem for eiendomsforvaltning forventes anskaffet i løpet av

2019 med påfølgende implementering.

Revisjon av klima- og miljøplan 

Drift- og energiseksjonen vil være involvert i prosjekter og tiltak for å nå �ere av målene i den reviderte klima- og

miljøplanen. Prioriterte oppgaver vil være å fase ut gjenværende fossile fyringskilder og å konvertere bygg til

vannbåren varme som kan tilkobles fornybare energikilder.

Oppdatere bygg til nye krav og behov 

Virksomheter og brukere av kommunale bygg har behov for at byggene tilpasses nye behov og krav, for eksempel på

grunn av endrede pedagogiske metoder utløst av teknisk og teknologisk utvikling eller effektiviseringsbehov.

Fornying av avfallssystemer og sykesignalanlegg ved sykehjemmene fortsetter. Videre vil de mest nødvendige og

mindre kostnadskrevende tilpasningstiltakene bli prioritert i perioden.

Stavanger eiendom vil sette inn ressurser på å følge nye krav til klimatilpasning og overvannshåndtering, både ved

nybygging og ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg.

Universell utforming 

Universell utforming må innarbeides i alle oppgraderinger av kommunale bygg, for å kunne møte målene som følger av

regjeringens handlingsplan for universell utforming innen 2025. I Stavanger kommunes kommunedelplan for

universell utforming er målet at alle kommunale bygg skal være universelt utformede innen 2029.

Oppfylle dokumentasjonskrav 

Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen. Frister gitt av tilsynsmyndigheter gjør at

Stavanger eiendom også i kommende planperiode må prioritere å oppfylle nye forskrifter og tilsynskrav som kommer.

Eksempler er krav til energimerking, radonmåling, brannvern og tekniske installasjoner. Kommunen må også oppfylle

nye krav til dokumentasjon på sprinkleranlegg. Arbeid med universell utforming vil også kreve mye ressurser.

Styrke anbudskompetansen 

Stavanger eiendom arbeider kontinuerlig for å bli en enda bedre byggherre, blant annet gjennom å styrke

bestillerkompetansen innen forskjellige modeller av både totalentrepriser og delte entrepriser. Anskaffelsesmodellen

BVP (Best Value Procurement) – eller prestasjonsinnkjøp på norsk – prøves nå ut for barnehagene på Tasta.

Store byggeprosjekter 

Stavanger eiendom skal gjennomføre �ere store byggeprosjekter ved skolene Madlamark, Gautesete, Tastaveden,

Vaulen, Storhaug og Nylund, og ved barnehagene Tasta, Tastavarden og Ytre Tasta avd. Vardeneset. Andre

byggeprosjekter er demenslandsby i Ramsvig, ombygging av rådhuset, byggetrinn 3 på Tou scene, nye brannstasjoner i

Lervig og Schancheholen og nytt garderobeanlegg/klubbhus på Hinna. Gra�sk museum i gamle Stavanger skal bygges

nytt og integreres i gamle lokaler. Rehabilitering av Domkirken pågår og ferdigstilles i 2024 slik at den er klar til

byjubileet i 2025. Renovering og ombygging av Stavanger svømmehall og resten av Olav Kyrres gate 19 ferdigstilles 1.

kvartal 2019.

Vedlikehold av bygg 

Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg vil bli prioritert i størst mulig grad, i tråd med resultatet av en

Multimap (https://www.multimap.no/)-kartlegging fra april 2017, som dokumenterer at dette har god effekt. Målet er at

kommunen i størst mulig grad klarer å begrense etterslepet på vedlikehold og med det framtidige merutgifter på

grunn av verdiforringelse. Avdelingen skal fortsette å følge nøye med på bruk av driftsutgifter for å kunne maksimere

tilgjengelige midler til verdibevarende vedlikehold.
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Spesialisert vedlikehold av historiske bygg 

Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging blir arbeidsgruppen for spesialisert vedlikehold av historiske

bygg i Stavanger eiendom utvidet med representanter fra blant andre Must, Kirkelig fellesråd og Arkeologisk

museum. Arbeidet kan også bli påvirket av ny hovedmodell i kommunen og sammenslåingen med kommunene

Rennesøy og Finnøy, som også har historiske bygg å vedlikeholde. Den utvidede arbeidsgruppen skal �nne gode måter

å organisere vedlikeholdet av byggene på. Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i juni 2018 at Stavanger

eiendom skal utvikle en egen seksjon for historiske bygg etter samme modell som Statsbygg. Dette arbeidet vil bli

løpende vurdert og gjennomført i sammenheng med forestående kommuneutvidelse.

Tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for beredskap i skolebygg 

Avdelingen skal i planperioden i gang med et pilotprosjekt som skal gjøre skolene bedre rustet til å forebygge og takle

beredskapssituasjoner. Nye tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak i skolebyggene skal bidra til å styrke

skoleledelsens og utrykningsetatenes muligheter til å unngå og løse krisesituasjoner.

Effektiv og miljøvennlig drift 

Stavanger eiendom forvalter en bygningsmasse på 550 000 m . Forvaltningsseksjonen arbeider med å forbedre

systemer og gjennomføring av forvaltningen for å opprettholde sikker og kostnadseffektiv drift. Stavanger eiendom

viderefører arbeidet med energisparing og sentralstyring av tekniske anlegg i bygg. Organisasjonen har også som mål

å øke sin kompetanse på smarte hus  og tilhørende digital infrastruktur.

Energioppfølging i kommunale bygg 

Arbeidet fortsetter med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med energioppfølging og sentral

styring fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 23. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte alle kommunale

formålsbygg til driftssentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle de tilkoblede byggene.

Energisentral OK19 (Triangulum) 

Energisentralen, som henter energi fra avløpsvann og skal forsyne svømmehallen og tre administrasjonsbygg med

varme (og kulde), vil bli tett fulgt opp slik at man kan dokumentere energiopptak og effektivitet. Prosjektet er et

foregangsprosjekt for etablering av tilsvarende løsninger andre steder i Stavanger.

Energisentral Stavanger Forum 

Drift- og energiseksjonen har drifts- og vedlikeholdsansvaret for energisentralen på Stavanger Forum-området.

Kommunen har knyttet til seg ny kunnskap og kompetanse på å drifte energisentralen, som leverer varme- og kjøling

til både private og offentlige kunder. Dette kompetanseløftet kommer til å bli viktig i forbindelse med økt satsing på

kollektive varmeløsninger i områder der fjernvarme ikke vil være tilgjengelig.

Budsjettramme

2

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 261 133 261 133 261 133 261 133

  Endringer:        

221 Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -2 850 -2 850 -2 850 -2 850

222 Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter 15 600 19 200 24 690 32 200

223 Bygg, forsikring 200 400 600 800

224 Nye bygg, energiutgifter 850 1 150 1 450 1 450

225 ENØK-innsparinger -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
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8.8 Vann og avløp

Tjenestebeskrivelse

Vann og avløp har ansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg, og tjenester knyttet til utbygging,

forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Virksomheten er gebyr�nansiert, og gebyrnivået er blant de laveste i

landet. Vann og avløp har også en rekke tilsynsoppgaver, og er organisert etter bestiller-utførermodellen.

Prosjektering og anleggsutførelse av investeringsprosjektene ivaretas av Plan- og anleggsavdelingen.

Oppgavene som prioriteres er vedtatt i Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp,  og gjennom overordnede

pålegg og direktiver. Planen blir rullert i 2018 og vil legge føringer for mål- og satsningsområder i handlings- og

økonomiplanperioden. Områder skal være styrende for planen: Klima, miljø og bærekraft og Sikkerhet og

beredskap.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Nye Stavanger 

Arbeidet med å legge til rette for vann- og avløpstjenestene i nye Stavanger har pågått siden august 2017, og arbeidet

med harmonisering og organisasjonsmessige tilpasninger vil kreve mye ressurser fram mot 1. januar 2020. Senere i

perioden vil det være en prioritert oppgave å justere forvaltning, drift og vedlikehold og myndighetsutøvelse innenfor

rammene til den nye kommunen. Samlet sett innebærer dette redusert kapasitet til de andre prioriterte oppgavene i

planperioden.

Vann på avveie 

Utfordringene med vann på avveie består i at mye vann lekker ut fra vannledningsnettet, mye overvann og

fremmedvann lekker, eller ledes inn på avløpssystemet, og for mye avløpsvann slippes ut i sjøen via overløpene. Dette

har betydning for kapasitet og miljø.

For å redusere vannlekkasjer skal det i planperioden fortsatt arbeides med systematisk og sonevis innsats for å

lokalisere vannlekkasjer og utbedre dem raskt. Vann og avløp deltar også i et FOU-prosjekt for å utvikle en

datamodell som raskt kan varsle om mulige lekkasjer i hele ledningsnettet.

I avløpssystemet vil det også bli arbeidet systematisk og sonevis for å fjerne lett tilgjengelig overvann og

fremmedvann (for eksempel bekker fra friområder), utbedre ledningsanlegg med mye innlekking og fullføre

separeringssoner.

Fornyelse av ledningsnett 

Lang levetid på ledningsnettet er helt avgjørende for bærekraftig forvaltning av vann- og avløpssystemet. For lav

Linjenr   2019 2020 2021 2022

226 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 4 000 4 000 4 000 4 000

227 Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift 1 500 1 500 1 500 1 500

228 Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader 7 100 7 100 7 100 6 850

229 Reduksjon av vedlikehold og Holte middelsats -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 284 033 288 133 294 123 301 583

Tabell 8.6 Budsjettramme for Stavanger eiendom 2019-2022, tall i 1000 kr
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fornyelse gir et etterslep som ikke er forenlig med generasjonsprinsippet, mens for høy utskifting ikke er bærekraftig.

Det har vært en utfordring å nå målet om 1 % fornyelse av ledningsnettet per år, men i planperioden legges det opp til

økte bevilgninger og økt satsning på rehabiliteringsløsninger.

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

Byutvikling som medfører fortetting med raskere overvannsavrenning, og klimautvikling med økt og mer intens

nedbør gjør at klimatilpasset overvannshåndtering blir stadig viktigere. Samhandling og ansvarsavklaring vil stå

sentralt i planperioden. Det viktigste og mest ambisiøse grepet, og som knytter seg direkte til Vann‐ og avløpsverket,

er målsetningen om å øke minstekapasiteten i hele ledningsnettet. Dette er et tiltak som vil fortsette utover gjeldende

planperiode

UNaLab

UNaLab (Urban Nature Labs) handler om å utvikle bærekraftige, økologiske løsninger for vannforvaltning, som er

tilpasset klimaendringer og økt urbanisering.

Vann og avløp leder og koordinerer kommunens arbeid i det EU-�nansierte UNaLab-prosjektet

(https://www.morgenstadt.de/en/projects/smart_city/unalab.html). Prosjektet skal vise og dokumentere innovative, lokaltilpassede,

naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet i møte med klimaendringene – særlig knyttet til ekstremvær

og økt nedbør.

Prosjektet tilfører kompetanse og svarer på Stavanger kommunes mål om å skape en klimarobust og attraktiv by. Det

bygger også opp under Stavanger som smartby.

Vannmiljø 

Som for overvannshåndteringen vil samhandling og ansvarsavklaring med andre aktører som påvirker vannmiljøet stå

sentralt.

Målene knyttet til vannforekomstene er todelt:

Brukerinteressene i hver enkelt vannforekomst

Vanndirektivets krav til kjemisk og økologisk tilstand

God avløpshåndtering er Vann‐ og avløps viktigste strategi å sikre den enkelte vannforekomst. Med høy

tilknytningsgrad til kommunalt avløpsnett, ingen overløp til ferskvannsresipienter og generelt gode løsninger har

avløpsvirksomheten stort sett liten negativ påvirkning på vannmiljøet i dag.

Drift og vedlikehold av avløpsnettet 

Forsvarlig drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet bidrar til å opprettholde kapasiteten i ledningsnettet, sikre

vannkvaliteten, og hindre avløpsutslipp og andre driftsuhell med konsekvenser for innbyggerne. For å opprettholde

en god og sikker vannforsyning skal sikkerheten og kvaliteten i vannforsyningen kontinuerlig overvåkes og vurderes,

og arbeidet med rengjøring og sikring av ledninger og kummer skal intensiveres.

Redusere miljøkonsekvenser 

Vann og avløp bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Derfor må fagavdelingen også

arbeide for å redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter. Viktige tiltak i perioden for å oppnå

dette vil være å arbeide for å:

redusere energiforbruket

bruke miljøvennlig energi
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redusere transportbehovet og vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering,
bruk og gjenbruk (livsløpvurdering)

Budsjettramme

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 0 0 0 0

  Endringer:        

170 Bemanningsøkning iht. hovedplan 400 700 1 100 1 100

171 Driftsutgifter/generell prisstigning 1 000 2 000 3 000 4 100

172 Avskrivninger 2 200 3 200 4 200 5 100

173 Renter restkapital 3 400 4 300 5 200 6 100

174 Bruk/avsetning til selvkostfond 11 300 19 500 19 700 19 100

175 Gebyrer/gebyrøkning -29 300 -48 400 -54 200 -57 300

176 Fastledd, IVAR 1 600 4 500 5 100 5 300

177 Mengdevariabelt ledd, IVAR 8 900 13 700 15 400 16 000

178 Teknologiutvikling 500 500 500 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 0 0 0 0

Tabell 8.7 Budsjettramme for Avløpsverket 2019-2022, tall i 1000 kr

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 0 0 0 0

  Endringer:        

230 Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning 400 700 1 100 1 100

231 Driftsutgifter/generell prisstigning 800 1 600 2 400 3 300

232 Avskrivninger 600 1 500 2 500 3 300

233 Renter restkapital 2 200 3 100 3 900 4 700

234 Selvkostfond, bruk/avsetning -4 200 4 100 6 200 5 400

235 Vannverket, gebyrøkning -13 200 -27 400 -35 200 -40 000

236 Fastledd, IVAR 5 100 6 600 7 900 9 400

237 Mengdevariabelt ledd, IVAR 7 800 9 300 10 700 12 300

238 Teknologiutvikling 500 500 500 500

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 0 0 0 0

Tabell 8.8 Budsjettramme for Vannverket 2019-2022, tall i 1000 kr
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RÅDMANNENS FORSLAG

9 Innbygger- og samfunnskontakt

Et utenfra- og inn perspektiv skal ligge til grunn for arbeidet i Innbygger- og

samfunnskontakt. Tett samspill med innbyggere, organisasjoner og næringslivet gir

retning i utviklingen av gode tjenester og av byen vår.

9.1 Innledning

Innbygger- og samfunnskontakt er tverrfaglig sammensatt av avdelingene Smartby, Innbyggerservice,

Kommunikasjon, Kultur, Politisk sekretariat og Næring. Tjenesteområdet har et utstrakt samarbeid med innbyggere,

næringsliv og andre aktører. Et utenfra og inn- perspektiv skal ligge til grunn for arbeidet til tjenesteområdet. Det

betyr at innbyggere og næringsliv skal involveres og være med og legge premissene for utviklingen av nye,

bærekraftige løsninger. I tillegg blir tjenesteområdet en driver for å utvikle nye samarbeidsformer på tvers av

kommuneorganisasjonen for å styrke arbeidet med at Stavanger kommune i enda større grad blir en

innbyggerorientert kommune.

En innbyggerorientert kommune er en organisasjon som innretter ledelse, prosesser og kultur for effektivt kunne

imøtekomme innbyggernes behov. Innbygger- og samfunnskontakt jobber derfor med aktiviteter som utføres internt,

helt fra fagavdelinger, utviklingsmiljøer og frem til tjenester for innbyggerstøtte. Tjenesteområdet skal være en

pådriver for å få på plass enklere og mer brukervennlige fysiske og digitale løsninger/tjenester, sikre et høyt

servicenivå i alle ledd og i enda større grad etablere en organisasjonskultur basert på innbyggerbehov.

Innbyggeropplevelsen er summen av de inntrykk og erfaringer en innbygger får i relasjon med kommunen. En av

Innbygger- og samfunnskontakts hovedoppgaver er kontinuerlig å øke innbyggeropplevelsen.

Med Smartby-satsingen skal kommunen, med utgangspunkt i innbyggernes behov, ta i bruk ny teknologi for å gjøre

byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Smartby-satsningen til Stavanger henger sammen med endrede behov

knyttet til økende urbanisering, miljø- og klimautfordringer, �ere eldre og høyere teknologisk endringstakt.

Utilfredsstillende infrastruktur er også et område smartbyavdelingen jobber med å forbedre.

Tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt skal utfordres til å arbeide mer innovativt og fremtidsrettet med

næringsutvikling. På litt lengre sikt står kommunen og regionen overfor store utfordringer i arbeidet å få på plass et

mer allsidig næringsliv som igjen skaper �ere arbeidsplasser. Innbygger- og samfunnskontakt skal være en

tilrettelegger for at næringslivets rammebetingelser blir bedret, og at Stavanger og regionen får en bærekraftig

utvikling også for de kommende generasjoner.

9.2 Innbyggerservice

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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Tjenestebeskrivelse

Innbyggerservice er til for kommunens innbyggere. Avdelingen er tett på, behandler forespørsler fra innbyggere og

næringsdrivende samtidig som de er en sterk pådriver til forenkling av tjenester. Innbyggerservice samhandler tett

med og fungerer som et bindeledd til kommunens tjenesteområder i den grad de ikke kan besvare henvendelser

direkte.

Innbyggerservice skal prioritere tilpasset og målrettet service, representere innbyggernes stemme i samhandling

med kommunens tjenesteområder, utnytte digitaliseringspotensialet og legge til rette for klar og tydelig

kommunikasjon.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Forenkling og digitalisering 

Et kontinuerlig arbeid med forenkling av sentrale arbeidsprosesser og verktøy som brukes av og for innbyggerne

prioriteres i planperioden.

Sterk strategisk rådgiverkompetanse og gjennomføringsevne i innføring av digitale løsninger gir gevinstrealisering på

tvers av kommunen. Organisering av rådgivningskapasitet tett på kommunens førstelinje, bidrag til tverrfaglige

prosjekter og samhandling med kommunens tjenesteområder prioriteres i videre arbeid.

Innbyggerservice skal bidra til utviklingen av avdelingen som verdiskapende tjenesteyter i kommunen på nasjonalt

plan. Arbeidet med innføring av nasjonale løsninger vil fortsette i tillegg til identi�kasjon av innovative, verdiskapende

løsninger på lokalt plan. Samhandling med Smartby og kommunikasjon skaper et bredere mulighetsrom for handling

på for eksempel innføring av robot teknologi (Kommune Kari) som en ny kanal innbyggerne kan bruke for å få svar på

spørsmål.

Kanalstrategi 

I dagens informasjonssamfunn er kundeservice viktigere enn noen gang. Innbyggerservice skal i planperioden ta i

bruk �ere digitale kanaler for å øke tilbud og tilgjengelighet.

Innbyggertilfredshet; samhandling og samskaping 

Tettere samhandling på tvers av kommuner og eksterne samarbeidsrelasjoner gir økt nytteverdi og verdiskapning for

innbyggerne. Det jobbes aktivt gjennom eksisterende forum som DigiRogaland samtidig som man ser på nye

muligheter hvor innbyggerne drar nytte av sømløshet i grensesnitt til interne og eksterne relasjoner.

Aktiv Kommune, en digital bookingløsning for kommunens ressurser, er et godt eksempel på felles utvikling av løsning

på tvers av kommuner som kommer innbyggere til nytte. Stavanger kommune som systemeier er også medeier

sammen med Bergen, Ålesund og Fjell kommuner. Videreutvikling av løsningen med oppmerksomhet på nye

bruksområder og økt verdiskapning for våre og andre kommuners innbyggere er et prioritert satsningsområde.

Samskaping er en måte å jobbe på som har sin kjerne i at aktører fra forskjellige felt utvikler løsninger sammen. I

stedet for å løse problemer for innbyggerne skaper man de beste løsningene sammen med dem. Innbyggerservice er

til for innbyggerne og skal jobbe aktivt med hvordan sikre at deres stemme er ivaretatt i kontinuerlig

forbedringsarbeid av tjenester, gjennom tilbakemeldinger, målinger og deltagelse i åpne forum.

Strategiplan for Innbyggerservice 

Strategiplanen for Innbyggerservice skal videreutvikles i gjeldende periode. Innbyggerservice som dynamisk og

service innstilt tjenesteyter har med gode resultater og tilbakemeldinger tatt til seg �ere oppgaver i forestående

periode. Avdelingen vil fortsette å evaluere nye behov og oppgaver som bidrar til økt verdiskapning for kommunens

innbyggere og tjenesteområder.
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9.3 Næring

Tjenestebeskrivelse

Stavanger ønsker å være en tydelig pådriver for å stimulere til vekst på �ere områder – både lokalt og regionalt.

Hovedmålet for næringsarbeidet er at Stavanger skal være blant de beste byene på konkurransekraft og

verdiskaping. I Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-2025  er det vedtatt to delmål:

1. Videreutvikle og skape høyproduktive arbeidsplasser

2. Utvikle en bærekraftig og diversi�sert næringsstruktur

Stavanger kommune har i stor grad organisert arbeidet knyttet til næringsutvikling i felles regionale satsinger, som

Greater Stavanger, Forus næringspark og Nordic Edge. Stavangerregionens Europakontor og Region Stavanger

følger opp deler av kommunens næringsarbeid, og deler av Stavanger kommunes internasjonale arbeid. Stavanger

kommune ser samarbeid med Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og andre nasjonale aktører som sentrale i

utviklingen av en attraktiv by. Samarbeid med byer i Norge, Norden og globalt vil også være avgjørende for å �nne

de beste løsningene for samarbeid, utvikling og vekst.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Omstilling og arbeidsplasser 

Bystyret har vedtatt å bidra til å bevare og skape 10 000 nye arbeidsplasser i regionen. Stavanger kommune skal teste

nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til økt innovasjonstakt og vekst. Stavangerregionen har et

tydelig behov for bredere og mer bærekraftig arbeids- og næringsliv.

Stavanger kommune bidrar med �nansiering til en rekke aktører som jobber med oppstart og oppskalering av

bedrifter. Gjennom samarbeid med næringsklynger, gründermljøer og entreprenører, vil Stavanger kommune bli

foretrukket by for gründere.

Nordic Edge Expo (Nordens største møteplass for Smartby-tematikken) og Vekstfondet skal bidra til å bygge opp

smartbyen, sikre næringsutvikling og skape arbeidsplasser.

Stavanger kommune skal fortsatt legge til rette for praksisplasser og lærlingeplasser innenfor alle tjenesteområdene.

Stavanger kommune vil gjennom sitt næringsarbeid bidra til å teste nye former for samhandling med næringslivet for

å bidra til økt innovasjonstakt og vekst og integrering inn mot nye Stavanger.

En attraktiv by 

Stavanger by har satt som mål å være en attraktiv by å besøke samt å etablere virksomhet i.

Stavanger kommunes arbeid med reiseliv vil innarbeides mer helhetlig i samarbeid med Region Stavanger og andre

aktører som er relevante. Stavanger Forum er et av landets ypperste kongressområder, og Stavanger kommune satser

på oppbygging av antall kongresser på Forum. Stavanger Convention er Stavanger kommunes hovedverktøy for byens

oppbygging av kongressatsingen.

Kommunen jobber med målrettet tiltrekking av bedrifter i prosjektet Invest in Stavanger i samarbeid med Greater

Stavanger.

Stavanger kommune har i dag et arbeid med oppmerksomhet på sentrum, deriblant gjennom Stavanger Sentrum AS

(STAS, Urban Sjøfront og Grønn by. City Impact District (CID-prosjektet) styrker ytterligere samhandlingen mellom

ulike aktører, og deltakelse blant næringsaktører i utviklingsarbeid av ulike sentrumsområder/distrikter.
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Utvikling av kunnskapsbyen Stavanger 

Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden.

Arbeidet med Ullandhaug som innovasjonsområde  har som mål å oppnå felles, langsiktige visjoner og mål for en

helhetlig utvikling. Stavanger kommune samarbeider med UiS, SUS, nabokommuner og fylkeskommune, i tillegg til

andre aktører på Ullandhaugområdet.

Melding om universitetsbyen Stavanger  (2014) skal revideres i samarbeid med en rekke aktører. For å understreke at

det er en plan for høyere utdanning og kompetanse generelt, gis revidert melding navnet «Kunnskapsbyen

Stavanger».

Samarbeidsavtaler med Universitet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole  skal følges opp gjennom

handlingsplaner.

Stavanger skal videreutvikles som en attraktiv studentby. Stavanger kommune vil legge til rette for økt mottak av

studentpraktikanter på bachelor- og masternivå i løpet av 2019, og etablere rutiner for samarbeid med

studentorganisasjonene og for bruk og administrering av Studentrådet.

Kommersialisering av forskning  er også et viktig område kommunen støtter opp om. Stavanger har et nært samarbeid

med Valide, hvor satsinger som Valide Invest og Plogen står som solide eksempler på hvordan kommunen

samarbeider.

Internasjonalt arbeid 

Stavanger kommunes viderefører sitt internasjonale arbeid i planperioden. Arbeidet består i hovedsak av prosjekter,

samarbeidsrelasjoner, nettverk og delegasjoner for å utvikle byen, dele kunnskap og hente erfaring for å kunne

håndtere helse, klima og migrasjon.

Stavanger skal bruke internasjonalt arbeid for å få til innovasjon innen samfunnsutvikling og tjenestelevering.

Stavanger skal være åpen og inkluderende by som involverer innbyggerne og tar vare på den internasjonale ressursen

i befolkningen.

9.4 Politisk sekretariat

Tjenestebeskrivelse

Politisk sekretariat er rådmannens serviceapparat for de folkevalgte, og legger til rette for at de skal kunne utføre

sine verv på en hensiktsmessig måte.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Strømmetjenester av politiske møter 

Prioriterte oppgaver i planperioden vil være direkte avspilling (digitalt) av bystyremøter og formannskapsmøter,

dette som en del av å styrke innbyggernes mulighet til å orientere seg om det som vedtas i kommunen og videre for å

skape et bredere engasjement for politiske saker.

Vielser – utvikling av tilbudet 

Vielser ble en del av kommunens ansvarsområde i januar 2018. Politisk sekretariat vil i kommende planperiode,

videreutvikle og styrke tilbudet som gis til brudepar.
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Valget i 2019 

Med kommunesammenslåing blir det viktig at valget i 2019 får ekstra oppmerksomhet. Dette med tanke på

valggjennomføring, og ved konstituering av nytt kommunestyre og øvrige politiske styrer, råd og utvalg.

9.5 Kommunikasjon

Tjenestebeskrivelse

Kommunikasjonsavdelingen jobber med informasjon og kommunikasjon til kommunens målgrupper – både internt

og eksternt. Kjerneoppgaver er kommunikasjonsplanlegging, informasjonsformidling og pro�lbygging. Avdelingen

gir kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og avdelinger.

Kommunikasjonsavdelingen utvikler www.stavanger.kommune.no og legger til rette for tjenesteområdenes

informasjon på nettsidene.

Kommunikasjonsavdelingen drifter også kommunens kommunikasjonskanaler i sosiale medier på overordnet nivå. 

Avdelingen bidrar til utforming og gjennomføring av medvirkningsopplegg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kommunikasjonsavdelingen bidrar hver dag til at kommunen er til stede og kommuniserer i øyenhøyde med

innbyggerne. Avdelingen går foran i utviklingen av kommunikasjonsformer, og skaper framtiden gjennom

oppgaveløsning i tett samspill med kolleger og innbyggere. 

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel til å nå kommunens mål innen alle ulike områder

Strategiske fokusområder for avdelingen i kommende planperiode er:

Historiefortelling/pro�lbygging

Klart språk

Bruk av kanaler

Innbyggerinvolvering

Krisekommunikasjon

Intern kommunikasjon

Noen av de prioriterte oppgaver i planperioden er:

Historiefortelling/pro�lbygging:

Gjennomføre kommunikasjonskonseptet for Smartbyen Stavanger

Formidle Smartbyen Stavanger i regionen, nasjonalt og internasjonalt

Bidra med intern og ekstern kommunikasjon i etableringen av nye Stavanger kommune

Utarbeide kommunikasjonsstrategi for nye Stavanger kommune

Sette i gang arbeidet med visuell pro�l for nye Stavanger kommune

Klart språk:

Innarbeide konseptet Klarspråk for alle (lettlest) på kommunens nettsider

Gjennomføre fase 2 i prosjektet klart språk i beslutningsdokumenter
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Utarbeide språkpro�l for nye Stavanger kommune

Bruk av kanaler:

Videreutvikle kommunens nettside, blant annet ved å gjøre nytte av kommunens åpne datasett til
etterspurte informasjonstjenester, og aktivt bruke de mange innspill innbyggerne gir til forbedringer via
nettsidenes tilbakemeldingsfunksjon

Videreutvikle kommunens tilstedeværelse i sosiale medier

Igangsette arbeidet med utviklingen av nytt intranett for nye Stavanger kommune basert på de føringer
som er lagt i Of�ce 365 pakken

Innbyggerinvolvering:

Gjennomføre prosjekt beboerlyst – del 2 og bidra til å følge opp prosjektets anbefalinger

Intern kommunikasjon:

Kartlegge og analysere behov for intern kommunikasjon

Ta i bruk nye kanaler for intern kommunikasjon som bidrar til god intern samhandling og til å gjøre
avstandene kortere internt

9.6 Kultur

Tjenestebeskrivelse

Stavanger er ledende i utviklingen av regionens kunst- og kulturliv. Kulturavdelingen skal legge til rette for gode

rammebetingelser for kulturlivet, nyskapende kunstnerisk virksomhet, kvalitet i det kunstneriske innholdet og bidra

til å bygge bransje innen kulturell og kreativ næring.

Kulturavdelingen skal ha en aktiv rolle når det gjelde etableringen av nye Stavanger og innlemming av Finnøy og

Rennesøy kommune. Kulturavdelingen skal frem mot 2025 legge til rette for markeringen av Byjubileet,

Utvandrerjubileet og Domkirkejubileet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kulturavdelingen har et pågående arbeid med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen vil bli

endelig behandlet høsten 2018.

Behovet for en helhetlig kulturpolitikk er stor i Stavanger kommune. Kulturspørsmål håndteres på mange nivå og av

ulike organer. Arbeidet i kulturavdelingen skal bidra til å både praktisk og strategisk gjøre bedre nytte av eksisterende

ressurser. Dette gjelder både internt i kommunen og mellom kunst- og kulturfeltene.

For å kunne utløse �ere statlige midler er det behov for en mer helhetlig og samlet kulturpolitisk innsats i Stavanger.

Kommunen de�nerer sin rolle som tilrettelegger. Samtidig vil avdelingen ta en mer aktiv rolle både som utvikler og

gjennom et tydeligere eierskap. Det skal gi muligheter til økt samarbeid også med aktører man tradisjonelt ikke har

samarbeid med.

Viktige regionale kulturinstitusjoner  

Stavanger er vertskommune for Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger.
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Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse basert på fordelingsnøkler i inngåtte avtaler med staten og

fylkeskommunen.

Stavanger kommune ønsker å signalisere viktigheten av de store regionale institusjonene Stavanger Symfoniorkester,

Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger, og vil bidra til en tydeligere eierstrategi og økte offentlig tilskudd.

Nye Tou  

Byggetrinn 2 på Nye Tou vil ferdigstilles i 2019. Dette omfatter blant annet nytt inngangsparti, utvidelse og

oppgradering av scenen i Maskinhallen, samt øvingsfellesskap-nybygg med 19 øvingsrom og 4 studioer.

Styrking av �lmfeltet  

Stavanger kommunes årlige tilskudd til Filmkraft Rogaland er betraktelig lavere enn største eiers årlige bidrag.

Formannskapet vedtok i sak 59/16 at eierskapet i Filmkraft Rogaland ligger fast og at intensjonen er å styrke det

regionale �lmsenteret ved en gradvis økning av driftstilskuddet.

Forprosjekt til Byjubileum 2025 

I 2025 vil Stavanger kommune være involvert i �ere større historiske markeringer med 900-årsjubileene for

Stavanger by og Stavanger domkirke, og markering av 200 år for utvandringen. Det er også andre større jubileer i

årene før 2025, bl.a. 1150 år for slaget Hafrsfjord i 2022. For å kunne gjennomføre et godt byjubileum er det viktig å

starte arbeidet nå. Det vil bli gjennomført et forprosjekt i 2019 som omhandler organisering, koordinering og

økonomi.

Budsjettramme

9.7 Smartby

Linjenr   2019 2020 2021 2022

  Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 165 792 165 792 165 792 165 792

  Endringer:        

241 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 100 1 100 1 100 1 100

242 De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO 4 700 4 700 4 700 4 700

243 MUST, økt tilskudd 2 000 2 000 2 000 2 000

244 Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår - 570 - 570 - 570 - 570

245 Filmkraft Rogaland 1 070 1 070 1 070 1 070

246 Opera Rogaland 50 50 50 50

247 STAR , økt tilskudd 100 100 100 100

248 Tou Scene - økt økonomisk vederlag 700 700 700 700

249 Byjubileum, prosjektstilling 740 - - -

  Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 175 682 174 942 174 942 174 942

Tabell 9.1 Budsjettramme for Kultur 2019-2022, tall i 1000 kr
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Tjenestebeskrivelse

Smartby-arbeidet skal se til at Stavanger befester og videreutvikler sin posisjon som en ledende Smartby. Veikartet

for Smartbyen Stavanger angir ønsket retning for utviklingen av smartbyen, og er et rammeverk for gjennomføring

av arbeidet. Smartby-satsingen skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov ved bruk av ny teknologi for å gjøre byen

til et bedre sted å leve, å bo og å arbeide i.

I Smartbyen Stavanger samarbeider det offentlige, næringslivet og akademia som likeverdige parter. Samarbeidet

skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer på en bærekraftig og effektiv måte. Dette igjen skal gi positiv effekt

på næringsutvikling. Stavanger skal delta i et felles nordisk nettverk av smarte byer.

Kriterier for Smartby-prosjekter

Følgende kriterier/forutsetninger må være tilstede for at de skal klassi�seres som et smartby-prosjekt: 

Teknologi: I Smartbyen Stavanger vil teknologi alltid inngå som en del av løsningen – enten det er snakk om ny

teknologi som anvendes eller eksisterende teknologi som videreutvikles.

Samarbeid: I en smartby er samhandling mellom kommune, næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggerne et

grunnleggende premiss

Innbyggerinvolvering: Innbyggernes behov er utgangspunktet, og kan skje direkte eller indirekte, gjennom

datainnsamling via observasjoner eller målinger.

Formålet med smartbyarbeidet er:

Styrke evnen til å håndtere de store samfunnsutfordringene

Utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne

Bidra til nye næringsvirksomheter og nye arbeidsplasser

Redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling

Kjennetegn på smartbyarbeidet:

Innbyggernes behov vektlegges

Åpenhet og transparens

Deling av informasjon og data

Likeverdighet og gjensidig tilpasning

Kreativitet og involvering

Utprøving og innovasjon

Prioriterte oppgaver i planperioden

Utvalgte satsingsområder i Stavangers Smartby-arbeid de kommende årene er:

1. Helse og velferd

2. Utdanning og kunnskap

3. Energi, klima og miljø

4. Urban kunst

5. Styring og demokrati

Smartby-arbeidet skal i planperioden sette Smartbyen Stavanger på kartet internt, regionalt, nasjonalt og

internasjonalt. Det skal bistå med etablering av nye prosjekter innenfor alle fem satsningsområder, med

oppmerksomhet på tverrfaglighet og involvering av næringsliv og innbyggere. Smartby-arbeidet skal legge til rette for
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pilotering av nye løsninger, som kan effektivisere og forbedre tjenestene og tilrettelegge for ny næring. Metoden

living lab  kan brukes for tjenesteutvikling, og for å muliggjøre næringsutvikling og kommersialisering.

Prioriterte oppgaver vil være å:

følge opp innkomne innspill og prosjektforslag.

formidle Smartbyen Stavanger i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

delta i relevante nettverk i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

understøtte den årlige smartbykonferansen Nordic Edge Expo  og bidra inn i Arena-klyngen Nordic Edge
Smart City Innovation Cluster.

etablere mottaksapparat for interesserte eksterne aktører.

arbeide med arenaer for prosjektutvikling og innbyggerinvolvering.

forsterke Stavangers bruk av data for å kunne telle, måle, analysere og beslutte.

videreutvikle samarbeidet om bruk og deling av åpne data.

teste og legge til rette for utslippsreduserende løsninger og sømløs mobilitet.

forankre Smartby-arbeidet i kommunen.
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RÅDMANNENS FORSLAG

10 Kommunale foretak

10.1 Sølvberget KF

10.1.1 Rådmannens tilrådning

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022. Foretakets styre

behandlet budsjettforslaget den 21. august 2018. Det vises til kapittel 10.1.2 for en nærmere redegjørelse for

budsjettforslaget og styrets vedtak.

I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021  ble tilskuddet til Sølvberget KF for 2018

fastsatt til kr 63,369 mill. Foretaket blir i 2018 kompensert for lønnsoppgjøret i 2018, som videreføres i 2019, etter at

resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for lønnskompensasjon er samlet tilskudd til foretaket på kr

64,595 mill. i 2018.

I foretakets budsjettforslag inngår det et basistilskudd i 2019 på kr 64,495 mill. Foretaket anmoder om en økning i

tilskuddet som kompensasjon for økte kapitalkostnader på kr 0,83 mill. i 2019. Foretaket foreslår videre nye tiltak

som samlet utgjør kr 1,2 mill., herav kr 0,15 mill. til ICORN , kr 0,15 mill. til driftskonsekvenser av meråpent (økt

renhold, vektertjenester), kr 0,1 mill. til vaktmestertjenester, kr 0,3 mill. barne- og ungdomsmedarbeider og kr 0,5

mill. til Bukkene bruse land . Dette gir et tilskudd på kr 66,625 mill. i 2019.

Rådmannen tilrår ikke en slik økning basert på den økonomiske situasjonen for bykassen. Foretaket har de senere

årene blitt kompensert med kr 4,45 mill. for økte kapitalkostnader, og det foreslås at kapitalkostnadene dekkes

innenfor gjeldende ramme i 2019. Foretaket hadde i årsregnskap 2017 et resultat knyttet til eksterne

�nanstransaksjoner på kr 3,7 mill. Det foreslås følgelig en videreføring av tilskuddsnivået for 2018. Tilskuddet til

Sølvberget KF i 2019 vil da utgjøre kr 64,495 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Sølvberget KF har foreslått en investeringsramme for 2019 på kr 6,65 mill. Dette inkluderer blant annet kr 5,9 mill. til

Kiellandsenter , kr 0,5 mill. til datautstyr/programvare og kr 0,25 mill. til innkjøp av bil. Det legges opp til �nansiering

gjennom egne midler på kr 0,44 mill. og låneopptak på kr 6,21 mill. Deler av investeringsrammen og lånerammen er

forskjøvet til 2019. Det vises til kapittel 10.1.2. for en redegjørelse for investeringsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

1. Overføringene til Sølvberget KF for 2019 fastsettes til kr 64,495 mill. I tillegg dekkes merutgifter som
følge av lønnsoppgjør.

2. Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 6,65 mill. i 2019, herunder en låneramme
på kr 6,21 mill.

3. Forslag til drifts- og investeringsrammer for 2019-2022 anses som retningsgivende ved rullering av
handlings- og økonomiplanen.

10.1.2 Forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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1. Sølvbergets virksomhet

Formål 

Sølvberget KF er et kommunalt foretak i Stavanger kommune. Foretakets hovedformål er å forestå driften av

Stavanger bibliotek og kulturhus.

Virksomheten 

Sølvbergets virksomhet består av lovpålagt bibliotektjeneste, program- og gallerivirksomhet, internasjonalt

kulturnettverk, nettsider og ulike digitale tjenester, Kapittelfestival, Kiellandsenter og �ere utviklingsprosjekt. Etter

ombygging og store omlegginger i 2017 er bibliotekvirksomheten på Sølvberget fordelt på �re etasjer. I tillegg drives

�ere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og barnehager, fengselsbibliotek og Madla bibliotek.

Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune og med ICORN, fribynettverket for forfulgte

forfattere. Samlet gir dette en bredde få av fylkets kulturinstitusjoner er i nærheten av.

Sølvberget har per 01. august 2018 68 ansatte fordelt på 65 årsverk. 4 årsverk er knyttet til prosjekt. Sølvberget KF

leier kulturhuset, unntatt kinoen, av Stavanger eiendom.

Sølvbergets hovedmål

Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de
spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til
nysgjerrighet og re�eksjon.

Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig
nye generasjoner.

Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske,
aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles gjennom
deltagelse og aktiv formidling.

I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og vide
porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan møte
innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Prioriterte oppgaver og framtidsutsikter 

Sølvberget er i ferd med å avslutte en lang periode med endringer og store investeringer. Prosjektet Nye Sølvberget

blir ferdigstilt i 2018. Kiellandsenteret vil åpne februar 2019, og med det er en omfattende omorganisering og

ombyggingsfase over. Sølvberget vil da ha publikumsaktiviteter fra 1. til 4. etg

Starte arbeidet med en utredning som ser på det offentlige bibliotektilbudet i folke- og skolebibliotek
samlet, og i sammenheng med kommunes utbyggingsplaner og den digitale utviklingen.

Starte arbeidet med en mulighetsstudie for grønne tak på Sølvberget (må gjøres av huseier Stavanger
Eiendom i samarbeid med Bymiljø og utbygging)

Sølvbergets rolle fram mot byjubiléet i 2025.

Følge opp tiltak i forbindelse med ny kulturplan 2018-2025.

Konsekvenser av framtidig kommunesammenslåing med Finnøy og Rennesøy, og muligheter for et
tettere samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek i nye Stavanger kommune

Utrede utvidet innbyggerservice i 1. etg på Sølvberget i de nåværende lokalene til Narvesen.

Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2015-2018 har store ambisjoner på vegne av folkebibliotekene. «Bibliotekene

er av våre best likte og mest brukte kulturinstitusjoner. Vi ønsker pulserende bibliotek som sprer informasjon,

kunnskap og kulturarv. Bibliotekene er samtidig arenaer for samtale, re�eksjon og dannelse som er tilgjengelig for

alle», sies det bl.a. i strategien. Sølvberget blir trukket fram som et eksempel på et bibliotek som er i front i denne
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utviklingen. Det er varslet en ny bibliotekstrategi som vil gjelde fra 2020. Det vil ha betydning for Sølvberget hvilken

retning som settes i ny bibliotekstrategi.

Det er grunn til å tro at de økonomiske rammene vil bli strammere i årene framover, og at samtidig som Sølvberget

utvikler framtidens bibliotek og kulturhus, må det ses på ulike tiltak for omstilling og effektivisering av driften. I den

forbindelse er tiltakene fra Nasjonal bibliotekstrategi viktige. Nasjonalbiblioteket har tatt en førende rolle i arbeidet

med å etablere en nasjonal, digital infrastruktur. Bibliotekenes tilgang og mulighet til å drive utlån av digitale medier

er basert på prøveordninger. Dagens løsninger er dyre og midlertidige.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte sommeren 2017 et ekspertutvalg som skal vurdere nye

oppgaver til fylkeskommunene. Det er usikkerhet knyttet til hvordan dette vil slå ut for biblioteksektoren som til nå

har gjennomgått store endringer drevet fram av et sentralisert Nasjonalbibliotek.

Nye Stavanger kommune, Stavanger, Rennesøy og Finnøy trer i kraft fra 01. januar 2020. Det er usikkert hvordan

dette vil påvirke driften av Sølvberget og de andre bibliotekene på Rennesøy og Finnøy, men det er helt klart at

Sølvberget vil spille en avgjørende rolle i det framtidige samarbeidet.

2. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2019-2022

Forutsetninger

Basistilskuddet fra Stavanger kommune er satt til kr 64,595 mill., som er basert på faktisk tilskudd for 2018. Det

forutsettes at Sølvberget i tillegg får dekket merutgifter som følge av lønnsoppgjør slik som tidligere. Dette gjelder

også for pensjonskostnader og AFP.

Sølvberget har investeringer i 2018/2019 som fører til økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet. Noe av

dette ble kompensert i forrige handlings- og økonomiplan, men det gjenstår fortsatt udekkede �nanskostnader.

Beløpet går ned mot slutten av perioden siden noen av de gamle låneavtalene løper ut. Kostnadsberegningen er

basert på låneperiode på 10 år for lån tatt opp før 2017 og 15 år for lånet som er blitt tatt opp i 2017. Sølvberget vil ta

opp kr 3,5 mill. i november 2018 av den bevilgede �nansieringsrammen på kr 9,710 mill. og ønsker å skyve restbeløpet

til 2019. Disse to lånene vil da pådra Sølvberget �nanskostnader fra og med 1.halvår 2019.

Redegjørelse for basisbudsjettet 

Sølvbergets drift består hovedsakelig av lovpålagt bibliotektjeneste, inkludert programvirksomhet og aktiviteter

knyttet til dette. Den største utgiften er lønnskostnader. I tillegg er det betydelige kostnader knyttet til utgifter til

husdrift (husleie, renhold, vakthold og energi), men også faste leieinntekter. Andre store driftsutgifter er innkjøp av

medier, arrangement, markedsføring og IKT-drift. Sølvberget får refundert moms og deler av kostnadene til husdrift

fra SF Kino.

Økt driftsramme 

Sølvberget har gjennomgått en ombyggings- og fornyingsfase i perioden 2014-2018. Prosjektet Nye Sølvberget bli

ferdigstilt i 2018. Februar 2019 åpner vi Kiellandsenteret. Byggeprosjektet har åpnet huset ytterlige for publikum,

med betjening i �ere etasjer. Dette medfører også økte kostnader til husdrift, som lønn, vakthold og renhold.

Sølvberget har også inngått en ny leieavtale med Stavanger Eiendom fra 1. januar 2018 som ga kr 1,375 mill. i økte

husleiekostnader, samtidig med at utgifter til vaktmestertjenestene har økt. Den nye leieavtalen med Stavanger

Eiendom har påført Sølvberget økte utgifter til drift.

ICORN (Internasjonalt nettverk for forfulgte forfattere) har sitt hovedkontor i Stavanger, på Sølvberget. ICORN

ekspanderer i takt med at verden blir farligere for forfattere, journalister og kunstnere. Det er viktig at Stavanger

forblir en viktig støttespiller i dette internasjonale arbeidet.
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Sølvberget spiller en viktig rolle i den nye kulturplanen 2018-2025. Som regionens best besøkte kulturtilbud ønsker vi

å ytterlige øke åpningstidene på helligdager. Kulturhuset i sentrum vil være et åpent hus når folk har fri, spesielt med

tanke på barnefamilier.

Stavanger har blitt en tøffere by for ungdom. Det har det siste året vært en negativ trend i enkelte deler av

ungdomsmiljøet. Sølvberget er et hus for alle, også for ungdom. Sølvberget ønsker å bidra aktivt inn i arbeidet med

ungdomsmiljøet i byen.

En ansatt ungdomsarbeider på Sølvberget vil være et godt til tak for å styrke dette arbeidet.

Nye Stavanger kommune innebærer en ny bibliotekstruktur med Sølvberget, Madla, Rennesøy og Finnøy. Den nye

bibliotekstrukturen og samdrift må utredes. Dette tar Sølvberget innen eksisterende rammer.

Kiellandsenterets driftsbudsjett ligger pr.dags dato på kr 1 mill. Det er noe usikkerhet knyttet til hvorvidt dette vil

holde etter åpningen i februar 2019. Dette kan vi tallfeste bedre etter Kiellandssenteret er satt i ordinært drift, og

derfor må vi komme tilbake igjen til dette i neste handlings- og økonomiplan.

Som et ledd i utviklingen av kulturbyen Stavanger fram mot byjubileet i 2025, ønsker vi å etablere et Bukkene Bruse-

land på Sølvberget. Et opplevelsessenter fra barnebøkenes verden som innbyr til lek og aktivitet, med inspirasjon fra

Junibacken i Stockholm. En slik attraksjon mangler foreløpig i Norge, og vil både fylle et nasjonalt behov for å vise

fram den norske barnelitteraturen, og et lokalt behov for å trekke �ere småbarnsfamilier til regionen både som

innbyggere og turister.

Barnefamilier er Sølvbergets kjernemålgruppe, og Nordisk barnebokkonferanse gjør Stavanger til et naturlig

knutepunkt for en nasjonal satsing på barnelitteratur. Å stimulere til leseglede blant framtidens barn og unge er et av

bibliotekets viktigste samfunnsoppdrag, men et samfunn i rask endring krever nye måter å formidle på. Et

opplevelsessenter for barnelitteratur samlokalisert med Stavanger bibliotek vil gi stor synergieffekt for begge parter,

og bidra til å gjøre litteraturen levende – også for skjermgenerasjonen.

Sølvberget starter mulighetsstudie i 2019 for å se på muligheter for å etablere et opplevelsessenter for norsk

barnelitteratur på Sølvberget. Som en del av mulighetsstudien skal det ses på muligheter for å gjøre Sølvberget

ytterligere mer attraktivt for barnefamilier ved å etablere lekesoner, og lekeelementer i Sølvbergets og eventuelt i

lokalene der det er barnelitteratur.

Driftsbudsjett 2019‐2022 (tall i hele 1000) Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Rammetilskudd gjeldende HØP -64 595 -64 595 -64 595 -64 595

1. Forslag til nye tiltak: ICORN -150 -150 -150 -150

2. Forslag til nye tiltak: driftskonsekvenser av meråpent (økt renhold,
vektertjenester)

-150 -150 -150 -150

3. Forslag til nye tiltak: vaktmestertjenester -100 -100 -100 -100

4. Forslag til nye tiltak: barne- og ungdomsmedarbeider -300 -300 -300 -300

5. Forslag til nye tiltak: Bukkene bruse land -500      

Kompensasjon for framtidige �nanskostnader -830 -730 -390 -246

Forslag til rammetilskudd -66 625 -66 025 -65 685 -65 541

Tabell 10.1
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Note: Tiltakene er oppført i uprioritert rekkefølge.

3. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2019-2022

Forutsetninger og tiltak 

Sølvberget har hatt store investeringer i de siste årene. Det gjelder både sluttføring av Nye Sølvberget, nytt

biblioteksystem og Kiellandsenter. De økonomiske rammene som er gitt i gjeldende handlings- og økonomiplan ser ut

til å holde, men noen av de godkjente investeringsmidlene for 2018 vil måtte forskyves. Av en total

investeringsramme på kr 30,15 mill. i 2018 foreslås det å forskyve kr 5,9 mill. til 2019 for å fullføre Kiellandssenteret.

I årene framover er det bare lagt opp til noen mindre investeringer, som vi regner med å �nansiere med låneinntekter

fra Renaa og noe bruk av egne midler.

Åpning av Kiellandsenter: Kiellandsenteret åpner februar 2019. Vi forbereder byen og Sølvberget til åpning, med

godt faglig innhold og et løft for litteraturbyen Stavanger.

Driftsbudsjett 2019‐2022 (tall i hele 1000) Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Basistilskudd fra kommunen -64 595 -64 595 -64 595 -64 595

Forslag til nye tiltak -1200 -700 -700 -700

Kompensasjon for framtidige �nanskostnader -830 -730 -390 -246

Andre inntekter -3 130 -3 130 -3 130 -3 130

Refusjoner -5 666 -5 666 -5 666 -5 666

Eksterne midler -5 423 -5 423 -5 423 -5 423

ICORN (uten kommunens tilskudd) -7 572 -7 572 -7 572 -7 572

Sum inntekter -88 416 -87 816 -87 476 -87 332

Lønnsutgifter 45 550 45 050 45 050 45 050

Driftsutgifter 29 836 29 836 29 836 29 836

ICORN 7 922 7 922 7 922 7 922

Sum utgifter 83 308 82 808 82 808 82 808

Brutto driftsresultat -5 108 -5 008 -4 668 -4 524

Finanstransaksjoner (gamle og nye lån) 5 300 5 200 4 870 4 720

Finanstransaksjoner (renteinntekter) -200 -200 -200 -200

Resultat eksterne �nanstransaksjoner 5 100 5 000 4 670 4 520

Netto driftsresultat -8 -8 2 -4

Interne �nanstransaksjoner 8 8 -2 4

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0

Tabell 10.2
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Datautstyr og programvare: Årlig sum til innkjøp av datautstyr og programvare er videreført fra forrige handlings- og

økonomiplan.

Bil: Sølvberget ser behov for å investere i ny bil, nåværende bil er blitt kjøpt i 2003, og er moden for å bli byttet ut. Vi

vurderer at å investere i ny elektrisk varebil vil være fornuftig mhp. drifts- og bomutgifter i den framtidige

kommunestrukturen etter 2020.

 Styrets vedtak 

Styret for Sølvberget KF behandlet forslag til handlings- og økonomiplan 21.08.2018. Styret fattet slikt vedtak:

1. Styret for Sølvberget KF tilrår styret å godkjenne forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for
Sølvberget KF, med følgende endringer:

Driftsrammen utvides med ytterligere kr 500 000,- for året 2019. Nytt punkt 5.

Investeringsbudsjett 2019‐2022 (tall i hele 1000) Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Kiellandsenter - forskjøvet fra 2018 5 900      

Datautstyr, programvare 500 500 500 500

Innkjøp av bil 250      

Årets �nansieringsbehov   500 500 500

Finansiert slik:        

Låneinntekter -440 -440 -440 -440

Annen �nansiering 0 -60 -60 -60

Ubrukte lånemidler fra 2018 0      

Låneopptak godkjent 2018, forskjøvet til 2019 -6 210 0 0 0

Behov for nye lån 0 0 0 0

Tabell 10.3

Driftsbudsjett 2019‐2022 (tall i hele 1000) Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Rammetilskudd gjeldende HØP -64 595 -64 595 -64 595 -64 595

1. Forslag til nye tiltak: ICORN -150 -150 -150 -150

2. Forslag til nye tiltak: driftskonsekvenser av meråpent (økt renhold,
vektertjenester)

-150 -150 -150 -150

3. Forslag til nye tiltak: vaktmestertjenester -100 -100 -100 -100

4. Forslag til nye tiltak: barne- og ungdomsmedarbeider -300 -300 -300 -300

5. Forslag til nye tiltak: Bukkene bruse land -500      

Kompensasjon for framtidige �nanskostnader -830 -730 -390 -246

Forslag til rammetilskudd -66 625 -66 025 -65 685 -65 541

Tabell 10.4
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Begrunnelse:

Som et ledd i utviklingen av kulturbyen Stavanger fram mot byjubileet i 2025, ønsker vi å etablere et Bukkene Bruse-

land på Sølvberget. Et opplevelsessenter fra barnebøkenes verden som innbyr til lek og aktivitet, med inspirasjon fra

Junibacken i Stockholm. En slik attraksjon mangler foreløpig i Norge, og vil både fylle et nasjonalt behov for å vise

fram den norske barnelitteraturen, og et lokalt behov for å trekke �ere småbarnsfamilier til regionen både som

innbyggere og turister.

Barnefamilier er Sølvbergets kjernemålgruppe, og Nordisk barnebokkonferanse gjør Stavanger til et naturlig

knutepunkt for en nasjonal satsing på barnelitteratur. Å stimulere til leseglede blant framtidens barn og unge er et av

bibliotekets viktigste samfunnsoppdrag, men et samfunn i rask endring krever nye måter å formidle på. Et

opplevelsessenter for barnelitteratur samlokalisert med Stavanger bibliotek vil gi stor synergieffekt for begge parter,

og bidra til å gjøre litteraturen levende – også for skjermgenerasjonen.

Sølvberget starter mulighetsstudie i 2019 for å se på muligheter for å etablere et opplevelsessenter for norsk

barnelitteratur på Sølvberget. Som en del av mulighetsstudien skal det ses på muligheter for å gjøre Sølvberget

ytterligere mer attraktivt for barnefamilier ved å etablere lekesoner, og lekeelementer i Sølvbergets og eventuelt i

lokalene der det er barnelitteratur.

Tabellen «driftsbudsjett 2019-2022» tilføres følgende note: «Tiltakene er oppført i uprioritert rekkefølge.»

Driftsbudsjett 2019‐2022 (tall i hele 1000) Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Basistilskudd fra kommunen -64 595 -64 595 -64 595 -64 595

Forslag til nye tiltak -1200 -700 -700 -700

Kompensasjon for framtidige �nanskostnader -830 -730 -390 -246

Andre inntekter -3 130 -3 130 -3 130 -3 130

Refusjoner -5 666 -5 666 -5 666 -5 666

Eksterne midler -5 423 -5 423 -5 423 -5 423

ICORN (uten kommunens tilskudd) -7 572 -7 572 -7 572 -7 572

Sum inntekter -88 416 -87 816 -87 476 -87 332

Lønnsutgifter 45 550 45 050 45 050 45 050

Driftsutgifter 29 836 29 836 29 836 29 836

ICORN 7 922 7 922 7 922 7 922

Sum utgifter 83 308 82 808 82 808 82 808

Brutto driftsresultat -5 108 -5 008 -4 668 -4 524

Finanstransaksjoner (gamle og nye lån) 5 300 5 200 4 870 4 720

Finanstransaksjoner (renteinntekter) -200 -200 -200 -200

Resultat eksterne �nanstransaksjoner 5 100 5 000 4 670 4 520

Netto driftsresultat -8 -8 2 -4

Interne �nanstransaksjoner 8 8 -2 4
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2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialogen med rådmannen.

10.2 Stavanger byggdri� KF

10.2.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019–2022.

Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 22. august 2018. Det vises til kapittel 10.2.2 for en nærmere

redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I foretakets budsjettforslag for 2019 er det foreslått økning i priser på tjenester som leveres av foretaket. Det er blant

annet foreslått en økning i timeprisen innenfor drift/prosjekt og renhold på henholdsvis 1,44 % og 1,84 %. Prisene på

måltid og prosjektledelse videreføres på samme nivå som i 2018. Foretaket legger i all hovedsak til grunn samme

driftsvolum som tidligere år. Det er videre lagt til grunn økte driftsutgifter knyttet til bilparken, antall årsverk og

lønnsoppgjør.

Foretaket har budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. kr 1 mill. Bystyret styrket foretakets

egenkapital med kr 10 mill. den 13.06.2016 (sak 95/16). Foretaket avla årsregnskap 2017 med et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 13 mill., hvorav kr 3,0 mill. ble overført til bykassen og kr 10,0 mill. ble avsatt til disposisjonsfond.

Budsjettert resultat og nivået på egenkapitalen bør ses i sammenheng med at foretaket er en del av Stavanger

kommune som rettssubjekt, og at bykassen således er ansvarlig for foretakets forpliktelser. Foretaket har lagt til

grunn at investeringsrammen for 2019 på kr 3,1 mill. skal �nansieres av egenkapitalen.

Forslag til vedtak:

1. Årsbudsjett 2019 for Stavanger byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2019-2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.2.2 Forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022

 Foretakets virksomhet

Stavanger byggdrift KF utfører drift, vedlikehold, prosjektkoordinering og renhold for Stavanger kommune på de

�este kommunale bygg. Stavanger byggdrift KF  vedlikeholder og istandsetter boligene til Stavanger Bolig KF. 

Stavanger byggdrift KF driver sentralkjøkkenet som tilbereder og leverer mat til �ere kommunale sykehjem. I tillegg

driftes  kantinen i Olav kyrresgate 23. Foretaket har egen regnskap og personal/hms avdeling. Stavanger byggdrift KF

har lærlingeordning innen maler, tømrer, bygg-drifterfaget. Foretaket er for tiden 350 personer fra 42 nasjonaliteter.

Organisering

Driftsbudsjett 2019‐2022 (tall i hele 1000) Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0

Tabell 10.5
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Mål og prioriteringer

Å være den til enhver tid foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Stavanger byggdrift KF er opptatt av

effektivisering og at prisnivået holdes på laveste mulig nivå i henhold til eiermeldingen. Vi tar større samfunnsansvar

både i form av arbeidstrening/utprøving, kompetanseheving og en satsning med økt inntak av lærlinger.

Våre satsningsområder er å utvikle, forenkle, modernisere, som gir økt trivsel og lønnsomhet.

Stavanger byggdrift blir oftere den foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Vi ser stadig at �ere

bestiller våre tjenester innenfor fagfeltene vaktmestertjeneste, renhold, mindre og større vedlikeholdsoppgaver,

prosjektledelse med egen HMS person som følger opp byggeplasser i samarbeid med prosjektleder og myndigheter

som Nav, skatt vest, politi og arbeidstilsyn

Foretaket tilbereder, leverer og utvikler måltider til våre gjester på sykehjem. Nytt er vår satsning med økt

kompetanse innenfor måltidsopplevelse og ernæring og satsing på kolonialleveransen til alle virksomheter.

Pilotprosjekt sammen med barnehage om varmt måltid til barna og ikke minst utviklingen og omsetningsøkning vi har

hatt i kantinen i OK 23.

Feoretaket har igangsatt digitalisering av enkelte arbeidsoppgaver. Dette videreutvikles og vi ser etter hvert at dette

bidra til effektivisering som gjør at vi får utført mer oppdrag og enda bedre oversikt med dokumenterte

arbeidsoppgaver. Samme system brukes i alle våre tjenesteområder. Synergier er at informasjon overføres mellom de

ulike fagområdene på en bedre og enklere måte. Dette igjen bidrar til bedre vedlikehold på byggene.

Stavanger byggdrift KF �ytter i september til «nytt» bygg på Forus. Denne satsningen er nødvendig for at foretaket

skal utvikle seg i forhold til føringer og satsningsområder. I �ere år har foretaket hatt som mål å samlokalisere alle

tjenesteområdene. I dag «bor» vi på 3 adresser, sentralkjøkkenet på Stokka, administrasjonen i Sandvikveien og

lagerhold i Flintegaten. Administrasjonen �ytter først til Forus og i løpet året følger lageret etter. Deretter jobber vi

videre med å få sentralkjøkkenet etablert i samme bygg. Sak om sentralkjøkkenet er planlagt fremmet politisk i løpet

av året.

Foretakets satsninger i forbindelse med kompetanseheving, ta større samfunnsansvar med �ere i arbeid både når det

gjelder �ere lærlingen, arbeidsledige og personer med ulike utfordringer tilbake i arbeidslivet. Foretaket starter eget

vaskeri, bedrer måltidsopplevelse/ernæring og utvikler alle tjenesteområder som vil bidra til at Stavanger kommune
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for mer tilbake fra hver kr som investeres i Stavanger byggdrift KF. Fremtidens nye Stavanger vil kunne gi oss enda

større og mer spennende satsningsområder.

Vi vil i tiden fremover har stor oppmerksomhet på å effektivisere alle våre tjenester. Dette gjøres med stadig små

knepp og justeringer, – og foretaket vil være enda tettere på våre bestillere både i Stavanger Eiendom, Stavanger

bolig og andre virksomheter.

Forutsetninger for budsjettet

Budsjettet er lagt til grunn etter selvkostprinsippet med et nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk. Omsetningen

baseres på tidligere års erfaringer og resultater, som har vært relativt jevne over �ere år og vi ser en økning i

bestillinger.

Budsjettet er lagt til grunn etter selvkostprinsippet og i forhold til siste års omsetning og resultat. Foretaket justerer

timeprisene på drift/vedlikehold og renhold minimalt og beholder prisene på måltid og prosjektledelse til samme nivå

som i fjor. Fjorårets resultat med utbytte til Stavanger kommune på kr. 3 mill og kommunes omstilling/innsparing er

også lagt til grunn, derfor kun minimale justeringer av timesalgsprisene.

Forslag til driftsbudsjett 2019– 2022

Timetype Fagfelt/avdeling Pris 2018 Budsjett 2019 % økning

Timepris Drift og prosjekt 485 492 1,44

Timepris Prosjektleder 750 750 0

Timepris Renhold 380 387 1,84

Fastpris middag kommunen Kjøkken 72 72 0

Tabell 10.6

Driftsbudsjett 2019-2022 (tall i hele 1000) Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Driftsinntekter 309 170 316 898 324 821 332 942

Sum inntekter 309 170 316 898 324 821 332 942

Driftsutgifter 308 589 316 303 324 211 332 316

Sum utgifter 308 589 316 303 324 211 332 316

Brutto driftsresultat 581 595 610 626

Finanstransaksjoner 790 810 830 851

Resultat eksterne �nanstransaksjoner 790 810 830 851

Netto driftsresultat 1 371 1 405 1 440 1 477

Interne �nanstransaksjoner 321 329 338 346

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1 050 1 076 1 102 1 131

Tabell 10.7
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Budsjettene tar utgangspunkt i samme nivå og trend fra tidligere år. Økte driftsutgifter på biler og antall årsverk samt

lønnsøkning i 2018 legges også til grunn. Videreføring av tilsvarende driftsvolum og legger oss nær opp til et

selvkostbudsjett totalt for foretaket. Det vil fortsatt knyttes usikkerhet til KLP, reguleringspremie, premieavvik, AFP,

lønnsoppgjør, omsetningsstørrelser og generell prisstigning på varer og tjenester.

I investeringsbudsjettet ligger det utstyr for kr 0,6 mill. i forbindelse med nøktern satsing mot privatmarkedet. Videre

er det tatt inn i budsjettet investering til nye vaskemaskiner i forbindelse med etablering av moppevaskeriet.

Sentralkjøkkenets utstyr er utgått på teknisk levealder og vi har derfor tatt høyde for enkelte utskiftinger. Det er lagt

til grunn etter forsiktighetsprinsippet med første året kr 1 mill. og deretter kr 0,5 mill. årlig. Investeringene tas i

forbindelse med foretakets resultat og egenkapital og blir derfor egen�nansiert. I tillegg egenkapital i forhold til KLP.

Budsjett og investeringsbudsjett ble styrebehandlet 22. august.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner budsjett og investeringsbudsjett som fremlagt.

10.3 Stavanger natur- og idre�sservice

10.3.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger Natur- og idrettsservice KF (NIS) har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan

2019-2022. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 18. september 2018. Det vises til kapittel 10.3.2 for en

nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på kr 183,2 mill., driftskostnader på kr 182,9 mill. og et

regnskapsmessig resultat etter �nansposter på kr 0. Foretaket legger til grunn at lønnsoppgjør dekkes inn i

hovedkontraktene. Det er videre foretatt en økning i hovedkontrakt og lønnsmidler fra 2019 som følge av at

Stavanger svømmehall åpner igjen etter rehabilitering, samt helårseffekten av kostander knyttet til Hetlandshallen.

Foretaket har foretatt organisatoriske endringer for å arbeide mer målrettet opp mot eksterne kunder. Oppdrag fra

eksterne kunder skal delvis kompensere for tidligere endringer i oppdragsvolum fra hovedbestillerne.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for

hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2019. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses

disse rammer.

NIS har behov for utskifting av eldre kjøretøy og maskiner/utstyr. Foretaket har av den grunn lagt til grunn en

investeringsramme på kr 6 mill. i 2019, hvorav kr 3 mill. i egen�nansiering og kr 3 mill. i lån fra Stavanger kommune.

Investeringsbudsjett 2019-2022 (tall i hele 1000) Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Investeringer 3 140 2 105 2 170 2 240

Årets �nansieringsbehov 3 140 2 105 2 170 2 240

Finansiert slik:drift/EK 3 140 2 102 2 170 2 240

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Tabell 10.8
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Økningen i investeringsrammen vil bidra til å redusere reparasjonskostnader og sikre økt pålitelighet gjennom

redusert nedetid.

Forslag til vedtak

1. Årsbudsjett 2019 for Stavanger natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens
anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2019–2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.3.2 Forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022

Formål og visjon

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) jobber på oppdrag for Stavanger kommune med drift og vedlikehold av

offentlige anlegg og uteområder.

I gjeldende eierstrategi er oppdragene gjennom formål og visjon omtalt som følgende:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller,

turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker.

Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med særlig oppmerksomhet på

sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av

driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer,

herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøpro�l og være kostnadseffektiv, nyskapende, �eksibel og tilpasningsdyktig.

Vår visjon henspiller til foretakets formål om å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

drift og funksjonsansvar for svømme- og idrettsanlegg

drift og funksjonsansvar for turstier, parker og veiareal

drift og ansvar for sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Organisering

NIS er i dag organisert med optimal struktur for å ivareta ansvar og oppgaver. Ansvar og oppgaver i foretaket er i

hovedsak driftsrelaterte oppgaver, HMS, system og markedsoppfølging både for bestillerenhetene og eksterne

kunder.

Foretaket er fortsatt IA bedrift og tillitsvalgte benyttes ved aktuelle saker der det er relevant. Organisering for ledelse

og HMS slik det er organisert p.t kan best fremstilles ved modellene nedenfor:

Administrasjon

Foretakets visjon, VI JOBBER FOR LIVET, utfyller kommunens overordnede visjon, SAMMEN FOR EN

LEVENDE BY.
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Daglig leder
Kurt Idland

Seksjonsleder
Park, vei og anlegg

Jone Halvorsen

Seksjonsleder
Bad og idrett

Frode Dydland

Økonomileder
Anders Torvik Hansen

Controller
Arild Melby

Stabskoordinator
May Linn Utheim

(http://hop2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/Administrasjon-10.3.2-v2.svg)
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Koordinering og
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Driftsleder
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Driftsassistent
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VO Bad og idrett
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Mål, prioriterte oppgaver og framtidsutsikter:

Foretakets mål er godt forankret blant ansatte og ledere. NIS leverer på pris og kvalitet og har gode målinger på

sykefravær og avvik.

Våre hovedmål er i tråd med foretakets intensjon og eierstrategi følgende:

1. Helse, miljø og sikkerhet

Godt driftsmiljø med oppmerksomhet på trygghet for våre ansatte og omgivelsene vi opererer i.

Nullvisjon for arbeidsuhell med fravær og generelt sykefravær under 6%.
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2. Ansatte

Mulighet for alle til utvikling innen teori og praksis ved praktisk fagbrev eller ansvarsutvikling.

Til en hver tid 10 arbeidsplasser for tilrettelegging og arbeidstrening.

1-2 nye faglærlinger hvert år, med mulighet til å øke både antall lærlinger og fagområder som f.eks
fagopplæring for maskinfører og/eller verksted.

3. Drift

Fungerende og operativt avvikssystem

Innovative løsninger og moderne maskinpark

Miljørettet drift og bærekraftig tjenesteytelse

4. Marked

Hovedoppmerksomhet og prioritering mot våre bestillerenheter i Stavanger kommune

Bekjentgjøre og utvikle NIS til et naturlig valg for eksterne kunder

Fornøyde og trygge kunder og brukere av våre anlegg og ansvarsområder

Prioriterte oppgaver

Prioriterte oppgaver de neste årene er å videreutvikle foretakets posisjon som profesjonell aktør innen våre tjenester.

Det vil kommende periode bli lagt vekt på følgende områder:

1. Videreutvikle det gode samarbeidet med våre bestillerenheter og presentere �ere driftsløsninger for
effektivisering av drift og miljøriktig produksjon. Foretaket er også i gang med å optimalisere
samarbeidet med bestillere med mål om å redusere unødig saksbehandling til fordel for mer
driftsrelaterte oppgaver. Det vil være naturlig å videreføre dette arbeidet frem mot en alternativ
organisering i nye Stavanger fra 2020.

2. På lengre sikt må NIS kombinere faste ansatte med vikarløsninger på grunn av fremtidig usikkerhet i
økonomiske rammer.

3. Styrke rollen til foretaket i kommunens beredskapsarbeid og forebygging mot naturkatastrofer og
krisesituasjoner.

4. Opprettholde eller øke andelen ansatte i arbeidstrening. Viktig samfunnsansvar der også NIS må ta sin
andel.

5. Styrke tjenesteleveransene og inntjening i markedet for eksterne kunder. Prioriteres som følge av tapte
inntekter fra Stavanger kommune.

6. Intern kommunikasjon vil bli prioritert. Ved bruk av intranett, nyhetsbrev og referater fra interne møter
skal �ere ansatte få innblikk og forståelse for foretakets posisjon og verdier.

7. Evaluering og vurdering av resultater etter konkurranseutsetting av Tasta bydel. 

Framtidsutsikter

Planlegging med langsiktige mål og evne til å følge plan er avgjørende for å lykkes også i fremtiden. Foretaket har det

siste året gjennom omstilling og strukturering styrket posisjonen både med fagkunnskap og oppdragsforståelse. Vårt

oppdrag for Stavanger kommune er nettopp å levere faglig riktig kvalitet og størst mulig arbeidsmengde innen våre

rammevilkår. Det er spesielt viktig i en tid der budsjetter reduseres og hver time må utnyttes optimalt.
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Stavanger natur- og idrettsservice KF er bedt om å vurdere og komme med innspill til våre hovedbestillere,

Idrettsavdelingen og Park og vei, for hvordan de tjenesteområder på Rennesøy og Finnøy, som naturlig hører til NIS,

kan organiseres mest mulig effektivt inn i produksjonen.

Samtidig utfordres vår plassering som foretak i Stavanger kommune, samt vårt potensiale for å effektivisere

samarbeidet med bestillere. Det virker naturlig for foretaket å foreta en slik vurdering når tre kommuner skal bli til en.

For alle parter handler det om å få �est mulig timer på produksjon og ikke nødvendigvis øke andelen saksbehandlere.

Foretaket skal i året som kommer ha gode samarbeidsmøter med våre bestillere og utfordre de med tanke på å

vurdere ytterligere grep for å trygge kvaliteten på leveransene i en situasjon med reduserte rammebetingelser.

I dette prosjektet vurderes også samlokalisering med andre driftsenheter i kommunen ettersom NIS og andre enheter

i kommunen vil ha fremtidig arealbehov både på kort og lang sikt.

Våre leveranser på privat markedet er også styrket etter omorganisering. Det er nå tydeligere skille mellom

leveranser til Stavanger kommune og eksterne kunder. Den nyetablerte avdelingen er i vekst og har god ordrereserve.

Foretaket får høsten 2018 innsyn og resultat av benchmarkingen i Tasta bydel. Dersom det viser seg at entreprenør

leverer lavere kvalitet og/eller mer kostbare tjenester, er foretaket klar til å overta.

Sentrale forutsetninger i budsjettforslaget

Vårt budsjettforslag har følgende forutsetninger:

1. Lønnsøkning dekkes inn gjennom økte bestillerbudsjett.

2. Ingen ytterligere kutt i våre budsjetter som følge av økonomisk usikkerhet i Stavanger kommune. NIS har
tidligere blitt påført store kutt i rammer og tjenesteområder.

3. Eventuelle effektiviseringsgevinster i perioden beholdes i foretaket for fremtidige pensjons- og
investeringskostnader.

Driftsbudsjett 2019-2022:

Under ligger driftsbudsjett for perioden 2019-2022:

  Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Driftsinntekter        

Faste kontrakter med Stavanger kommune -113 300 -116 700 -120 200 -123 800

Refusjon materialkjøp fast kontrakt -15 600 -16 000 -16 400 -16 800

Andre salgsinntekter -54 300 -55 900 -57 600 -59 300

Sum inntekter -183 200 -188 600 -194 200 -199 900

Driftsutgifter        

Lønn inkl. sos utgifter 104 500 107 650 110 850 114 200

Materialkjøp kontrakt 15 300 15 700 16 100 16 500

Driftskostnader 60 100 61 950 63 950 65 900

Egen�nansiering av investeringer 3 000 3 000 3 000 3 000

Sum utgifter 182 900 188 300 193 900 199 600
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Foretaket legger til grunn fortsatt drift på samme nivå som dagens, med kun endringer for lønnsoppgjør og

prisreguleringer.

Det forutsettes at lønnsøkning fortsatt dekkes inn i hovedkontraktene. Det foretas en økning i hovedkontrakt og

lønnsmidler fra 2019 da Stavanger svømmehall åpner igjen etter rehabilitering, samt at helårseffekten av kostnader

knyttet til Hetlandshallen også påløper.

Eventuelle ekstrainntekter/utgifter i forbindelse med kommunesammenslåingen til nye Stavanger er ikke innarbeidet

i budsjettet, da disse er svært usikre.

Foretaket legger opp til egen�nansiering av investeringer på kr 3,0 mill. hvert år i planperioden. Stavanger kommune

har et mål om å egen�nansiere minst 50 % av de årlige investeringene, og med en årlig egen�nansieringsprosent på

henholdsvis 43 %, 50 %, 43 % og 50 % i økonomiplanens �reårsperiode, nærmer foretaket seg disse måltallene.

Investeringsbudsjett:

Foretaket har arbeidet systematisk med innovasjon og miljøtiltak. Satsningen på kjemikaliefri ugressbekjempelse har

ført til behov for økte investeringer, i tråd med satsningen til våre bestillere i Park og vei og politiske vedtak. Flere

biler, maskiner og utstyr som før ble drevet av fosilt brennstoff erstattes nå av batteridrevne alternativer. Foretaket

har søkt om midler til å dekke deler av merkostnadene ved innkjøp av el-biler, ladestasjoner og el-utstyr, og har i 2018

fått innvilget inntil kr 500 000 fra Miljødirektoratet til dette formålet. Vi vil sende tilsvarende søknader hvert år i

planperioden.

Det har de siste årene vært gjort investeringer i dyrt utstyr, noe som har ført til at store deler av

investeringsbudsjettet har gått med til dette. Utstyr og kjøretøy har derfor blitt foreldet, og vi ser et skrikende behov

for fornyelse på �ere områder. Foretaket har nå eksempler på lastebiler hvor det er brukt mer penger på reparasjoner

de siste 2 årene enn hva antatt salgsverdi er i dag.

Foretaket økte i fjorårets handlings- og økonomiplan investeringsnivået fra kr 4 mill. årlig til mellom kr 6 mill. og kr 7

mill. for å heve standarden på utstyrsparken generelt. En slik heving av standard vil også bidra til reduserte

reparasjonskostnader, samt mindre stopptid. Dette er et viktig element for å imøtekomme våre oppdragsgiveres krav

til pålitelighet og punktlighet.

Dagens og fremtidens krav fra våre oppdragsgivere til å rykke ut i ulike situasjoner forbundet med kriser eller

nødsituasjoner er økende. Det er da helt essensielt for å nå målet at utstyrsparken holder nødvendig nivå.

  Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Netto driftsresultat -300 -300 -300 -300

Finansposter        

Finansinntekter -200 -200 -200 -200

Finansutgifter 500 500 500 500

Sum �nansposter 300 300 300 300

Netto resultat (overskudd) 0 0 0 0

Investeringsbehov 6 000 7 000 6 000 7 000

Tabell 10.9

Investeringsbudsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
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Foretaket velger å �nansiere en vesentlig del av de årlige investeringskostnadene gjennom overføringer fra drift

fremfor låne�nansiering for å unngå å akkumulere så mye gjeld. Foretaket har per september 2018 ca. kr 13,3 mill. i

lånegjeld, og betaler ca kr 1,9 mill. hvert år i avdrag. Selv med budsjettert egen�nansiering på kr 3,0 mill. hvert år i

planperioden, vil foretakets lånegjeld øke med kr 6,4 mill., som utgjør en gjeldsøkning på 48 %. Dersom ikke foretaket

egen�nansierer deler av investeringsbudsjettet i planperioden, vil lånegjelden mer enn dobles i løpet av

�reårsperioden.

Vedtak:

Styret vedtar forslag til Handlings- og økonomiplan for foretaket med vedlagte resultat for perioden.

 

Kurt Idland                                                            Anders Torvik Hansen

Daglig leder                                                           Økonomiansvarlig

10.4 Stavanger parkeringsselskap KF

10.4.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 13. august 2018. Det vises til kapittel 10.4.2 for en nærmere

redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 slik dette framkommer i kapittel 10.4.2. I

Handlings- og økonomiplan 2018-2021  inngår et årsresultat for foretaket på kr 23,5 mill. i 2018, kr 21,3 mill. i 2019,

kr 19,1 mill. i 2020 og kr 16,9 mill. i 2021. I rapporten per 2. tertial 2018 opprettholder foretaket prognosen for

årsresultat 2018. I budsjettforslaget for perioden 2019-2022 er det lagt til grunn et resultat på kr 25,3 mill. i 2019, kr

20,3 mill. i 2020, kr 17,4 mill. i 2021 og kr 15,6 mill. i 2022. Resultatet er følgelig styrket noe sammenlignet med

gjeldende handlings- og økonomiplan. Foretaket har i budsjettforutsetningene bl.a. lagt til grunn en nedgang i

parkeringsbelegget på 4-5 % og en økende elbil-andel (betaler 50 % av ordinær parkeringsavgift per time).

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 la bystyret til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 30

mill. hvert år i planperioden. På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår

rådmannen en videreføring av årlig eieruttak på kr 30 mill. de første tre årene og en nedtrapping til kr 25 mill. det siste

året i planperioden. Samlet eieruttak vil da utgjøre kr 115 mill. i kommende planperioden, noe som er om lag kr 36

mill. mer enn budsjettert årsresultat i perioden. Foretaket foreslår videre investeringer på kr 26,5 mill. i 2019 og kr 2

mill. de øvrige årene i planperioden. Det legges opp til at investeringene skal �nansieres med egenkapitalen.

Foretakets egenkapital vil svekkes betydelig i planperioden. Det vil følgelig være behov for å løpende vurdere

grunnlaget for eieruttak ved framtidige rulleringer av handlings- og økonomiplanen, med utgangspunkt i oppnådde

Investeringsbudsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Investeringer 6 000 7 000 6 000 7 000

Låne�nansiert 3 000 4 000 3 000 4 000

Dekning via drift/EK 3 000 3 000 3 000 3 000

Tabell 10.10
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resultater og oppdaterte resultatprognoser.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til årsbudsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2019 vedtas med et driftsoverskudd på kr
25,29 mill. og et investeringsbudsjett på kr 26,5 mill.

2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2019 fastsettes til kr 30 mill.

3. Handlings- og økonomiplan for perioden 2019–2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.4.2 Forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022

Formål og virksomhet

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et kommunalt foretak for å bidra til å realisere kommunens

parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt forestå

håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen tra�kkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med

hjemmel i Vegtra�kkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig

vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen.

Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering

Daglig leder

Driftsavdeling Håndheving Brukertorg

Økonomiavdeling

(http://hop2019.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/Stavanger-parkering-organisering-10.4.2.svg) 

Foretaket er underlagt Stavanger Bystyre. Foretakets styrende organer har to nivå:
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Styret

Daglig leder

Foretaket er organisert i tre avdelinger og en stabsfunksjon:

Driftsavdeling har ansvar for alt teknisk utstyr som benyttes i p-anleggene. Avdelingens hovedprioritet er å sørge for

at kritisk driftsutstyr til enhver tid fungerer. Nedetid er svært uheldig i forhold til kundene men er også kostbart i form

av tapte inntekter. Digitaliseringen gjør at mengden ustyr å passe på blir bare mer og mer omfattende for avdelingen.

Håndhevingsavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå

håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen tra�kkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med

hjemmel i Vegtra�kkloven. Alle tra�kkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF er utdannet i parkeringshåndheving

gjennom bransjeforeningen Norpark som er den eneste organisasjonen i Norge med autorisasjon fra Vegdirektoratet

til å drive undervisning i fagfeltet. Avdelingens viktigste mål er å sørge for tra�kksikkerhet og fremkommelighet.

Avdelingen spiller også en viktig rolle i kommunens mange arrangementer.

Brukertorget har mange oppgaver som omfatter saksbehandling i forhold til HC-kort, boligsonekortildeling, salg av

årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling, resepsjon med videre. Avdelingens ansatte er utdannet innen

klagehåndtering, tildelinger av HC-kort. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til

lovverket. Avdelingens arbeidsmengde er økende som følge av konsulentbistand til omkringliggende kommuner samt

store prosjekter som piggdekkavgiften.

Økonomiavdelingen er Stavanger Parkeringsselskap KF sin stabsfunksjon og har ansvar for å påse og kontrollere alle

økonomitransaksjoner fra de ulike betalingsløsningene . Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og

foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende. Avdelingen har i tillegg

ansvar for administrative oppgaver på vegne av hele foretaket. Også for økonomiavdelingen er oppdragsmengden

økende grunnet større kompleksitet og �ere oppdrag.

Mål, prioriteringer og fremtidsutsikter

Stavanger Parkeringsselskap KF har gjennom eierstrategien fra 2010, de�nerte mål i jobbe inn mot. Eierstrategien

består av åtte punkter som i korthet går ut på:

1. Realisere kommunens parkeringspolitikk

2. Forestå avgiftsparkering og håndheving på offentlig veg

3. Opprette, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg

4. Mulighet for å engasjere seg i oppgaver også utenfor Stavanger kommune

5. Videreutvikling av tjenestetilbud

6. Sørge for funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen

7. Sørge for å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet

8. Integrere samfunnsansvar og ha en klar miljøpro�l

Foretaket har særlig sterk oppmerksomhet på digitalisering av foretakets tjenester og utvikling av kommunens, og

regionens ladetilbud for el-biler. Smartby-tankegangen implementeres i foretaket blant annet ved å ta i bruk nye

digitale løsninger både til interne og eksterne formål, som vil være kostnadsbesparende og gjøre det enklere for

kundene. Foretaket er serti�sert som Miljøfyrtårn.

Mål 2019:
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1. Utskiftning til LED lys i �ere av foretakets parkeringsanlegg

2. Øke tilfredshet med foretakets betalingsløsninger ved hjelp av KTI

3. Flere kunder som benytter mobil som betalingsløsning

4. Redusere kontantbetaling

5. Bidra til nye og smarte løsninger for lading av el-bil i samarbeid ned Smartbyen

6. Sykefravær uendret

7. Medabeidertilfredshet

8. Ny forbedret hjemmeside

9. Utvikling av tjenestetilbudet ved å tilby �ere løsninger via mobiltelefonapp

10. Innføring av mer effektive håndhevingsløsninger ved hjelp av kamera montert på kjøretøy

11. Digital bestilling av parkering til gjester i boligsone

Budsjettforutsetninger 2019

Statistisk beregning / historiske tall

Lønnsvekst 3,2% (SSB prognose)

Prisvekst 1,5% (SBB prognose)

Antall ansatte 37

SSB KPI juni 2017-juni 2018 2,6 + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)

Nedgang i parkeringsbelegg 4%

El-bil betaler 50% av ordinær parkeringsavgift per time og andelen el-biler er sterkt økende

Budsjettforutsetninger 2020 – 2022

SSB KPI fremskrivninger 2020 – 2022 1.9%-2,1% + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)

Nedgang i parkeringsbelegg 5%

El-bil betaling 50% – andelen parkerende som betaler halv pris er kraftig økende

Økning i Gebyrinntekter som følge mer effektive håndhevingsløsninger

Antall ansatte uendret

Lønnsvekst 3,9% (SBB prognose)

Redegjørelse for basisbudsjett

Inntekter:

Vedtak i Stavanger Bystyre om KPI justering av priser 2,6% + 1%

Vedtak i Stavanger Bystyre om «dynamisk prising» for å sikre en jevnere utnyttelsesgrad

El-bilenene betaler kun halv parkeringsavgift

Nedgang på 4% i parkeringsbelegget per august 2017 sammenliknet med samme periode året før

-Ny bompengering innføres fra oktober 2018 vil medføre nedgang i parkeringsbelegg

-Trend i Stavanger at �ere kjører kollektivt, sykler og går
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Parkeringsbelegg forventes redusert også som følge av økt kollektivbruk, �ere syklende og gående som i
2018

Kostnader:

Lønn er budsjettert med en økning i henhold til SSB-tall på 3,2 %.

Generell kostnadsvekst på innkjøp 2,6 % jamfør SSB sin 12 månedes KPI juni 2017 til juni 2018

Utskifting/oppgradering til LED lys i �ere anlegg

Delvis utskifting av bilparken

Avsatt kr 2 mill. til videreutvikling av ladekapasitet

Forventet økning i energikostnader som følge mer el-bil lading og av økte strømpriser

Redegjørelse for nye tiltak/prosjekter/endringer og omstillingsarbeid

Stavanger Parkeringsselskap KF er deltaker i �ere av Stavanger kommune sine Smart-by prosjekter gjennom

løsninger vi kaller Smart parkering. Det er i 2018 innført skiltleserløsninger i parkeringshus med bom som ønskes

videreført også i anlegg uten bom. Det sees videre på løsninger som kan automatisere gateparkering. Foretaket ser på

løsninger for å kunne etablere muligheter for mer dynamisk prising av parkeringsavgifter ved bruk av digitale

løsninger. Stavanger Parkering videreutvikler tjenesten for piggdekkgebyr ved å tilby mer �eksibilitet for kundene.

Stavanger Parkering er i tillegg aktiv deltaker i �ere prosjekter som lading av el-bil fra lyktestolper i boligsonene og

etablering av hurtigladere.

Sola Parkeringsselskap KF ble etablert i 2018. De ønsker å inngå tett samarbeid med Stavanger Parkeringsselskap KF

om drift av parkeringsanlegg og håndheving av parkeringsforskriften i Sola kommune. Stavanger Parkering har �ere

store områder som grenser til Sola kommune og som er tjent med et felles parkeringsregime. Stavanger

Parkeringsselskap KF bistår i tillegg �ere omkringliggende kommuner med saksbehandling. Foretaket utvider med

dette sitt virkeområde i tråd med eierstrategiens punkt 4.

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett 2019-2022 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Driftsinntekter 92 650 000 90 066 000 88 415 000 87 823 000

Sum inntekter 92 650 000 90 066 000 88 415 000 87 823 000

Driftskostnader 64 980 000 67 524 000 68 923 000 70 344 000

Sum driftskostnader 64 980 000 67 524 000 68 923 000 70 344 000

         

Driftsresultat 27 670 000 22 542 000 19 492 000 17 479 000

Finans        

Finansinntekter 1 600 000 1 568 000 1 537 000 1 506 000

Finanskostnader 3 980 000 3 781 000 3 592 000 3 412 000

Netto �nans 2 380 000 2 213 000 2 055 000 1 906 000

Årsresultat drift inkludert �nans 25 290 000 20 329 000 17 437 000 15 573 000
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Forslag til investeringsbudsjett 2019-2022

Redegjørelse for tiltak/forutsetninger

Investering i LED lys for reduksjon i strømforbruk samt lengre levetid estimert til kr 4,5 mill. Videre investeres det kr

2 mill. kroner per år i økning av elbilladepunkter. P-Forum bygges på en etasje, antatt investering kr 20 mill. kroner.

Investeringsbudsjett

Styrets vedtak

Budsjettbehandling i Styremøte den 13. august 2018 sak 18/18. Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF godkjenner

budsjettet.

 

(http://hop2019.stavanger.kommune.no/wp-admin/post.php?post=215&action=edit#_ftnref1)

10.5 Stavanger utvikling KF

10.5.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger utvikling KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 14. juni 2018. Det vises til kapittel 10.5.2 for en nærmere

redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I sakene (sak 93/16 og 93/16) vedrørende opprettelse av foretaket ble det lagt til grunn at det skal etableres et

langsiktig mellomværende på kr 75 mill. mellom bykassen og foretaket, som re�ekterer anleggsmidlene som ble

overdratt til foretaket ved etablering. Basert på oppdatert renteprognose legges det til grunn at foretaket skal betale

renter og avdrag til bykassen på kr 4,9 mill. i 2019, kr 5,1 mill. i 2020, kr 5,25 mill. i 2021 og kr 5,25 mill. i 2022.

I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2017-2020  la bystyret til grunn et årlig eieruttak fra

Stavanger utvikling KF på kr 3 mill. I Handlings- og økonomiplan 2018-2021  ble det på bakgrunn av foretakets

resultatprognose lagt opp til et eieruttak på kr 0 i 2018 og kr 3 mill. de øvrige årene i planperioden. Foretaket foreslår

i budsjettforslaget for perioden 2019-2022 at årlig eieruttak på kr 3 mill. strykes. Foretaket budsjetterer med et

Tabell 10.11

Investeringsbudsjett 2019-2022 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Investeringer 26 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Årets�nansieringsbehov        

Finansiert slik:        

Egenkapital 100 % 100 % 100 % 100 %

Lån 0      

Tabell 10.12
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samlet positivt resultat de to første årene i planperioden på kr 75 mill. som foreslås overført til egenkapitalen, og et

samlet negativt resultat de to siste årene i planperioden på 26,9 mill. som foreslås �nansiert ved overføring fra

egenkapitalen.

Rådmannen tilrår at årlig eieruttak på kr 3 mill. videreføres i planperioden 2019-2022. Det vil imidlertid være behov

for å foreta en ny vurdering av utbyttegrunnlaget ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen. Foretakets

virksomhet er hovedsakelig �nansiert gjennom gevinst fra salg av eiendom og leieinntekter. Det er av den grunn

knyttet stor usikkerhet til resultatutviklingen. Utbyttegrunnlaget bør også ses i sammenheng med foretakets behov

for egen�nansiering av framtidige investeringer.

Stavanger utvikling KF foreslår en investeringsramme på kr 742 mill. i planperioden 2019-2022 til kjøp og utvikling av

eiendommer. Det vises til kapittel 10.5.2. for en omtale av investeringsprosjektene. Samlet låneopptak i planperioden

er på kr 636 mill., hvorav kr 137 mill. i 2019. Dette gir følgelig en tilvarende økning i investeringsnivået og

låneopptaket for Stavanger kommune som konsern. Det vil være viktig å sikre et investeringsnivå for konsernet som

er håndterbart med henblikk på utvikling i kapitalkostnader, jf. Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019-2034 .

Forslag til vedtak

1. Årsbudsjett 2019 for Stavanger utvikling KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2019–2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.5.2 Forslag til årsbudsjett 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021

1. Formål og oppgaver

Stavanger utvikling KF skal være et strategisk og effektivt verktøy for å realisere kommunens bolig- og

utbyggingspolitikk. Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Stavanger utvikling KF `s kjerneoppgaver er å utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske

byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer – tilrettelegge for overordnet infrastruktur i utbyggingsområder

– skaffe eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Til grunn for foretakets virksomhet ligger

kommunens bolig- og utbyggingspolitikk som fremkommer i kommuneplanen, utbyggingsplan og handlings- og

økonomiplaner.

Foretakets virksomhet skal primært utøves i Stavanger med utgangspunkt i foretakets eiendomsportefølje. Stavanger

utvikling KF kan også eie og erverve eiendommer og inngå samarbeidsprosjekter i andre kommuner, så sant dette kan

bidra til regional tilrettelegging av ønsket byutvikling. Foretaket kan danne datterselskap når dette er hensiktsmessig.

Foretaket skal være selv�nansierende i den forstand at det ikke ytes årlig driftstilskudd fra kommunen.

Foretakets strategiske mål er tydelig de�nert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger  utvikling KF , vedtatt av

bystyret 9. mai 2016:

Foretaket skal være kommunens viktigste verktøy for å nå mål om boligproduksjon -ledende og
fremtidsrettet

Foretaket skal være pådriver for utvikling av strategiske byutviklingsprosjekter – en aktiv aktør – der det
er formålstjenlig

Foretaket skal være en kostnadseffektiv og leveringsdyktig aktør, av eiendommer til kommunale og
offentlige utbyggingsbehov
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Foretaket skal ha en sentral posisjon i forhold til eksterne/private aktører – strategisk og operativt – både
innenfor bolig- og næringsutvikling

Til enhver tid arbeide for å optimalisere verdiene av eiendommene i forhold til marked

Foretaket skal gjøres i stand til å foreta strategisk oppkjøp

Virksomheten skal være selv�nansierende

Foretakets handlinger og disposisjoner skal preges av langsiktighet og mål om begrenset risiko

Foretrukken arbeidsgiver

2. Styret og administrasjon

Foretaket styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en ansattes representant. Av disse er det �re menn og

to kvinner. De folkevalgte styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Foretaket har 9,9 årsverk som består av 3 kvinner og 7 menn.

3. Økonomi

Særbudsjett 

Ved etablering av Stavanger utvikling KF ble kommunens eiendommer der det foreligger et politisk vedtak om

transformasjon, utvikling, annet bruk eller relokalisering overført til foretaket. Det ble vedtatt at foretaket skal være

selv�nansierende i den forstand at det ikke skal ytes årlig driftstilskudd til foretaket. I budsjettforutsetninger ble det

lagt til grunn at alle foretakets løpende driftsutgifter som omfatter kostnader knyttet til lønn, kontorlokaler, drift og

vedlikehold av eiendommer, kapitalkostnader, samt den øvrige virksomhetens drift skal �nansieres med gevinst ved

eiendomssalg og leieinntekter.

Inntektspotensial som kan generere et positivt resultat er svært uforutsigbart og påvirkes av forhold som ligger

utenfor foretakets styring. Selv om det arbeides kontinuerlig og aktivt med å nå budsjetterte salgsinntekter, vil det

alltid være en del usikkerhet knyttet til tidspunkt for salg og antatt salgsbeløp til en del av eiendommene. Forskyvning

av salgstidspunkt av eiendommer til andre aktører enn kommunen vil kunne medføre �nansieringsutfordring for

dekning av foretakets løpende driftsutgifter. Eiendomssalg til kommunen er basert på selvkostprinsipp og har ingen

resultateffekt i foretakets budsjett og regnskap.

I tillegg til salgsinntekter generer foretaket leieinntekter knyttet til utviklingseiendommer og grunn.

Inntektspotensial her er begrenset i en periode fram til salgstidspunkt eller riving.

Overnevnte momenter synliggjør hvor sårbart særbudsjettet er og hvor stort utslag medfører forskyving av

salgstidspunkt for eiendommer. Styrking av egenkapital er avgjørende for å kunne håndtere endringer i

budsjettforutsetninger uavhengig av bidrag fra bykassen, og være selv�nansierende på sikt, samt med�nansiere en

del av investeringsporteføljen sin.

Forslag til særbudsjettet som legges fram er basert på gjeldende handlings- og økonomiplan, med noen justeringer

knyttet til endret tidspunkt for salg av enkelte eiendommer. Det er forventet et positivt ordinært resultat i 2019 og

2020 som foreslås avsatt til annen egenkapital. Videre foreslås det å disponere deler av de avsatte midlene til å

kompensere manglende �nansiering i budsjettårene 2021 og 2022, samt egen�nansiering av investeringer.

Særbudsjett 2019 – 2022, Stavanger utvikling KF, tall i hele 1 000 kr

Særbudsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
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Investeringsportefølje 

Forslag til investeringsbudsjett er en videreføring av gjeldende investeringsbudsjett. I planperioden foreslås det

brutto investeringer på kr 742 mill. Om lag kr 610 mill. av investeringsmidler er planlagt disponert til utbygging av

overordnet infrastruktur i områdene Jåttåvågen og Atlanteren, utviklingsarbeid ved Sentrallagertomt Forus,

foretakets eiendommer ved Lagårdsveien, erverv av friområde Hamnevika mm. I tillegg kommer strategiske kjøp.

Resterende midler kr 70 mill. disponeres som følger:

Særbudsjett Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Driftsinntekter       0

Salgsinntekt -26 400 -85 200 -32 700 -8 000

Annen driftsinntekt -5 300 -5 600 -5 600 -1 900

Sum driftsinntekter -31 700 -90 800 -38 300 -9 900

         

Driftskostnader        

Varekostnad 5 600 4 200 32 700 2 500

Lønnskostnad 11 300 11 600 11 900 12 200

Aktivering av lønnskostnader -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Driftskostnader 3 800 3 900 4 000 4 100

Eiendomskostnader 4 100 4 100 4 100 4 100

Sum driftskostnader 21 800 20 800 49 700 19 900

         

Driftsresultat -9 900 -70 000 11 400 10 000

         

Finnansinntekter og kostnader        

Renteinntekter        

Rentekostnader 11 200 14 800 20 000 25 300

Aktiverte renter -8 900 -12 200 -17 300 -22 500

Sum netto �nanstransposter 2 300 2 600 2 700 2 800

         

Ordinært resultat -7 600 -67 400 14 100 12 800

Overføringer annen egenkapital (disposisjonsfond) 7 600 67 400    

Bruk av annen egenkapital (disposisjonsfond)     -14 100 -12 800

Årsresultat 0 0 0 0

Tabell 10.13

250



Gjennomføring av tra�kksikkerhetsprosjekt (undergang mm) i Hillevåg/Sandvikveien

Teknikken og prosjektkonkurranse for tomten

Utvikling av Nytorget

Prosjekteringskostnader infrastruktur Madla-Revheim.

I tillegg er det i planperioden innarbeidet kr 62 mill. av en totalramme på kr 200 mill. for realisering av boliger for

eldre.

Det legges til grunn en egen�nansiering av investeringer på kr 50 mill., kr 56 mill. i refusjoner og utbyggerbidrag, samt

et samlet låneopptak på kr 636 mill., hvorav kr 137 mill. er innarbeidet i 2019.

Budsjettert låneopptak i planperioden vil gi økte avdragskostnader fra om lag kr 14,7 mill. i 2019 til kr 31,4 mill. i

2022.

Stavanger utvikling legger for øvrig til grunn at �nansiering av overordnet infrastrukturtiltak på Madla Revheim og

andre områder der omfanget er ekstraordinært, ikke kan håndteres innenfor foretakets investeringsrammer.

Foretakets årlige lånerammer er ikke rigget for å håndtere slike utbyggingskostnader. Alternativ �nansiering må

vurderes gjort ved direkte låneopptak gjennom foretakets aksjeselskaper der slik eventuelt etableres for det

konkrete området eller gjennom særskilt bevilgning gitt av bystyret.

Investeringer 2019- 2022, Stavanger utvikling KF, tall i hele 1000 kr

4. Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til foretakets særbudsjett og investeringsbudsjett jf. tabell 1 og 2.

10.6 Stavanger boligbygg KF

10.6.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger boligbygg KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 22. august 2018. Det vises til kapittel 10.6.2 for en nærmere

redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Investeringsportefølje Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Investeringsutgifter 172 000 190 000 190 000 190 000

Refusjoner -35 000 -15 000 -3 000 -3 000

Årlig �nansieringsbehov 137 000 175 000 187 000 187 000

Finansiert slik:        

Låneopptak 137 000 125 000 187 000 187 000

Egenkapital   50 000    

Tabell 10.14
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Driftsbudsjett

Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på om lag kr 247 mill. i 2019, som i all hovedsak består av leieinntekter.

Det er lagt opp til en vekst i driftsinntektene på kr 4,6 mill. Veksten er knyttet til justering av leiesatser for kommunale

boliger etter prinsippet om «gjengs leie». Foretaket legger videre opp til at det skal beregnes leie for alt areal

disponert av Helse og velferd  (kontorer og møterom i tilknytning til omsorgsboliger i bofellesskap). I tillegg til det som

er innarbeidet i budsjettet legger foretaket opp til at Helse og velferd  skal betale «negativ leie», som er beregnede

kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg fratrukket beboernes leiebidrag. Foretaket legger også opp til at

Helse og velferd  skal belastes for leietap dersom omsorgsboliger ikke leies ut innen rimelig tid.

Foretaket har budsjettert med driftskostnader på om lag kr 244 mill. i 2019. Foretaket har lagt opp til en vesentlig

økning i driftskostnadene som primært er knyttet til foreslått økning i vedlikeholdsbudsjettet. Foretaket legger videre

til grunn en økning i leietap på kr 1 mill. og økte lønnskostnader på kr 2 mill. (tilsvarende 3 stillinger) ved overtakelse

av ansvar for 220 rehabiliteringsboliger fra 01.01.2019. De økte lønnskostnadene er foreslått �nansiert gjennom en

reduksjon på kr 2 mill. i budsjetterte overføringer fra foretaket til bykassen.

De øvrige økningene i driftskostnadene er også foreslått �nansierer gjennom reduserte utbetalinger til bykassen. I

sakene (sak 94/16 og 97/16) vedrørende opprettelse av foretaket ble det lagt til grunn etablering av et langsiktig

mellomværende på kr 700 mill. (konserninternt lån), som re�ekterer anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket

ved etablering. Renten er basert på tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentpoeng. Avdragstiden

er 30 år. Hovedstolen vil økes ved at nye anlegg overdras til foretaket. Foretaket foreslår at det ikke skal betales

renter på dette konserninterne lånet i kommende planperiode, noe som er beregnet til å utgjøre ca. kr 23,3 mill. i

2019, kr 25,8 mill. i 2020, kr 27,4 mill. i 2021 og kr 27,5 mill. i 2022.

Bystyret vedtok den 27. november 2017 (sak 129/17) følgende: «Stavanger kommune starter prosjektering av

demenslandsby på området der Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger ligger i dag ».

Formannskapet la til grunn den 06.09.2018 (sak 120/18) at «økonomisk oppgjør med Stavanger bolig KF vedrørende

overtakelse av omsorgsboligene med kr 60 mill. legges til grunn. Kostnaden vurderes i kommende Handlings- og

økonomiplaner som erstatningsboliger ». De 28 omsorgsboligene som rives har gitt foretaket en positiv kontantstrøm.

Foretaket foreslår at det økonomiske oppgjøret på kr 60 mill. skal skje i form av en tilsvarende reduksjon i langsiktig

mellomværende (konserninternt lån). Foretaket har som allerede nevnt foreslått at det ikke skal betales renter på

lånet, men reduksjonen i lånesaldoen vil i tillegg gi en årlig reduksjon i avdragsutgifter i størrelsesorden kr 2,2 mill.

Investeringsbudsjettet

Foretaket har lagt til grunn en investeringsramme på kr 287,6 mill. i planperioden. Samlet låneopptak i planperioden

er på kr 249,7 mill., hvorav kr 49,3 mill. i 2019. Det vil foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til foretaket. Det

foreslås videre en investeringsramme for etablererboliger på kr 328,5 mill. i planperioden, med et tilsvarende

låneopptak. Det vises til kapittel 10.6.2. for en omtale av det enkelte investeringsprosjekt.

Foretaket legger til grunn en egen �nansieringsordning for etablererboligprosjekter for å unngå at prosjektene gir en

resultateffekt i driftsbudsjettet og således påvirker vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger. Foretaket foreslår å

videreføre ordningen der bykassen skal yte et avdragsfritt lån i byggeperioden, som tilbakebetales ved salg av

boligene. Det beregnes renter, men disse vil aktiveres og vil dermed ikke gi resultateffekt for foretaket.

Rådmannens tilrådning

Styret i Stavanger boligbygg KF behandlet den 30.05.2018 sak 12/18 – «Prinsipper for å fastsette husleie» . Styret

vedtok at nye leiesatser basert på prinsippet om «gjengs leie» skal iverksettes fra høsten 2018, og har som nevnt

innarbeidet dette i budsjettforslaget for perioden 2019-2022. Tidligere justeringer etter «gjengs leie» har ut ifra

sakens prinsipielle karakter og betydning for det boligsosiale arbeidet, blitt behandlet av kommunalstyrer og

formannskapet. Den foreslåtte økningen i leiesatsene er på mellom 0-82 %. Det er størst økning for boliger som har
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mer enn to rom, noe som medfører størst belastning for leietakere som har barn – ofte enslige forsørgere.

Husleieøkningen vil i stor grad måtte dekkes med supplerende sosialhjelp og dermed også gi budsjettmessige

konsekvenser for bykassen.

På denne bakgrunn har rådmannen i brev av 15.06.2018 til Stavanger boligbygg KF, forutsatt at foretaket utsetter

iverksettelsen av styrets vedtak i sak 12/18 til bystyret har fått behandlet saken, jf. kommuneloven § 72 nr. 1. Saken vil

fremmes for behandling i bystyret den 29.10.2018. I den aktuelle saken vil det også inngå forslag til fremdriftsplan for

utredning og politisk behandling av ulike prinsipielle problemstillinger i relasjonen mellom foretaket og bykassen,

herunder problemstillinger knyttet til såkalt «negativ leie».

I foretakets forslag til driftsbudsjett inngår det endringer som direkte og indirekte vil gi bykassen årlige

mindreinntekter/merutgifter på mellom kr 32-36 mill. I foretakets forslag til investeringsbudsjett foreslås det videre

at avdragsutgifter på kr 5,7-11,5 mill. knyttet til etablererboligprosjekter skal belastes bykassen i planperioden. De

foreslåtte endringene vil måtte �nansieres gjennom tilsvarende reduksjoner innenfor andre tjenesteområder.

Rådmannen tilrår ikke at samtlige tiltak godkjennes på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for bykassen.

Rådmannen tilrår at det langsiktige mellomværende (saldo på kr 642 mill. ved utgangen av 2018) justeres ned med kr

60 mill. i 2019, som økonomiske oppgjør ved rivning av omsorgsboliger i forbindelse med realiseringen av

Ramsvigtunet-senter. Foretaket vil da i lånets løpetid få en besparelse på kr 60 mill. i avdragsutgifter. Basert på

forventet rentenivå i 2019, vil foretaket i tillegg få en besparelse på om lag kr 30 mill. i reduserte rentekostnader i

lånets løpetid. Reduksjonen i rentekostnader vil trolig være vesentlig høyere grunnet stigende rentenivå. Foretaket

vil i 2019 få reduserte kapitalkostnader på kr 4,3 mill. Det forutsettes at denne reduksjonen gir mulighet til å

håndtere kostnader og inntektsbortfall ved ut�ytting av omsorgsboligene i 2019. Dette vil videre gi grunnlag for å

håndtere økte kapitalkostnader knyttet til oppføring/anskaffelse av erstatningsboliger i tråd med formannskapssak

120/18.

I rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022  er det videre innarbeidet et avdragsfritt lån til

foretaket på totalt kr 328,5 mill. for �nansiering av etablererboligprosjekter. Prosjektene vil gi en likviditetseffekt for

bykassen i byggeperioden på kr 5,7 mill. i 2019, og videre økende til kr 11,5 mill. i 2021. Det forutsettes at alle

kapitalkostnader belastes prosjektet. Ekstraordinære avdrag føres i investeringsregnskapet for bykassen, og er

foreslått avsatt til �nansiering av framtidige prosjekter. Rådmannen er av den oppfatning at det kan være

hensiktsmessig å foreta en nærmere vurdering av innretningen til etablererboligprosjektene, herunder kostnadsnivå,

risiko og �nansieringsmodell.

Basert på det forannevnte er det lagt til grunn at foretaket skal betale renter og avdrag til bykassen (langsiktig

mellomværende) på kr 44,4 mill. i 2019, kr 46,4 mill. i 2020, kr 47,8 mill. i 2021 og kr 47,7 mill. i 2022. For å redusere

budsjettmessige konsekvenser av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlig tilbakeføring

til bykassen. Det forutsettes overføringer fra foretaket på kr 11,4 mill. i 2019 og kr 6,7 mill. de øvrige årene i

planperiodene. Overføingene er da redusert fra kr 21,7 mill. i 2017 til kr 6,7 mill. i 2020.

Forslag til vedtak

1. Årsbudsjett 2019 for Stavanger boligbygg KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2019-2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.6.2 Forslag til årsbudsjett 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021

1. Formål og oppgaver
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Stavanger boligbygg KF skal være et sentralt verktøy i Stavanger kommunens boligpolitikk. Foretaket vil stimulere til

utvikling av nye konsepter som kan sikre at ulike målgrupper vil kunne skaffe seg en selveid bolig til en lavere pris enn

markedspris.

Rammene for virksomheten vil følgelig fastsettes i ulike kommunale planer og strategier, herunder kommuneplanen,

handlings- og økonomiplaner, boligsosial handlingsplan og vedlikeholds strategi for bygg og uteområder. Visjonen for

det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune er at «alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø».

Stavanger boligbygg KF ble vedtatt etablert i bystyret fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger

kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Foretakets strategiske mål er tydelig de�nert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger  bolig KF , vedtatt av bystyret

9.mai 2016. Der kommer det tydelig fram at foretaket skal:

eie den kommunale boligmassen

ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale boligene

stille boligene til disposisjon for helse og velferd (Boligkontoret som tildeler boligene)

ha ansvar for utvikling av den kommunale boligmassen

være en profesjonell forvalter og byggherre, herunder sikre realkapitalen gjennom verdibevarende
vedlikehold

ha ansvar for at det etter behov bygges selvbygger-/etablererboliger og utleieboliger- både til
vanskeligstilte og andre

være et sosialt virkemiddel for å framskaffe boliger til målgruppen som kommunen til enhver tid ønsker å
tilgodese med et tilbud om bolig

inngå leiekontrakt med den enkelte leieboer

sammen med Boligkontoret utgjøre kommunens boligsosiale tilbud

være kommunens kompetanseenhet innenfor offentlig boligforvaltning bl.a. gjennom plan-, strategisk- og
innovasjonsarbeid

drives etter forretningsmessige prinsipper

innenfor sitt ansvarsområde bidra til å realisere mål fastsatt av bystyret i ulike kommunale planer og
strategier

2. Styre og administrasjon

Foretakets styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en representant valgt av ansatte. Av disse er det �re

menn og to kvinner. De folkevalgte styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Ved utgangen av året hadde Stavanger boligbygg KF 14 ansatte, 5 kvinner og 9 menn. I tillegg kjøper foretaket noen

administrative tjenester av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Dette gjelder blant annet regnskap, revisjon,

IT, bedriftshelsetjeneste o.l.

3. Driftsbudsjett

Driftsbudsjettet som legges fram i denne saken tar utgangspunktet i gjeldende handlings- og økonomiplan med

endringer som omtales i punkt 3.1 – 3.8.

Driftsinntekter 

Foretakets driftsinntekter utgjør om lag kr 240 mill. på årsbasis og består i all hovedsak av leieinntekter. Leieinntekter
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foreslås økt med totalt kr 4,6 mill. årlig i planperioden og er relatert til forhold omtalt i punkt 3.1 – 3.4 under. Det er

igangsatt drøftelser og initiert et videre arbeid mellom rådmannen og foretaket for å avdekke og klargjøre

konsekvensene av de her påpekte forholdene. Det er behov for å se forholdene i sammenheng slik at endelige bruker

av våre tjenester ikke blir unødig skadelidende. Det er enighet om at vi må bruke høsten godt til å avdekke og grundig

gjennomarbeide alle forhold knyttet til de enkelte sakene, og at det fremmes en endelig sak til politisk behandling med

mål om felles forståelse for anbefalt løsning. Rådmannen vil fremlegge en orienteringssak til formannskapet med det

første, denne vil kort angi sakskomplekset og angi det videre forløpet.

Det er valgt å ta med en begrenset beløpsstørrelse enskjønt endelig volum ikke er avklart, men forholdet er avdekket.

3.1 Foretakets styret vedtok i sak 12/18 justering av leiesatsene i kommunale utleieboliger basert på prinsippet

om gjengs leie. Stavanger kommune vedtok i 2003 å følge prinsippet om gjengs leie

(https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19632/144735.pdf?sequence=1), iht tidligere vedtak. Tidligere er det besluttet at Stavanger

eiendom skulle følge opp med en leiejustering, etter prinsippet om gjengs leie, hvert 3. år. Sist justering ble

foretatt i 2013 (vedtatt av formannskapet i sak 10/1-13). Boligbygg fornyer leiekontrakter hvert 3. år og setter

således en ny husleie ved hver fornyelse av leien. Leietakerne med lave inntekter og høye boutgifter kan søke

bostøtte fra Husbanken. Kommunal bostøtteordning bør vurderes, jfr Boligsosial handlingsplan.

3.2 Helse og velferd disponerer kontorer og møteroms arealer i tilknytting til foretakets eiendommer, blant

annet bofellesskap. Det betales ikke leie for denne bruken. Det legges til grunn at det skal betales leie for alt

utleid areal, med mindre det er av særskilte årsaker inngått avtale om noe annet. Dette er i trå med

forretningsmessige prinsipper vedtatt i foretakets eierstrategi, samt kommentarer i revisjonens

årsoppgjørsnotat for 2017.

3.3 I budsjettforslaget forutsesetes det at investeringsprosjekter som foretaket realiserer leies ut til full

kostnadsdekning. Helse og velferd blir ansvarlig leietaker for netto negativ leie. Netto negativ leieinntekt er å

forstå som byggets reelle leiekostnad (renter, avskrivninger, drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling)

fratrukket beboernes leiebidrag. Dette er også i trå med forretningsmessige prinsipper som er vedtatt i bystyret i

sak om foretakets eierstrategi. Ingen verdi angitt i budsjettet.

3.4 Boligbygg har ansvar for at det etter behov bygges utleieboliger. Helse og velferd kartlegger

utbyggingsbehov for de ulike målgruppene og boligforetaket realiserer prosjekter iht bestillingen. Ved

realisering av et bofellesskap får helse og velferd tildelingsansvar for boligene. Boligforetaket får et økonomisk

tap i form av manglende leieinntekter i perioder disse boligene ikke er utleid. Foretaket har i dag ingen

muligheter til å påvirke / reduserer dette tapet. Dermed foreslås at Helse og velferd overtar økonomiske

konsekvenser når bofellesskapene ikke er leid ut innen rimelig tid. Det forutsettes at foretaket fakturere leie til

Helse og velferd for bofellesskapene som står tomme i mer enn tre måneder. Ingen verdi angitt i budsjettet.

Driftsutgifter 

Mye av leieinntektene er bundet til betaling av faste utgifter som husleie til borettslag, forsikring, serviceavtaler,

strøm, eiendomsavgifter, lønnsutgifter, eierutbytte, kapitalkostnader knyttet til låneopptak og langsiktig

mellomværende mellom bykassen og foretaket, o.a. I vedtatt budsjett utgjør årlig overføring til bykassen om lag kr 54

mill., fordelt mellom utbytte og kapitalkostnader knyttet til mellomværende mellom bykassen og foretaket som ble

opprettet ved foretakets etablering. I kapitalkostnader knyttet til lån relatert til langsiktig mellomværende er det i

tillegg lagt på 2 prosentpoeng rentepåslag som er en form for utbytte.

Korrigert for inntektsøkning omtalt i punkt 3.1 -3.4 og fratrukket de faste kostnader, utgjør foretakets disponible

midler om lag kr 67 mill. Dersom en justerer for forventede kostnader relatert til inn -og ut�ytting, samt straks

vedlikehold basert på erfaringstall har foretaket om lag kr 17 mill. til planlagt vedlikehold. Dette er uforsvarlig lite i

forhold til det faktiske vedlikeholdsbehovet og ikke minst med tanke på eksponentiell økning av

vedlikeholdsetterslepet med tiden. Foretaket har utarbeidet en vedlikeholdsplan for 2018-2021

(https://docs.wixstatic.com/ugd/5df0ec_b5d95077c28046489ee2ee6027869c60.pdf) som er behandlet i styret den 30. mai. 2018
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(https://docs.wixstatic.com/ugd/5df0ec_f4696a3350b6430f93add5594e5637cf.pdf). Planen viser blant annet en oversikt over eiendommer som har

størst rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsarbeidet beløper seg til ca. kr 245 mill. over en 6 års periode, som

innebærer et årlig vedlikeholdsbehov på ca. kr 40 mill.

3.5 For å frigjøre midler til vedlikehold foreslås det at lånet knyttet til langsiktig mellomværende mellom

bykassen og foretaket settes rentefritt i planperioden. Som følge av dette vil rentekostnader som overføres til

bykassen kunne reduseres med om lag kr 23,3 mill. i 2019, kr 25,8 mill. i 2020, kr 27,4 mill. i 2021 og kr 27,5 mill. i

2022. En slik satsing på vedlikehold vil muliggjøre gjennomføring av vedlikeholdsplan vedtatt i foretakets styre.

Videre foreslås det at rentesatser knyttet til langsiktig mellomværende etter 2022 settes lik gjennomsnittlig

rente i bykassen, på lik linje med de øvrige låneavtalene som er inngått mellom bykassen og foretaket.

3.6 I henhold til bystyrets vedtekter ved foretakets etablering skal foretaket blant annet eie, drifte, forvalte og

utvikle den kommunale boligmassen og drive etter forretningsmessige prinsipper.

I etableringsåret overtok boligforetaket alle ordinære boliger som ble forvaltet av Stavanger eiendom, med

unntak av om lag 220 rehabiliteringsboliger tilknyttet miljøtjenesten i kommunen. Miljøtjenesten har vært et

mellomledd mellom boligforetaket og leietakere, mens leieinntekter og driftsutgifter knyttet til

rehabiliteringsboliger har tilhørt boligforetaket.

Det foreslås at alle oppgaver relatert til disse boligene overføres til foretaket fra 1.januar 2018 under

forutsetning av at lønnsbudsjettet styrkes med kr 2 mill., tilsvarende tre stillinger og at stillingene �nansieres

med tilsvarende reduksjon av utbytte. Stillingene er tiltenkt disponert til kontraktoppfølging og boveiledning av

leietakere.

3.7 Økning av antall boliger i porteføljen kombinert med høyere leiepris vil medføre økt leietap. Leietapet anslås

økt med kr 1 mill. årlig.

3.8 I henhold til bystyrets vedtak i sak 129/17 starter prosjektering av demenslandsby på området der

Ramsviktunet sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger ligger i dag.

Omsorgsboliger inngår i foretakets eiendomsportefølje og genererer en positiv nettokontantstrøm til

driftsbudsjettet.

I forbindelse med utbygging av demenslandsbyen skal alle 28 omsorgsboligene rives og beboerne fra�yttes.

Basert på skissert prosjektframdrift i saksframlegg 18/10401-1 som legges fram til formannskapet den

6.september 2018 skal omsorgsboligene tømmes i 2019 og planlagt utbygging av demenslandsbyen skjer året

etter.

I foretakets forslag til handlings- og økonomiplan legges det til grunn at leie av omsorgsboliger og strømutgifter

knyttet til disse belastes byggeprosjektet. Videre forutsettes det at omsorgsboligene overføres til kommunen i

2020 ved korreksjon av åpningsbalanse og en reduksjon av mellomværende mellom bykassen og foretaket på

totalt kr 60 mill. som en kompensasjon for framtidig tap av inntektsgrunnlaget.

Driftsbudsjett 2019-2022, Stavanger boligbygg KF, tall i hele 1 000 kr

Nr. Driftsbudsjett Stavanger boligbygg KF Budsjett 2019 Budsejtt 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

1 Sum driftsinntekter -247 400 -248 400 -249 400 -250 400

  Leieinntekter -242 800 -243 800 -244 800 -245 800

  Momskompensasjon -4 600 -4 600 -4 600 -4 600

2 Sum driftskostnader 243 900 242 800 239 600 235 000
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4. Investeringsbudsjett

Forslag til investeringsbudsjett for planperioden 2019-2022 handler i stor grad om videreføring av gjeldende

handlings- og økonomiplan korrigert for politiske vedtak (linjer 1-6 i tabell under). I tillegg er det innarbeidet tre nye

prosjekter (linjer 7-9) basert på innmeldt behov fra helse og velferd.

Brutto investeringsutgifter i planperioden utgjør kr 287,6 mill., hvorav kr 56,6 mill. er budsjettert i 2019. Samlet

låneopptak i planperioden utgjør kr 249,7 mill. og egen�nansiering kr 37,9 mill.

Det presiseres at kostnadsestimater til investeringsprosjekter bygger på prognoser basert på dagens kostnads- og

detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet.

Investeringsprosjekter 2019-2022, Stavanger boligbygg KF, tall i hele 1 000 kr

Nr. Driftsbudsjett Stavanger boligbygg KF Budsjett 2019 Budsejtt 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

  Lønnsutgifter 15 100 15 500 15 900 16 300

  Leietp 10 300 10 300 10 300 10 300

  Overføring til bykassen 9 400 4 700 4 600  

  Avskrivninger 26 000 26 000 26 000 26 000

  Driftsutgifter på bolig 83 200 83 200 83 200 83 200

  Inn-og ut�ytting 40 000 40 000 40 000 40 000

  Straksvedlikehold 10 000 10 000 10 000 10 000

  Vedlikehold 40 200 43 400 39 900 39 500

  Forsikring 2 800 2 800 2 800 2 800

  Administrasjon 3 000 3 000 3 000 3 000

  Momskompensasjon 3 900 3 900 3 900 3 900

3 Brutto driftsresultat -3 500 -5 600 -9 800 -15 400

  Renter 2 100 3 100 5 000 7 600

  Avdrag 27 400 28 500 30 800 33 800

4 Sum �nanstransaksjoner 29 500 31 600 35 800 41 400

5 Motpost avskrivninger -26 000 -26 000 -26 000 -26 000

6 Netto driftsresultat 0 0 0 0

Tabell 10.15

Nr. Prosjektnavn Antall
enheter/plasser

Ferdigstillelse Kostnads-
ramme

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

1
Boliger til �yktninger og
vanskeligstilte, bygging og
kjøp

      30 000 30 000 30 000 30 000
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Prosjektbeskrivelse

1. Boliger til �yktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp  
Det foreslås å videreføre en årlig bevilgning på kr 30 mill. til kjøp og bygging av boliger til �yktninger og
vanskeligstilte. Midlene skal også anvendes til erstatning av tungdrevne boliger/leiligheter som
avhendes.

2. St.Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap for eldre 
Beboere og ansatte ved St. Petri aldershjem �yttet i 2018 over i det nye sykehjemmet i Lervig.
Aldershjemmet rives og det er planlagt et bofellesskap for eldre på tomten med 14-16 plasser. Fire til
seks av plassene vil bli spesielt tilrettelagt for personer med sterk hørselshemming eller døvhet.
Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 64 mill. eksklusiv tomtekostnad og er planlagt ferdigstilt
i 2023, som er ett år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan 2018-2021.

3. Bofellesskap for personer med utviklingshemming 
Bofellesskapet skal være et tilbud om heldøgnstjenester for personer med utviklingshemming. Det tas
sikte på å etablere bofellesskapet i en boligblokk som er under oppføring ved at Stavanger kommune

Nr. Prosjektnavn Antall
enheter/plasser

Ferdigstillelse Kostnads-
ramme

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

2
St. Petri aldershjem, riving,
nytt bofelesskap for eldre

16 2023 64 000   2 000 20 000 30 000

3
Bofellesskap for personer
med utviklingshemming

6 2022 30 000 5 000 10 000 15 000  

4
Bofellesskap for personer
med rus- og
psykiatrilidelser

4 2019 28 800 19 600 8 000    

5
Kjøp av personalbase jf.
linjer 1 og 3 i tabell 5.1

  2020       10 000  

6

Haugåsveien 26/28, riving
og nybygg - boliger og
omsorgsboliger inkl.
personal base i bofellesskap

30 2022   2 000 3 000   32 000

7 Bofellesskap for autister 8 2024 42 000       2 000

8
Bofellesskap for unge fysisk
funksjonshemmede

6 2024 34 000       2 000

9
Bofellesskap for
eldre/demens

16 2025 56 000     2 000 5 000

  Sum investeringsutgifter       56 600 53 000 77 000 101 000

 
Finansiering av
investeringer

             

10 Salg av boliger       -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

11 Investeringstilskudd         -6 400    

12 Momskompensasjon       -2 300 -2 100 -3 100 -4 000

13 Låneopptak       -49 300 -39 500 -68 900 -92 000

  Sum �nansiering       -56 600 -53 000 -77 000 -101 000

Tabell 10.16
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kjøper seg inn i boligprosjektet. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 30 mill. og er planlagt
ferdig innen 2022.

4. Et bofellesskap for personer med rus- og psykiatrilidelserKostnadsøkningen skyldes graden av
vandalsikring, samt nødvendige og påkrevde tilpasninger for den eksisterende og vernede
bygningsmassen på tomten. Prosjektets kostnadsoppstilling ble godkjent i foretakets styre. Styret
fraråder allikevel konseptet, da dette på sikt ikke er økonomisk bærekraftig løsning for kommunen. Det
vises i denne sammenheng til boligprosjektet i Jarleveien 10 – Trondheim, for samme brukergruppe og
utviklet av Trondheim kommune. Kostnadsrammen for 44 boenheter eksklusiv tomt var etter anbud kr
106 mill. inkl mva. I tillegg gir denne løsningen vesentlig lavere driftskostnader per boenhet. Prosjektet er
et botilbud for �re personer med rus- og psykiske lidelser og omfatter renovering og tilrettelegging av en
eksisterende kommunal bolig til formålet. Prosjektet ferdigstilles i 2019 som er ett år senere enn vedtatt
ved behandling av handlings- og økonomiplan for 2018-2019. Kostnadsoppstilling for prosjektet tilsier
en kostnadsramme på kr 28,8 mill. for 4 boenheter, en base og ferdig innredet, noe som er 8,8 mill. høyere
enn estimert. Tomtekostnaden er ikke inkludert.

5. Kjøp av personalbase jf. linjer 1 og 2 i tabell 5.1 Det er avsatt midler til utbygging av etablererboliger og
omsorgsboliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, samt personalbase knyttet til hvert
prosjekt jf. linjer 1 og 3 i tabell 5.1. Boligene selges til brukergruppen etter ferdigstillelsen, mens
personalbaser kjøpes og eies av boligforetaket.

6. Haugåsveien 26/28, riving og nybygg – boliger og omsorgsboliger i bofellesskap. Prosjektet omfatter
utbygging av totalt 30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap og 23 ordinære boenheter for
salg. I henhold til formannskapets vedtak i sak 166/17 skal det utredes andre alternative løsninger for
prosjektet i regi av Stavanger boligbygg KF med tanke på å redusere prosjektkostnader.

7. Bofellesskap for autister. Det foreslås å realisere et bofellesskap med åtte boenheter for autister som
vokser ut av barnebolig. Estimert prosjektkostnad (eksklusiv tomtekostnad) anslås til å utgjøre kr 42 mill.

8. Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede. Det foreslås å avsette midler til utbygging av et
bofellesskap med seks boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemming. Estimert
prosjektkostnad ekskl. tomt anslås til kr 34 mill.

9. Bofellesskap for eldre/demens. Det foreslås realisering av et bofellesskap med 16 boenheter til
målgruppen. Prosjektet har en estimert kostnad, ekskl. tomt, på kr 56 mill.

Finansiering av investeringer

10. Salg av boliger

I planperioden forutsettes det et årlig salg av tungdrevne boliger/leiligheter og uttynning av boligmassen i

enkelte bydeler iht boligsosial handlingsplan 2018 – 2023. Det budsjetteres årlig kr 5 mill. til formålet.

11. Investeringstilskudd

Det budsjetteres kr 6,4 mill. i investeringstilskudd i 2020 knyttet til utbygging av bofellesskap for 4 personer

med rus- og psykiatrilidelser (linje 4 i tabell 4.1).

12. Momskompensasjon

Forventet momskompensasjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 11,5 mill. i planperioden, hvorav kr 2,3

mill. i 2019.

13. Låneopptak

Samlet låneopptak i planperioden utgjør kr 249,7 mill., hvorav kr 49,3 mill. er innarbeidet i 2019.
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5. Etablererboliger

Etablererordning er en ordning der innbyggere i Stavanger som ikke har eid bolig før, kan få anledning til å skaffe seg

sin første selveide bolig til en lavere pris enn markedspris, mot at det deltas i deler av klargjøringen av boligen, og at

kriterier for tildeling oppfylles.

 Investeringer i etablererboliger inngår i foretakets budsjett og regnskap, men skal holdes adskilt fra den øvrige

virksomheten, med særskilt �nansieringsordning. Dette med formål å unngå at etablererordningen gir resultateffekt i

foretakets driftsbudsjett i form av økte kapitalkostnader og på den måten reduserer vedlikeholdsmidlene til

kommunale boliger.

5.1 I handlings – og økonomiplan for 2018-2021 er det innarbeidet et avdragsfritt lån i bykassen til

etablererboligprosjekter med forutsetning at rentekostnader og tapte renteinntekter for bykassen belastes

prosjektene, og at lånet innfris ved boligsalg. Videre ble det i handlings- og økonomiplanen påpekt at det må

foretas en nærmere utredning av �nansieringsmodell for etablererboligprosjekter, herunder en vurdering av

ordinære byggelån i bank.

Målgruppen til etablererboliger er førstegangsetablerer uten egenkapital, eller mennesker som av ulike årsaker

ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Det er mål at pris på etablererboliger skal ligge under markedspris.

Salgspris på etablererboliger begynner imidlertid å nærme seg markedspris i all hovedsak som følge av at

kommunen ikke har en egen reserve med ledige tomter til ordningen, men for nye prosjekter må gå ut i markedet.

Dersom en vurderer å �nansiere utbygging av etablererboliger med et byggelån vil det ytterligere fordyre

ordningen. Rentekostnader på et byggelån tilsvarer 3 mnd. NIBOR tillagt to prosentpoeng. I tillegg kommer det

en løpende provisjon på ca. 0,5 % av den totale byggelånsrammen. Ved å endre �nansieringsordning og benytte

seg av et byggelån vil en etablererbolig blir i snitt kr 100 000 dyrere. På det grunnlaget foreslås det å

opprettholde dagens ordning.

Forslag til investeringsbudsjett for planperioden 2019-2022 er en videreføring av gjeldende handlings- og

økonomiplan, korrigert for politiske vedtak (linjer 1 og 3 i tabell under). I tillegg er det innarbeidet to nye

prosjekter (linjer 2 og 4).

Etablererboliger 2019-2022, tall i hele 1 000 kr

Nr. Prosjektnavn Antall
enheter/plasser

Ferdigstillelse Kostnadsramme Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

1
Tastarustå B7,
etablererboliger inkl.
6 puh boliger

56 2020 199 500 80 000 79 500    

2
Såra Bråde,
etablererboliger

40 2020 117 000 58 000 59 000    

3
Brukereid
bofellesskap inkl.
personalbase

7 2020 40 000 5 000 25 000 10 000  

4
Brukereid
bofellesskap inkl.
personalbase

6 2024 34 000     2 000 10 000

 
Sum
investeringsutgifter

      143 000 163 500 12 000 10 000

 
Finansiering av
investeringer
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Prosjektbeskrivelse

1. Tastarustå B7, etablererboliger

Ved behandling av handlings- og økonomiplan for 2018-2020 vedtok bystyret realisering av seks

etablererboliger for personer med utviklingshemming inkl. personalbase til en kostnadsramme på kr 35 mill., og

forventet ferdigstillelse i 2020. Det foreslås at prosjektet inngår som en del av etablererboliger på Tastarustå,

hvorav seks boenheter er forbeholdt målgruppen og en til personalbase iht bystyrets vedtak. Prosjektet

omfatter utbygging av 56 etablererboliger på Tastarustå. Etablererordning innebærer utbygging av boliger som

skal selges etter ferdigstillelse.

2. Søra Bråde, etablererboliger

Prosjektet omfatter utbygging av 40 etablererboliger på Såra Bråde. Etablererordning innebærer utbygging av

boliger som skal selges etter ferdigstillelse.

3. Brukereid bofellesskap inkl. personalbase

Det iverksettes et mulig nytt samarbeidsprosjekt med en Foreldregruppe iht bystyrets vedtak i sak 68/18.

Lokalisering på kommunal tomt, nærmere avklaring i løpet av høsten. Gruppen kan bestå av sju

ungdommer/unge voksne med utviklingshemming som har behov for plass i bofellesskap. Samarbeidsprosjektet

innebærer at kommunen bygger et bofellesskap med 7 boenheter pluss en personalbase. Når boligen er ferdig

dannes et borettslag og 7 andeler selges til brukerne, mens en andel beholdes av kommunen som personalbase.

4. Brukereid bofellesskap inkl. personalbase

Det foreslås realisering av et bofellesskap med seks boenheter for personer med utviklingshemming. Prosjektet

har en estimert kostnadsramme på kr 34 mill. og forutsees solgt til målgruppen etter ferdigstillelse, med unntak

av personalbasen. Den vil eies av boligforetaket.

5. Låneopptak

Etablererboliger �nansieres ved låneopptak i bykassen for videreutlån til Stavanger boligbygg KF. Renteutgifter

knyttet til låneopptak til etablererboliger forskutteres av bykassen i byggeperiode, og tilbakebetales til bykassen

etter at prosjektene er solgte.

6. Salg av etablererboliger

I planperioden er det forventet ferdigstillelse og salg av 56 etablererboliger i Tastarustå B7, 40 etablererboliger i

Søra Bråde og 7 boenheter i et brukereid bofellesskap.

Nr. Prosjektnavn Antall
enheter/plasser

Ferdigstillelse Kostnadsramme Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

5 Låneopptak       -143 000 -163 500 -12 000 -10 000

6
Salg av
etablererboliger

          -386 200  

7 Nedbetaling av lån           356 500  

8
Avsetning til
utviklingsfond

          29 700  

  Sum �nansiering       -143 000 -163 500 -12 000 -10 000

Tabell 10.17
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7. Nedbetaling av lån

Nedbetaling av lån til bykassen etter salg av etablererboliger, jf. linje 5 og 6 over.

8. Avsetning til utviklingsfond

Etablererordning er basert på selvkostprinsipp tillagt marginpåslag for dekning av uforutsette kostnader,

framtidige reklamasjonsforpliktelser o.l. Differansen mellom prosjektenes kostnad og salgspris avsettes til

utviklingsfond for framtidig dekning av overnevnte forpliktelser. Dersom etter garantiperiodens utløp er det

fortsatt udisponerte midler på utviklingsfondet skal disse tilfalle etablerervirksomheten og disponeres av

boligforetakets styre til utvikling av nye konsepter.

6. Styrets vedtak

Styret godkjenner forslag til drifts- og investeringsbudsjett jf. tabell 10.15 tabell 10.16 og tabell 10.17, samt endringer

omtalt i punkt 3.1 – 3.8 og 5.1.

Stavanger, 22. august 2018
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RÅDMANNENS FORSLAG

11 Befolkning

Stavanger kommune hadde per 1. januar 2018 totalt 133 166 innbyggere.

Befolkningsveksten i 2017 var på 410 innbyggere (0,3 %). Arbeidsmarkedet i regionen har

forbedret seg det siste året og det legges dermed til grunn en noe høyere befolkningsvekst

enn tidligere. Framskrivningene viser at Stavanger vil ha 138 130 innbyggere i 2022 og

155 603 i 2034. Dette gir en årlig gjennomsnittlig vekst i folketallet på om lag en prosent i

perioden 2019-2034.

Befolkningsprognose 2019-2026

I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 legges til det til grunn at befolkningen øker med 0,9 % i 2019 og opp til 1,1 %

årlig fra 2020. Dette er noe høyere enn prognosene som lå til grunn i fjorårets handlings- og økonomiplan.

Figur 11.1 Befolkningsprognose 2019-2026

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Total befolkning per år Prosentvis endring per år

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
128 000

132 000

136 000

140 000

144 000

148 000

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

1,1 %

Befolkning per 1.1. 2019 2020 2021 2022 2023

0-5 år 9 797 9 732 9 797 9 821 9 904
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Befolkningsprognose 2019-2026, 0-5 år

Det er ventet en reduksjon i antall barn i barnehagealder i 2019 og 2020 før en økning i 2021 og utover. Den negative

veksten skyldes både ut�ytting og lave fødselstall.

Befolkning per 1.1. 2019 2020 2021 2022 2023

6-15 år 16 445 16 519 16 476 16 557 16 496

16-67 år 92 553 93 348 94 208 94 942 95 730

68-79 år 10 625 10 992 11 478 11 878 12 270

80+ 4 587 4 691 4 795 4 932 5 112

Totalsum 134 008 135 282 136 754 138 130 139 512

Tabell 11.1 Befolkningsframskrivning for planperioden 2019-2022: Folkemengde per 1. januar

Årlig vekst i 2018 2019 2020 2021 2022

0-5 år -1,5 % -0,7 % 0,7 % 0,2 % 0,8 %

6-15 år 0,8 % 0,5 % -0,3 % 0,5 % -0,4 %

16-67 år 0,3 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %

68-79 år 4,7 % 3,5 % 4,4 % 3,5 % 3,3 %

80+ 1,5 % 2,3 % 2,2 % 2,8 % 3,7 %

Totalsum 0,6 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 %

Tabell 11.2 Prosentvis årlig vekst
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Figur 11.2 Befolkningsprognose 2019-2026, 0-5 år

Befolkningsprognose 2019-2026, 6-15 år

Befolkningsendringen i aldersgruppen 6-15 år vil preges av den negative veksten blant barn 0-5 år. Det forventes

avtagende vekst i perioden 2019-2021, men den vil gå litt opp igjen i 2022. Fra 2023 er befolkningsendringen negativ

for skolebarn.

Figur 11.3 Befolkningsprognose 2019-2026, 6-15 år
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Befolkningsprognose 2019-2026, 16-66 år

Aldersgruppen 16-66 år har en gjennomsnittlig vekst på 0,75 % for perioden 2019-2026. Til sammenligning var

veksten 1,5 % for den samme aldersgruppen i perioden 2007-2017. Aldersgruppen utgjør i all hovedsak

arbeidskraften i befolkningen.

Figur 11.4 Befolkningsprognose 2019-2026, 16-66 år

Befolkningsprognose 2019-2026, 67-79 år

Den høye veksten i aldersgruppen 67-79 år skyldes i hovedsak de store barnekullene fra etterkrigstiden. Det

forventes høy vekst sammenlignet med de yngre aldersgruppene i hele planperioden.
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Figur 11.5 Befolkningsprognose 2019-2026, 67-79 år

Befolkningsprognose 2019-2026, 80+ år

Aldersgruppen 80+ år vokser markant fra 2022. Konsekvensen av den store veksten er at aldersgruppen 80+ vil doble

seg fra inngangen til planperioden og frem til 2034.

Figur 11.6 Befolkningsprognose 2019-2026, 80+ år
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Flere eldre og færre yrkesaktive

En aldrende befolkning gir økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det forventes økte krav til mengde

og kvalitet i tjenesteproduksjon. Prognosen viser samtidig at arbeidskraften som er tilgjengelig for å produsere helse-

og omsorgstjenestene reduseres. Forholdstallet mellom befolkningen over 67 år og de i arbeidsfør alder (16-66 år)

forventes å stige med 7 prosentpoeng i perioden 2019-2034.

Figur 11.7 Andel av befolkningen 67+ av yrkesaktiv andel 16-66 år
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RÅDMANNENS FORSLAG

12 Statistikk, planer og brukerundersøkelser

12.1 Statistikk

Nøkkeltall

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Nøkkeltall År      

Barnehager 2014 2015 2016 2017

Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 554 7 637 7 606 7468 

Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 684 1 672 1 681  1640

Antall barn i privat barnehage 0-3 år 981 1 001 1 046  1089

Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 099 3 077 3 083  2950

Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 790 1 888 1 796  1789

Styrket barnehagetilbud, antall barn 503 480 531  565

Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn 40 38 33  47

Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn 285 335 378  430

Korrigerte brutto driftsutgifter (funksjon 201) per korrigert oppholdstime i kommunale
barnehager (kr per time)

48 46 48 51

Grunnskole og SFO 2014 2015 2016 2017

Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 435 10 607 10 826 10 896

Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 259 4 183 4 297 4 352

Sum årsverk personale med lederoppgaver 130 117 121 128

Sum årsverk til undervisning 1 088 1 061 1 094 1 127

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 462 1 389 1 478 1 523

Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 183 1 177 1 199 1 223

Barn i SFO 4 756 4 618 4 519 4 613

Barn i SFO med 100% plass 3 813 3 583 3 411 3 406

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,0 19,0 18.8

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år 77 298 76 553 75 506 76 674

Musikk- og kulturskole 2014 2015 2016 2017
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Nøkkeltall År      

Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen 3 524 3 548 3 575 3 615

Johannes læringssenter 2014 2015 2016 2017

Antall barn i innføringsbarnehagen 55 42 60 65

Antall barn i barnehager med �erspråklig assistenter 400 520 389 409

Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 289 257 335 228

Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter (8-10.trinn)   54 136 122

Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 860 750 901 816

Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse) 243 289 385 326

Norskopplæring asylsøkere 962 657 906 895

Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 136 1 052 877 681

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2014 2015 2016 2017

Antall fødsler 1 747 1 763 1 724 1 705

Dekningsgrad hjembesøk nyfødte 78 % 80 % 83 % 77 %

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 45 206 44 543 45 724 44 460

Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 33 886 34 345 39 610 43 554

Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine 95 % 94 % 93 % 96 %

Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 92 % 93 % 91 % 90 %

Barnevernstjenesten 2014 2015 2016 2017

Alle barn med tiltak 987 880 927 980

Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 624 431 441 611

Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12 339 449 486 369

Antall nye meldinger 966 1 019 1161 1078

Antall nye barn med vedtak om tiltak 383 397 396 400

Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse 30 % 2 % 4 % 12 %

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 8 009 8 000 8 295 11 311

Pleie og omsorgstjenester 2014 2015 2016 2017

Antall personer med omsorgslønn 86 85 92 99

Antall personer med personlig assistent 39 39 60 71

Antall innvilget individuell plan (IP) 426 395 343 338

Antall sykehjemsplasser 31.12 963 963 953 953

Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 177 177 177 177
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Nøkkeltall År      

Antall dagsenterplasser for eldre 245 245 223 223

Andel sykehjem korttid 20 % 20 % 22 % 22 %

Andel plasser i enerom 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %

Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12 781 747 728 695

Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 276 1 202 1 128 1 144

Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 482 1 440 1 554 1 696

Antall oppdrag natttjenesten 42 834 39 491 37 254 33 792

Antall plasser på dagsenter (Dagsenter og avlastning) 56 59 62 70

Antall plasser i avlastingsbolig 28 25 21 21

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 29,1 % 28,7 % 28,6 % 28,3 %

NAV 2014 2015 2016 2017

Mottakere av sosialhjelp 3 228 3 387 3 843 3 931

Andel under 25 år 23 % 24 % 24 % 23

Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30 % 30 % 30 % 35

Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år) 38 % 40 % 40 % 39

Antall nyregistrerte i løpet av året 487 601 768 906*

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år   3 580 4 219 4 257

*ny type telling som inkl. familiemedlemmer av tidligere mottakere, resultatet er nokså likt
som året før med samme tellemåte

       

Stavanger Legevakt 2014 2015 2016 2017

Antall konsulatasjoner 43 934 42 890 42 651 35 201

Antall sykebesøk 1 577 1 460 1 600 969

Krisesenteret 2014 2015 2016 2017

Antall kvinnelige beboere 138 161 207 153

Antall mannlige beboere 28 28 26 25

Antall barn 72 122 140 126

Arbeidstreningsseksjonen 2014 2015 2016 2017

Antall tiltaksplasser 190 219 222 204

Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.12 44 42 60 58

Stavanger eiendom 2014 2015 2016 2017

Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter 793 670 788 904 798 671 604 643

Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 702 358 463 661
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For utfyllende statistikk se kap 9.2 Statistikk (http://arsrapport2017.stavanger.kommune.no/9-brukerundersokelser-og-statistikk/#9-2-statistikk) i Stavanger

kommunes årsrapport for 2017.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i ASSS-kommunene     

7 av 10 kommuner i ASSS-samarbeidet har eiendomsskatt i 2018. Oslo kommune har oppgitt lavest eiendomsskatt for

en enebolig på 120 m2, samt har høyest bunnfradrag (kr 4,6 mill.). Bergen kommune har oppgitt høyest eiendomsskatt

for tilsvarende enebolig, og har nest høyest bunnfradrag. Både Oslo og Bergen benytter formuesgrunnlag, med årlige

oppdateringer. Stavanger kommune har nest lavest eiendomsskatt per standard bolig med kr 3 378.

Eiendomsskatt – landsgjennomsnitt      

370 kommuner har eiendomsskatt i 2018, herav 260 med eiendomsskatt i hele kommunen. Den gjennomsnittlige

generelle skattesatsen har holdt seg stabil over �ere år og er i 2018 på 5,7 promille. 108 kommuner gir bunnfradrag

på boligeiendommer og fritidseiendommer. I gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et

kommunesenter omkring kr 4 138 i eiendomsskatt i 2018, om lag 0,8 % økning fra året før.

Sortert etter eiendomsskatt på bolig, med laveste skatt på en «standardbolig» til slutt. 2018 er budsjettert og 2017 er

regnskapsførte tall.

Nøkkeltall År      

Park og vei 2014 2015 2016 2017

Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 14 092 13 950 14 223 14 762

Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar 2 558 2 558 2 577 2 577

Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 212 1 166 1 210 1 292

Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt 1 334 3 291 3 710 3 576

Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter 1 422 644 661 836

Nyanlegg turveier - målt i meter 697 36 1 885 915

Revovasjon 2014 2015 2016 2017

Sum gjenvunnet husholdningsavfall 36 150 34 525 36 613 34 742

Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse) 21 400 20 649 19 896 19 654

Vann og avløp 2014 2015 2016 2017

Antall avløpspumpestasjoner 103 104 106 107

Antall vannmålere i drift 3 172 3 187 3 230 3 260

Antall utskifting av vannmåler 200 383 233 333

Byggesak 2014 2015 2016 2017

Antall mottatte byggesaker 2 506 2 088 1 293 1 359

Antall boliger fullført 899 1 149 392 371

Tabell 12.1 Nøkkeltall
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Kommune Hovedgruppe Eiendomsskatt
Promillesats 

(Promille)

Bunnfradrag 
(Hele

kroner)

Eiendomsskatt 
normal bolig 

2018

Sum
inntekt 

regnskap
2017 
(Hele
tusen

kroner)

Siste a
takse

             

Bergen Bolig Ja, hele kommunen 2.6 850 000 7 500 583 804 2

  Generell / næring Ja 5     258 353 2

  Sum         842 157

             

Fredrikstad Bolig Ja, hele kommunen 4.1 200 000 7 125 183 035 2

  Generell / næring Ja 7     67 822

  Sum         250 857

             

Kristiansand Bolig Ja, hele kommunen 5.8 0 5 380 207 327 2

  Generell / næring Ja 5.8     69 048

  Sum         276 375

             

Tromsø Bolig Ja, hele kommunen 4 200 000 5 190 154 614 2

  Generell / næring Ja 7     60 034

  Sum         214 648

             

Trondheim Bolig Ja, hele kommunen 6.05 500 000 4 961 419 724 2

  Generell / næring Ja 6.05     200 233

  Sum         619 957

             

Stavanger Bolig Ja, nesten hele kommunen 3 400 000 3 378 159 549 2

  Generell / næring Ja 4     159 941

  Sum         319 490

             

Oslo Bolig Ja 3 4 600 000 2 600 451 980 2

  Generell / næring Ja 3     703 423
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Inntekter fra eiendomsskatt økte med 10,8 % fra 2016 til 2017.

 

Tabell 12.2 Eiendomsskatt ASSS-kommunene

Kommune Hovedgruppe Eiendomsskatt
Promillesats 

(Promille)

Bunnfradrag 
(Hele

kroner)

Eiendomsskatt 
normal bolig 

2018

Sum
inntekt 

regnskap
2017 
(Hele
tusen

kroner)

Siste a
takse

  Sum         1 155 403

             

Bærum Bolig Nei       0

  Generell / næring Nei       0

             

Drammen Bolig Nei       0

  Generell / næring Nei       0

             

Sandnes Bolig Nei       0

  Generell / næring Nei       0

KOSTRA-tall Norge 2018 2017

Gjennomsnittlig generell skattesats (mulig intervall er 2-7 %) 0,06 % 0,06 %

Gjennomsnittlig eiendomsskatt for normal bolig 4138 4107

Minimum og maksimum per bolig   (intervall fra 400 til 10 000)

     

Antall kommuner med eiendomsskatt 370 366

Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen 260 253

Antall kommuner med bunnfradrag 108 103

Antall kommuner med formuesgrunnlag til verdisetting av boliger 72 67

Inntekter fra eiendomsskatt økte med 10,8 % fra 2016 til 2017.    

Tabell 12.3 Eiendomsskatt KOSTRA-tall Norge
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12.2 Planer

Oversikt over gjeldende planer og pågående planarbeid er oppdatert med utgangspunkt i Kommunal planstrategi for

Stavanger 2016-2020 vedtatt av bystyret i mars 2017, og i samsvar med oversikten som ligger i gjeldende Handlings-

og økonomiplan 2018-2021, Årsrapporten for 2017 og politiske vedtak.

Planlisten inneholder strategier, temaplaner og handlingsplaner som krever politisk behandling. Planer som er

innarbeidet i andre planer er ikke med på planlisten.

Plan Vedtatt Plan-/revisjons-
behov

Plantype

Overordnet planbehov      

Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-2020 2017   Planstrategi

Kommuneplan 2014-2029 2015   Kommuneplan

Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019 - 2035 Ny   Utredning

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 2017   HØP

Befolkningsframskrivning i samarbeid med Sandnes,
Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Framtidsbilder
utarbeides som en del av grunnlaget for
framskrivningene.

    Utredning

Boliganalyse i samarbeid med Sandnes, Sola,
Randaberg, Rennesøy og Finnøy.

Ny   Utredning

En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011 Ja Temaplan

Beredskap og samfunnssikkerhet Ny   Temaplan

Handlekraftig og innovativ organisasjon      

Strategisk kompetansestyring 2014-2026 2014 Ja Strategi

Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid
(forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid).

Ny   Strategi

IKT-strategi 2018-2021 2018   Strategi

Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013 Ja Strategi

Strategi for likestilling og mangfold 2013-2020 2013   Strategi

Digitaliseringsstrategi 2014 - 2029 2015 Ja Strategi

Kommunikasjonsstrategi 2009 Ja Strategi

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-
2017

2014 Ja Strategi

Plan for etikk og forebygging av misligheter og
korrupsjon

2014   Temaplan

Sysselsetting og demogra�ske endringer      

Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-
2025

2017   Temaplan
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Plan Vedtatt Plan-/revisjons-
behov

Plantype

Handlingsplan for næringsarbeid Stavanger kommune Ny   Handlingsplan

Veikart for smartbyen Stavanger 2016   Strategi

Strategi for internasjonalisering Ny   Strategi

Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen 2016   Strategi

Klimavennlig og attraktiv by      

Kommunedelplan for klima og miljø 2010-2025 2010 Ja Handlingsplan

Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet.
Transportkonsekvenser ved georgra�sk
balanse/ubalanse mellom antall arbeidsplasser og
antall boliger.

Ny   Utredning som del av kommuneplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som
følge av at togradersmålet ikke nås.

Ny   Utredning

Kommunedelplan Grønn plan Ny / 2009   Kommunedelplan

Klimatilpasningsstrategier Ny   Strategi

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp
2011-2022

2010 Ja Strategi

Kommunedelplan for kunst og kultur 2009 Ja Kommunedelplan

Utvikling av �erkulturell by som fremmer inkludering Ny   Utføres som del av kommuneplan

Interkommunal kommunedelplan for Forus Ny   Interkommunal kommunedelplan

Kommunedelplan for Stavanger Sentrum 1996 Ja Kommunedelplan

Temaplan for landbruk Ny   Temaplan

Framtidig disponering av Stavanger
Universitetssykehus sitt område på Våland

Ny   Utredning som del av kommuneplan

Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-
2015

2012 Ja Strategi

Oppvekst og velferd      

Barnehagebruksplan 2018-2022 2017 Ja Temaplan

Stategiplan mot mobbing i barnehagen 2017   Temaplan

Arealnormer for nye skolebygg 2014    

Skolestrukturplan 2015-2020 2015 Ja Temaplan

Oppvekstplan Ny   Temaplan

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-
2020

2016   Temaplan

Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-2019 2016   Temaplan

God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-2020 2016   Temaplan
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Plan Vedtatt Plan-/revisjons-
behov

Plantype

Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-2020 2015   Temaplan

Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-2019 2016 Ja Temaplan

Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO 2017   Temaplan

Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 2014 Ja Temaplan

Omsorgsbygg 2030 Ny   Temaplan

Helhetlig plan for helse- og velferdstjenester Ny   Temaplan

Boligsosialhandlingsplan 2010-2015 2010 Ja Temaplan

Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune
2011-2015

2011 Ja Temaplan

Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for
Stavanger 2011-2015

2011 Ja Temaplan

Vi vil delta! Demensplan for Stavanger kommune
2017-2020

2017   Temaplan

Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med
utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 2018

2015   Temaplan

Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering
av velferdsteknologi 2014-2017

2014   Temaplan

Handlingsplan for velferdsteknologi 2009 Ja Temaplan

Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenestene Ny   Utredning

Plan for å beholde og rekruttere sykepleiere Ny   Utredning

Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og
ernæring for barn og unge

2014   Temaplan

Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling
mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018

2015   Temaplan

Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns-
og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune

2016   Temaplan

Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner 2014 – 2018

2014 Ja Temaplan

Barn vil være med Inkludering av barn som lever i
familier med lavinntekt i Stavanger 2015-2018

2015   Temaplan

Plan for Stavanger legevakt 2011 Ja Temaplan

Plan for legetjenesten 2011 Ja Temaplan

Plan for helsemessig og sosial beredskap 2018   Temaplan

Utviklingen knyttet til et sammenhengende,
sentrumsnært område med levekårsutfordringer

Ny   Utredning som del av kommuneplan

Bedre oversikt over innbyggernes helsetilstand 2017   Utredning som del av kommuneplan

Kvalitetsplan for barnevernet Ny   Temaplan
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12.3 Brukerundersøkelser

Plan Vedtatt Plan-/revisjons-
behov

Plantype

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall for
Stavanger 2016-2017

2016   Vil innarbeides i ny ruspolitisk handlingsplan.

I tillegg gjelder også følgende planer      

Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 2014   Kommunedelplan

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 2011   Kommunedelplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og
naturopplevelser 2010-2022

2009   Kommunedelplan

Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007
– 2017

2008   Kommunedelplan

Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby 2014 Ja Temaplan

Melding om Kunnskapsbyen Stavanger 2014 Ja Temaplan

Fagplan idrett 2014-2029 2014   Temaplan

Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse
og aktuelle uteområder

2013   Temaplan

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 2012   Temaplan

Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO
og ungdomsskole

2011   Temaplan

Omsorg 2025 2011   Temaplan

Tra�kksikkerhetsplan for Stavanger 2015-2018 2015   Temaplan

Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-
2018

2013 Ja Temaplan

Plan for helsemessig og sosial beredskap Ny   Temaplan

Handlingsplan for studentboliger 2015   Handlingsplan

Hovedplan - avløp 2016   Temaplan

Hovedplan vann – transportanlegg 2013   Temaplan

Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011   Temaplan

Regional strategi for energi- og varmeløsninger i
Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og
bybåndet sør

2015   Strategi

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for
Stavangerregionen (HROS) 2017-2020

Ny   Temaplan

Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger,
Sandnes, Sola og Randaberg 2013-2018

2013 Ja Temaplan

Tabell 12.4 Planliste
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Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med

brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes

tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Tabell 12.5 viser brukerundersøkelser og spørreundersøkelser som vil gjennomføres i planperioden.

2019 2020 2021 2022

Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning

Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)
Skole 3, 6 og 9 trinn
(foresatte)

Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)
Skole 3, 6 og 9 trinn
(foresatte)

Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev)

Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte)

SFO 2.trinn (foresatte) SFO 2.trinn (foresatte) SFO 2.trinn (foresatte) SFO 2.trinn (foresatte)

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

Kulturskolen (foresatte)
Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

Ungdomsundersøkelsen

Ungdomsundersøkelsen Jordmortjenesten    

  Helsestasjon    

       

Helse og velferd Helse og velferd Helse og velferd Helse og velferd

Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt

Boligkontoret Hjemmesykepleie Sykehjem pårørede Arbeidstreningsseksjonen

Bofellesskap UH (Beboer) Avlastning i bolig Bofellesskap UH (Pårørende) Sykehjem dagsenter

Korttidsopphold sykehjem
rehabilitering

Tekniske hjemmetjenster Bofellesskap psykisk helse
Fysio- og
ergoterapitjenesten

Flyktningseksjonen Rehabiliteringsseksjonen    

       

Bymiljø og utbygging Bymiljø og utbygging Bymiljø og utbygging Bymiljø og utbygging

VA-tjenester Idrett VA-tjenester Idrett

 
Destinasjonsparker
(ParkCheck)

 
Destinasjonsparker
(ParkCheck)

 
Nabolagsparker
(ParkCheck)

 
Nabolagsparker
(ParkCheck)

  Renovasjon    

       

Andre Andre Andre Andre

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse

Politisk sekretariat Internbruker   Internbruker
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Tabell 12.5 Brukerundersøkelser i perioden 2019-2022
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RÅDMANNENS FORSLAG

13 Hovedoversikter og dri�srammer

13.1 Dri�sbudsje�

13.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap Opprinnelig
budsjett

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsinntekter            

Brukerbetalinger 441 955 476 543 483 743 485 543 485 543 485 543

Andre salgs- og leieinntekter 624 518 585 826 633 626 672 546 690 136 702 786

Overføringer med krav til motytelse 1 104 872 637 621 669 696 669 418 669 418 669 418

Rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 309 270 2 316 140 2 359 440 2 392 340

Andre statlige overføringer 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513

Andre overføringer 99 125 39 790 64 390 59 690 59 690 54 690

Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 198 000 5 267 000 5 297 000 5 347 000

Eiendomsskatt 319 490 265 000 274 500 272 500 287 500 287 500

Sum driftsinntekter 10 071 787 9 527 493 9 930 538 9 994 950 10 044 740 10 108 790

             

Driftsutgifter            

Lønnsutgifter 4 364 878 4 376 000 4 523 943 4 494 853 4 469 653 4 439 153

Sosiale utgifter 1 150 710 1 160 049 1 170 356 1 174 791 1 174 791 1 174 891

Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon

1 183 810 991 285 1 042 021 1 052 934 1 059 619 1 073 212

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

2 006 405 1 848 474 1 938 179 1 965 397 1 983 652 2 001 779

Overføringer 912 268 888 038 923 637 953 663 970 363 982 813

Avskrivninger 483 378 434 720 434 758 434 743 434 763 434 691

Fordelte utgifter -116 727 -47 810 -51 410 -51 410 -51 410 -51 410

Sum driftsutgifter 9 984 722 9 650 756 9 981 484 10 024 971 10 041 431 10 055 129

             

Brutto driftsresultat 87 065 -123 263 -50 946 -30 021 3 309 53 661
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  Regnskap Opprinnelig
budsjett

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

             

Finansinntekter            

Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848

Gevinst på �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

17 177 - - - - -

Mottatte avdrag på utlån 27 717 29 661 26 461 26 461 26 461 26 461

Sum eksterne �nansinntekter 439 004 426 906 458 074 523 036 561 678 547 309

             

Finansutgifter            

Renteutgifter og låneomkostninger 226 260 236 616 273 339 319 637 362 512 350 774

Tap på �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

6 012 - - - - -

Avdrag på lån 332 368 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730

Utlån 1 603 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230

Sum eksterne �nansutgifter 566 244 588 775 647 740 722 435 800 337 817 734

             

Resultat eksterne �nanstransaksjoner -127 240 -161 869 -189 666 -199 399 -238 659 -270 425

             

Motpost avskrivninger 483 378 434 720 434 720 434 720 434 720 434 720

             

Netto driftsresultat 443 203 149 588 194 108 205 300 199 370 217 956

Netto driftsresultat i pst av bto
driftsinntekter

4.4 % 1.6 % 2.0 % 2.1 % 2.2 % 2.2 %

             

Interne �nanstransaksjoner            

Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk

159 387 - - - - -

Bruk av disposisjonsfond 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200

Bruk av bundne fond 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010

Sum bruk av avsetninger 318 041 31 480 36 350 30 630 29 700 29 210

             

Overført til investeringsregnskapet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666

Dekning av tidligere års regnsk.m.
merforbruk

- - - - - -
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13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap Opprinnelig
budsjett

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Avsatt til disposisjonsfond 276 920 - - - - -

Avsatt til bundne fond 126 512 - 11 300 23 600 25 900 24 500

Sum avsetninger 583 100 181 068 230 458 235 930 229 070 247 166

             

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 178 145 - - - - -

Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift

  Regnskap
2017

Opprinnelig
budsjett 2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

             

Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 198 000 5 267 000 5 297 000 5 347 000

Ordinært rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 309 270 2 316 140 2 359 440 2 392 340

Skatt på eiendom 319 490 265 000 274 500 272 500 287 500 287 500

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513

Sum frie disponible inntekter 7 801 317 7 787 713 8 079 083 8 107 753 8 139 953 8 196 353

             

Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848

Gevinst �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

17 177 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre
�n.utg.

226 260 236 616 273 339 319 637 362 512 350 774

Tap �nansielle instrumenter
(omløpsmidler)

6 012 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 332 368 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730

Netto �nansinnt./utg. -153 352 -190 300 -214 897 -224 630 -263 890 -295 656

             

Til dekning av tidligere regnsk.m.
merforbruk

0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 276 920 0 0 0 0 0

Til bundne avsetninger 126 512 0 11 300 23 600 25 900 24 500

Bruk av tidligere regnks.m.
mindreforbruk

159 387 0 0 0 0 0
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13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

  Regnskap
2017

Opprinnelig
budsjett 2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Bruk av ubundne avsetninger 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200

Bruk av bundne avsetninger 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010

Netto avsetninger -85 390 31 480 25 050 7 030 3 800 4 710

             

Overført til investeringsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666

Til fordeling drift 7 382 908 7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)   7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741

Mer/mindreforbruk   0 0 0 0 0

Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift

Tall i hele tusen Vedtatt
budsjett

Budsjettforslag Budsjettforslag Budsjettforslag Budsjettforslag

  2018 2019 2020 2021 2022

Rådmann, stab og støttefunksjoner          

Rådmann 7 893 7 893 7 893 7 893 7 893

Stab og støtte 277 881 285 746 285 296 285 296 285 296

Kommuneadvokat 5 903 6 123 6 123 6 123 6 123

Sum Rådmann, stab og
støttefunksjoner

291 677 299 762 299 312 299 312 299 312

           

Oppvekst og utdanning          

Stab Oppvekst og utdanning 29 104 29 604 29 604 29 604 29 604

Barnehage 994 553 1 040 653 1 036 003 1 035 003 1 034 003

Grunnskole 1 260 708 1 290 008 1 296 408 1 294 208 1 291 208

Johannes læringssenter 170 717 174 317 161 817 149 817 138 817

Stavanger kulturskole 37 787 38 887 38 887 38 887 38 887

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 44 471 45 371 44 871 44 871 44 371

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

82 208 84 208 84 208 84 208 84 208

Ungdom og fritid 71 680 73 850 73 720 73 720 74 220

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 76 013 77 413 77 413 77 413 77 413
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Tall i hele tusen Vedtatt
budsjett

Budsjettforslag Budsjettforslag Budsjettforslag Budsjettforslag

Barnevernstjenesten 226 054 235 704 235 704 230 904 229 104

EMbo 86 139 69 039 69 039 67 039 67 039

Sum Oppvekst og utdanning 3 079 434 3 159 054 3 147 674 3 125 674 3 108 874

           

Helse og velferd          

NAV 304 608 302 308 300 058 297 008 297 008

Boligkontoret 7 606 7 706 7 706 7 706 7 706

Fysio- og ergoterapitjenesten 64 570 65 170 65 170 65 170 65 170

Hjemmebaserte tjenester 54 191 83 891 85 841 81 091 81 091

Bofellesskap 462 811 460 711 484 311 505 811 511 511

Alders- og sykehjem 834 593 856 093 856 093 856 093 867 493

Rehabiliteringsseksjonen 46 347 47 547 47 547 47 547 47 547

Arbeidstreningsseksjonen 14 767 15 507 16 007 17 507 17 507

Flyktningseksjonen 27 335 29 335 24 535 23 335 21 335

Helse- og sosialkontor 599 420 623 620 620 620 619 120 619 120

Dagsenter og avlastningsseksjonen 168 621 174 651 174 651 174 651 174 651

Tekniske hjemmetjenester 1 624 7 124 7 494 7 494 7 494

Krisesenteret i Stavanger 12 766 12 966 12 966 12 966 12 966

Helsehuset i Stavanger 17 843 20 023 19 973 20 223 20 223

Sentrale midler levekår -95 223 -108 473 -113 373 -119 373 -121 873

Sentrale midler legetjeneste 71 082 72 832 72 832 72 832 72 832

Stab helse og velferd 39 160 39 930 39 930 39 930 39 930

Stavanger legevakt 52 319 53 819 53 819 53 119 53 119

Sum Helse og velferd 2 684 440 2 764 760 2 776 180 2 782 230 2 794 830

           

Bymiljø og utbygging          

Stab Bymiljø og utbygging 6 206 6 286 6 286 6 286 6 286

Stavanger eiendom 261 133 284 033 288 133 294 123 301 583

Park og vei 151 400 153 600 156 600 157 850 159 600

Idrett 87 449 100 589 100 989 101 589 101 189

Vannverket 0 0 0 0 0
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Tall i hele tusen Vedtatt
budsjett

Budsjettforslag Budsjettforslag Budsjettforslag Budsjettforslag

Avløpsverket 0 0 0 0 0

Renovasjon 140 140 140 140 140

Plan og anlegg 0 0 0 0 0

Juridisk 11 752 12 942 12 942 12 942 12 942

Miljø 5 586 1 136 1 136 1 136 1 136

Sum Bymiljø og utbygging 523 666 558 726 566 226 574 066 582 876

           

By- og samfunnsutvikling          

Stab samfunnsutvikling 9 771 9 861 9 861 9 861 9 861

Beredskap 8 932 9 882 9 732 9 932 9 932

Byggesaksavdelingen 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695

Planavdelinger 38 408 39 408 39 408 39 408 39 408

Sum By- og samfunnsplanlegging 58 806 60 846 60 696 60 896 60 896

           

Innbygger- og samfunnskontakt          

Kommunikasjon 8 397 8 527 8 527 8 527 8 527

Næring 13 514 13 664 13 664 13 664 13 664

Politisk sekretariat 10 263 10 443 10 443 10 443 10 443

Kultur 165 792 175 682 174 942 174 942 174 942

Innbyggerservice 12 878 13 098 13 098 13 098 13 098

Stab Innbygger- og samfunnskontakt 0 0 0 0 0

Smartby 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

217 844 231 414 230 674 230 674 230 674

           

Felles kostnader 591 958 595 516 597 061 603 841 605 279

Sum drift 7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741

Sum fordelt til drift -7 447 825 -7 670 078 -7 677 823 -7 676 693 -7 682 741

Sum totalt 0 0 0 0 0

Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
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13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

  Frie inntekter          

1 Formue- /inntektsskatt -4 998 000 -5 198 000 -5 267 000 -5 297 000 -5 347 000

2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 882 800 -2 996 370 -3 030 640 -3 066 840 -3 106 540

3 Inntektsutjevning 659 700 687 100 714 500 707 400 714 200

  Sum frie inntekter -7 221 100 -7 507 270 -7 583 140 -7 656 440 -7 739 340

  Sentrale inntekter          

4 Lyse AS, disponering av frikraft -13 400 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000

5 Kompensasjonsordninger fra Husbanken -20 900 -22 600 -24 400 -25 300 -24 800

6 Eiendomsskatt -265 000 -274 500 -287 500 -287 500 -287 500

7
Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal
taksering, jf. Nye Stavanger

- - 15 000 - -

8
Integreringstilskudd, tilskudd til �yktninger og enslige
mindreårige

-276 000 -270 000 -223 000 -166 000 -140 000

  Sum sentrale inntekter -575 300 -576 100 -533 900 -492 800 -466 300

  Finans          

9 Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -99 952 -108 014 -111 739 -115 429 -118 901

10 Lyse AS, utbytte -218 000 -240 000 -262 000 -273 000 -284 000

11 Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

12 Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -25 000

13 Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen -66 700 -55 800 -53 100 -54 500 -54 400

14 Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen -4 500 -7 900 -8 100 -8 250 -8 250

15 Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -26 600 -30 600 -32 800 -34 200 -33 400

16 Renteinntekter, konserninterne lån -6 400 -13 200 -23 900 -34 700 -33 600

17 Renteinntekter bank og �nansforvaltning -29 700 -37 200 -41 700 -40 700 -39 200

18 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 177 471 191 226 214 162 242 145 252 276

19 Avdragsutgifter (investeringslån) 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730

20 ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -3 900 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300

  Sum �nans 41 648 37 383 48 091 83 661 116 955

  Overføring til investering, bruk og avsetning fond          

21 Overføring fra drift til investering 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666

22 Vekstfondet, bruk -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

23 Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum 0 -740 - - -

  Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 179 868 222 218 231 130 221 970 241 466

  Sentrale utgifter          

24 Folkevalgte 43 300 44 900 44 900 44 900 44 900

25 Hovedtillitsvalgte 13 300 13 600 13 600 13 600 13 600

26 Revisjon og kontroll 5 700 6 300 6 300 6 300 6 300

27 Ordinær reservekonto 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

28 Kirkelig fellesråd 87 000 89 900 89 900 89 900 89 900

29 Felleskostnader 68 800 68 800 68 800 68 800 68 800

30 Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet 1 000 - - - -

31 Valg - 6 900 - 6 900 -

32 Tilskudd livssynssamfunn 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200

33 Pensjon, sentrale poster 151 596 158 596 161 596 161 596 161 596

34 Eksterne husleiekontrakter 3 700 3 100 3 100 3 100 3 100

35 Digitalisering   10 000 20 000 30 000 40 000

36 Gevinstrealisering av digitalisering       -10 000 -20 000

37 Lønnsoppgjøret 2019 89 000 96 000 96 000 96 000 96 000

  Sum sentrale utgifter 483 796 508 496 504 596 511 496 504 596

  Sum netto utgifter 705 312 768 097 783 817 817 127 863 017

  Tilskudd regionale prosjekter          

38 Rogaland brann og redning IKS 117 550 120 050 126 050 132 450 139 100

39 Greater Stavanger AS 7 960 8 000 8 000 8 000 8 000

40 Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 49 000 50 600 52 400 53 700 53 600

41 Sørmarka �erbrukshall IKS 11 100 12 550 16 650 16 000 15 350

42 Multihallen og Storhallen IKS 7 700 7 600 7 450 7 200 7 200

  Sum tilskudd regionale prosjekter 193 310 198 800 210 550 217 350 223 250

  Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 897 778 -7 116 473 -7 122 673 -7 114 763 -7 119 373

  Disponibelt utover 2018-nivå   -218 695 -224 895 -216 985 -221 595

  Oppvekst og utdanning          

  Barnehage          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

43
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra
øremerking til rammetilskudd, teknisk justering

- -900 -900 -900 -900

44
Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår
fra 2020

- 0 -1 750 -1 750 -1 750

45
Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av
2019

- -1 300 -3 200 -3 200 -3 200

46 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 18 600 18 600 18 600 18 600

47 Barn i barnehage, økning - 25 000 25 000 25 000 25 000

48 Tilrettelagt barnehagetilbud - 7 000 6 000 5 000 4 000

49 Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene - 1 500 1 500 1 500 1 500

50 Gratis kjernetid, økt innslagsgrense - 2 700 2 700 2 700 2 700

51 Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

52
Omdisponere midler fra kompetanse- og
organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig
innsats i bydelene

- -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

  Sum tiltak Barnehage - 46 100 41 450 40 450 39 450

  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud          

53 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud - 2 000 2 000 2 000 2 000

  Barneverntjenesten          

54 IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018 - -250 -250 -250 -250

55
Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i
2018

- -400 -400 -400 -400

56 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 3 000 3 000 3 000 3 000

57 Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger - 1 300 1 300 1 300 1 300

58 Barnevernstjenesten, �ere institusjonsplasser - 6 000 6 000 6 000 6 000

59 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - - -4 800 -6 600

  Sum tiltak Barnevernstjenesten - 9 650 9 650 4 850 3 050

  EMbo          

60 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 900 900 900 900

61 Bosetting av enslige mindreårige �yktninger, nedtrapping - -18 000 -18 000 -20 000 -20 000

  Sum tiltak Embo - -17 100 -17 100 -19 100 -19 100

  Grunnskole          

62 Nye krav til kompetanse for lærere - 500 500 500 500
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

63 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 24 700 24 700 24 700 24 700

64 Chromebooks, vedlikehold - - 3 000 3 000 3 000

65 Elevtallsvekst grunnskole - 5 900 12 900 12 900 12 900

66
Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og
ressurssenter

- 3 000 3 000 3 000 3 000

67
Bosetting av �yktninger, nedtrapping av midler til
minoritetsspråklige elever i ordinær skole

- - - -1 500 -3 000

68
Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen
av ressurser

- -1 500 -4 000 -4 000 -4 000

69 Ny rektorskole fra høsten 2020 - -500 200 1 000 -500

70 Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt - 1 500 1 500 - -

71 Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering - -3 300 -5 100 -5 100 -5 100

72 Norsk digital læringsarena, utgår - -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

  Sum tiltak Grunnskole - 29 300 35 700 33 500 30 500

  Helsestasjon og skolehelsetjenesten          

73 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 400 1 400 1 400 1 400

  Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten - 1 400 1 400 1 400 1 400

  Johannes læringssenter          

74 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 3 600 3 600 3 600 3 600

75 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - -12 500 -24 500 -35 500

  Sum tiltak Johannes læringssenter - 3 600 -8 900 -20 900 -31 900

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste          

76 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 900 900 900 900

77 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - -500 -500 -1 000

  Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste - 900 400 400 -100

  Stab Oppvekst og utdanning          

78 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 500 500 500 500

  Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning - 500 500 500 500

  Stavanger kulturskole          

79 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 100 1 100 1 100 1 100

  Sum tiltak Stavanger kulturskole - 1 100 1 100 1 100 1 100

  Ungdom og fritid          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

80 Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022 - 500 - - 500

81 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 300 1 300 1 300 1 300

82 Nye frivilligsentraler - 370 740 740 740

  Sum tiltak Ungdom og fritid - 2 170 2 040 2 040 2 540

  Sum tiltak Oppvekst og utdanning - 79 620 68 240 46 240 29 440

  Helse og velferd          

  Alders- og sykehjem          

83 Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale - 3 600 3 600 3 600 3 600

84 Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé - 800 800 800 800

85 Spania-plasser, reduksjon av plasser - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100

86 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 17 000 17 000 17 000 17 000

87 Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg - 1 200 1 200 1 200 1 200

88 Demenslandsby - - - - 5 000

89 Legedekning sykehjem, full �nansiering av dagens norm - 1 000 1 000 1 000 1 000

90 Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem - - - - 6 400

  Sum tiltak Alders- og sykehjem - 21 500 21 500 21 500 32 900

  Arbeidstreningsseksjonen          

91 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 240 240 240 240

92 Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning - 500 500 2 000 2 000

93 Praksisplasser for funksjonshemmede - - 500 500 500

  Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen - 740 1 240 2 740 2 740

  Bofellesskap          

94 Bofellesskap ROP, 4 plasser - - 4 500 4 500 4 500

95
Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med
utviklingshemming

- - 1 500 12 000 12 000

96
Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med
utviklingshemming

- - 1 000 7 000 7 000

97
Bofellesskap, 7 boliger for personer med
utviklingshemming

- - 5 000 10 000 10 000

98 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 7 000 7 000 7 000 7 000

99 Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned - -9 700 -9 700 -9 700 -9 700

100
Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer
med utviklingshemming

- 0 11 600 11 600 11 600
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

101 Fleksible satellitter - Bofellesskap - 600 600 600 600

102
Bofellesskap, 6 boliger for personer med
utviklingshemming

- - - - 2 500

103 Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse - - - - 3 200

  Sum tiltak Bofellesskap - -2 100 21 500 43 000 48 700

  Boligkontoret          

104 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 100 100 100 100

  Sum tiltak Boligkontoret - 100 100 100 100

  Dagsenter og avlastningsseksjonen          

105 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 3 200 3 200 3 200 3 200

106 Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning - 3 000 3 000 3 000 3 000

107 Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud - 1 330 1 330 1 330 1 330

108 Arbeidsgården, nye lokaler - 500 500 500 500

109 Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov - -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

  Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen - 6 030 6 030 6 030 6 030

  Flyktningseksjonen          

110 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 700 700 700 700

111 Bosetting av �yktninger, nedtrapping - - -4 800 -6 000 -8 000

112
Prosjekt for �yktninger, mentor og traineeordning i
arbeidslivet

- 1 300 1 300 1 300 1 300

  Sum tiltak Flyktningseksjonen - 2 000 -2 800 -4 000 -6 000

  Fysio- og ergoterapitjenesten          

113 Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019 - -500 -500 -500 -500

114 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 100 1 100 1 100 1 100

  Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten - 600 600 600 600

  Helse og sosialkontor          

115 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 900 1 900 1 900 1 900

116 Fleksible satelitter, bofellesskap, �nansiering - -600 -600 -600 -600

117 Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst - 20 500 19 000 17 500 17 500

118 Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler - 1 500 - - -

119 Medisindispensere, �nansiering - -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

120
Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og
prisvekst i hht. avtale

- 4 500 4 500 4 500 4 500

  Sum tiltak Helse og sosialkontor - 24 200 21 200 19 700 19 700

  Helsehuset i Stavanger          

121 Velferdsteknologi, responssenter - 500 500 500 500

122 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 480 480 480 480

123 Velferdsteknologi, stillingsressurs - 1 000 750 750 750

124 Alkoholveileder - 200 400 650 650

  Sum tiltak Helsehuset i Stavanger - 2 180 2 130 2 380 2 380

  Hjemmebaserte tjenester          

125 Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020 - - -2 500 -5 000 -5 000

126 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 7 400 7 400 7 400 7 400

127 OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal �nansiering - 1 900 6 000 6 000 6 000

128
Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av
gevinstrealisering

- - -750 -1 500 -1 500

129
Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, �ytte- og
etableringskostnader

- 1 500 1 500 - -

130
Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader
nye lokaler

- 500 2 000 2 000 2 000

131 Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler - 400 - - -

132 Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere - 18 000 18 000 18 000 18 000

  Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester - 29 700 31 650 26 900 26 900

  Krisesenteret i Stavanger          

133 Krisesenteret for menn, økt bemanning - 200 200 200 200

  Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger - 200 200 200 200

  NAV          

134 NAV �yktningeveiledere, reversering - - -750 -1 500 -1 500

135 Sosialhjelp, reduksjon - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

136 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 200 1 200 1 200 1 200

137 NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler - 1 500 - - -

138
Bosetting av �yktninger - nedtrapping av
sosialhjelpsutgiftene

- - - -2 300 -2 300

  Sum tiltak NAV - -2 300 -4 550 -7 600 -7 600

  Rehabiliteringsseksjonen          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

139 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 800 800 800 800

140 Matservering til rusavhengige - 400 400 400 400

  Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen - 1 200 1 200 1 200 1 200

  Sentrale midler legetjeneste          

141 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 000 1 000 1 000 1 000

142 Leger, spesialisering - 750 750 750 750

  Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste - 1 750 1 750 1 750 1 750

  Sentrale midler levekår          

143 Bosetting av �yktninger, redusert aktivitet - -11 500 -19 500 -23 500 -23 500

144 Bompengekostnader, økning - 3 050 3 050 3 050 3 050

145 Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning - 2 100 4 200 4 200 4 200

146 "Trygg hjemme", prosjektstilling - 750 - - -

147 Habilitering og rehabilitering, opptrapping - 2 600 2 600 2 600 2 600

148 Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt - -18 800 -18 800 -18 800 -18 800

149 "Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator - 250 500 500 -

150 Bosetting av �yktninger, reduserte tolkeutgifter - - - -2 000 -4 000

151 Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter - 2 800 1 600 1 600 1 600

152
Opptrappingsplan rus, �nansiering av eksisterende
prosjekter

- - 2 700 2 700 2 700

153
Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt

- 5 500 5 500 5 500 5 500

  Sum tiltak Sentrale midler levekår - -13 250 -18 150 -24 150 -26 650

  Stab helse og velferd          

154 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 570 570 570 570

155 Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene - 200 200 200 200

  Sum tiltak Stab helse og velferd - 770 770 770 770

  Stavanger legevakt          

156 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 000 1 000 1 000 1 000

157 Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader - 500 500 500 500

158 Bosetting av �yktninger - nedtrapping av tildelte midler - - - -700 -700

  Sum tiltak Stavanger legevakt - 1 500 1 500 800 800

  Tekniske hjemmetjenester          
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

159 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 100 100 100 100

160 Medisindispensere, leasingkostnader - 3 600 3 600 3 600 3 600

161 Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader - 1 800 1 800 1 800 1 800

162 Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold - 380 750 750 750

163 Tekniske hjemmetjenester, leasing bil - 120 120 120 120

164 Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling - -500 -500 -500 -500

  Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester - 5 500 5 870 5 870 5 870

  Sum tiltak helse og velferd - 80 320 91 740 97 790 110 390

  By- og samfunnsplanlegging          

  Beredskap          

165 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 80 80 80 80

166 Nytt nødnett, innkjøp og drift - 250 100 100 100

167
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende
tiltak (SLT), ny stilling

- 620 620 820 820

  Sum tiltak Beredskap - 950 800 1 000 1 000

  Planavdelinger          

168 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 000 1 000 1 000 1 000

  Sum tiltak Planavdelinger - 1 000 1 000 1 000 1 000

  Stab Samfunnsutvikling          

169 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 90 90 90 90

  Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling - 90 90 90 90

  Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging - 2 040 1 890 2 090 2 090

  Bymiljø og utbygging          

  Avløpsverket          

170 Bemanningsøkning iht. hovedplan - 400 700 1 100 1 100

171 Driftsutgifter/generell prisstigning - 1 000 2 000 3 000 4 100

172 Avskrivninger - 2 200 3 200 4 200 5 100

173 Renter restkapital - 3 400 4 300 5 200 6 100

174 Bruk/avsetning til selvkostfond - 11 300 19 500 19 700 19 100

175 Avløp, økte gebyrinntekter - -29 300 -48 400 -54 200 -57 300

176 Fastledd, IVAR - 1 600 4 500 5 100 5 300
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

177 Mengdevariabelt ledd, IVAR - 8 900 13 700 15 400 16 000

178 Teknologiutvikling - 500 500 500 500

  Sum tiltak Avløpsverket - - - - -

  Idrett          

179 Oilers investa AS, indeksregulering - 100 200 300 400

180 Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift - 1 500 1 500 1 500 1 500

181 ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021 - 1 200 - 1 200 -

182 OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 - -700 - -700 -

183 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 900 900 900 900

184 Gamlingen, driftsmidler - 2 000 2 000 2 000 2 000

185 Gamlingen, økte billettinntekter - -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

186 SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie - 2 040 2 040 2 040 2 040

187 Stavanger svømmehall driftsutgifter - 5 300 7 000 7 000 7 000

188 Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende - -2 800 -3 700 -3 700 -3 700

189 Hinna garderober, driftsutgifter - 400 400 400 400

190 Stavanger ishall , driftsutgifter - 2 500 2 500 2 500 2 500

191 Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter - 2 700 2 700 2 700 2 700

  Sum tiltak Idrett - 13 140 13 540 14 140 13 740

  Juridisk          

192 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 380 380 380 380

193 Juridisk, redusert budsjettramme - -500 -500 -500 -500

194 Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter - 1 310 1 310 1 310 1 310

  Sum tiltak Juridisk - 1 190 1 190 1 190 1 190

  Miljø          

195 Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018 - -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

196 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 50 50 50 50

197 Miljø, redusert budsjettramme - -500 -500 -500 -500

  Sum tiltak Miljø - -4 450 -4 450 -4 450 -4 450

  Park og vei          

198
Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd
med avtaler

- 150 300 450 600
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

199 Vertskommune under festival, reduserte bidrag - -500 -200 -500 -500

200 Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale - 100 200 300 400

201 Biologisk mangfold - 250 250 250 250

202 Framkommelighet - 400 800 1 200 1 600

203 Tra�kksikkerhet og miljø - 100 600 700 1 000

204 Nye anlegg - 600 1 000 1 400 1 800

205 Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold - 150 350 550 750

206 Park og vei og NIS, bompengekostnader - 1 100 1 100 1 100 1 100

207 Plasser, vei og torg - 200 400 600 800

208 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 700 1 700 1 700 1 700

209 Nedklassi�serte fylkesveier til kommunale veier - 750 1 500 1 500 1 500

210 Natt�øtt til byøyene, ny avtale - 200 200 200 200

211
Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i
leieutgifter

- -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

  Sum tiltak Park og vei - 2 200 5 200 6 450 8 200

  Renovasjon          

212 Selvkostfond, bruk/avsetning - 70 850 1 780 2 270

213 IVAR, økt leveringsgebyr og mengde - 500 1 100 1 600 2 100

214 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning - 1 590 4 360 7 170 9 940

215 Kalkulerte �nanskostnader - -300 -290 -280 -280

216 Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning - 450 510 750 1 240

217 Renovasjon, økte gebyr inntekter - -2 310 -6 530 -11 020 -15 270

218
Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy,
refusjonsinntekter

- -12 450 -12 450 -12 450 -12 450

219 Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader - 12 450 12 450 12 450 12 450

  Sum tiltak renovasjon - - - - -

  Stab strategi og målstyring          

220 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 80 80 80 80

  Sum tiltak Stab strategi og målstyring - 80 80 80 80

  Stavanger eiendom          

221 Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader - -2 850 -2 850 -2 850 -2 850

222 Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter - 15 600 19 200 24 690 32 200
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

223 Bygg, forsikring - 200 400 600 800

224 Nye bygg, energiutgifter - 850 1 150 1 450 1 450

225 ENØK-innsparinger - -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

226 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 4 000 4 000 4 000 4 000

227
Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til
drift

- 1 500 1 500 1 500 1 500

228
Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta
skatepark, FDV-kostnader

- 7 100 7 100 7 100 6 850

229 Vedlikehold. Reduksjon - -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

  Sum tiltak Stavanger eiendom - 22 900 27 000 32 990 40 450

  Vannverket          

230 Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning - 400 700 1 100 1 100

231 Driftsutgifter, generell prisstigning - 800 1 600 2 400 3 300

232 Avskrivninger - 600 1 500 2 500 3 300

233 Renter restkapital - 2 200 3 100 3 900 4 700

234 Selvkostfond, bruk/avsetning - -4 200 4 100 6 200 5 400

235 Vannverket,økte gebyrinntekter - -13 200 -27 400 -35 200 -40 000

236 Fastledd, IVAR - 5 100 6 600 7 900 9 400

237 Mengdevariabelt ledd, IVAR - 7 800 9 300 10 700 12 300

238 Teknologiutvikling - 500 500 500 500

  Sum tiltak Vannverket - - - - -

  Sum tiltak Bymiljø og utbygging - 35 060 42 560 50 400 59 210

  Innbygger- og samfunnskontakt          

  Innbyggerservice          

239 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 220 220 220 220

  Sum tiltak Innbyggerservice - 220 220 220 220

  Kommunikasjon          

240 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 130 130 130 130

  Sum tiltak Kommunikasjon - 130 130 130 130

  Kultur          

241 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 1 100 1 100 1 100 1 100
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Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

242
De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST,
SSO

- 4 700 4 700 4 700 4 700

243 MUST, økt tilskudd - 2 000 2 000 2 000 2 000

244 Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår - -570 -570 -570 -570

245 Filmkraft Rogaland - 1 070 1 070 1 070 1 070

246 Opera Rogaland - 50 50 50 50

247 STAR , økt tilskudd - 100 100 100 100

248 Tou Scene, økt økonomisk vederlag - 700 700 700 700

249 By-jubileum, prosjektstilling - 740 - - -

  Sum tiltak Kultur - 9 890 9 150 9 150 9 150

  Næring          

250 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 150 150 150 150

  Sum tiltak Næring - 150 150 150 150

  Politisk sekretariat          

251 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 180 180 180 180

  Sum tiltak Politisk sekretariat - 180 180 180 180

  Smartby          

252 Smartby, fra investering til drift - 3 000 3 000 3 000 3 000

  Sum tiltak Smartby - 3 000 3 000 3 000 3 000

  Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt - 13 570 12 830 12 830 12 830

  Stab og støtteenheter          

  Kommuneadvokat          

253 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt - 220 220 220 220

  Sum tiltak Kommuneadvokat - 220 220 220 220

  Stab og støtte          

254 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt   4 700 4 700 4 700 4 700

255 IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018   -565 -565 -565 -565

256 IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM - 1 180 930 930 930

257
IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et
sikkerhetsperspektiv

- 2 000 - - -

258 IT, personvern og sikkerhet - 800 800 800 800

259 IT, lisenser, reduksjon - -300 -300 -300 -300
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13.1.5 Økonomiske mål

13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Nr Endringer i drift Opprinnelig
2018

2019 2020 2021 2022

260 Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet - -100 100 100 100

261
Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter,
prosjektet avsluttes

- -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

262 HR, lederstøtte - 900 900 900 900

263 Lærlinger - - 1 000 1 000 1 000

264 Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse - 450 900 900 900

265 Kemneren, økt husleie A-krimsenteret - - 150 150 150

  Sum tiltak Stab og støtte   7 865 7 415 7 415 7 415

  Sum tiltak Stab og støtteenheter   8 085 7 635 7 635 7 635

  Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene - 210 610 217 260 209 350 213 960

  Disponibelt utover 2018-nivå   218 695 224 895 216 985 221 595

  Herav driftskonsekvenser av investeringer   21 650 52 050 79 940 105 750

  Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning   116 770 116 770 116 770 116 770

  Sum tekniske budsjettjusteringer          

  Budsjettbalanse   - - - -

Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.

Økonomiske mål 2019 2020 2021 2022 Snitt  
2019-2022

Mål

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2.0 % 2.1 % 2.0 % 2.2 % 2.0 % 3.0 %

Investeringer, andel egen�nansiering 43 % 48 % 35 % 41 % 42 % > 50 %

Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 65 % 66 % 70 % 72 % 68 % < 60 %

Tabell 13.5 Økonomiske mål

Skatt og
rammetilskudd

2018 2018 2019 2020 2021

(hele tusen kroner)
Opprinnelig  

vedtatt budsjett
Justert budsjett  

per 1. tertial
Rådmannens forslag Rådmannens forslag Rådmannens forslag R

Formue- og
inntektsskatt

-4 998 000 -4 998 000 -5 198 000 -5 267 000 -5 297 000

Vekst fra året før 2.3 % 2.3 % 4.0 % 1.3 % 0.6 %
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13.2 Investeringsbudsje�

Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og
rammetilskudd

2018 2018 2019 2020 2021

% av
landsgjennomsnittet

125.5 % 125.7 % 126.0 % 126.5 % 126.0 %

Antall innbyggere
01.01.xx

133 140 133 140 134 008 135 282 136 754

Gjennomsnittlig skatt
per innbygger i
Stavanger

37 534 37 539 38 789 38 933 38 734

Gjennomsnittlig skatt
per innbygger på
landsbasis

29 906 29 874 30 791 30 772 30 753

Diff. Stavanger og
landsgj.snittet

7 628 7 666 7 998 8 162 7 981

Rammetilskudd:          

Innbyggertilskudd (likt
beløp pr innb)

-3 153 319 -3 153 354 -3 257 559 -3 321 188 -3 362 729

Utgiftsutjevning 335 770 335 770 328 675 351 924 356 653

INGAR 9 499 9 499 9 500 9 500 9 500

Saker med særskilt
fordeling

-21 085 -21 085 -21 675 -21 675 -20 063

Storbytilskudd -47 915 -47 915 -49 400 -49 200 -50 200

Overgangsordning -
kommunesammenslåing

-5 750 -5 750 -5 911    

Saldering NB /RNB   -4 471      

Prosjektskjønn   -100      

Sum rammetilsk. ekskl
inntektsutj.

-2 882 800 -2 887 405 -2 996 370 -3 030 640 -3 066 840

Inntektsutjevning 659 700 662 000 687 100 714 500 707 400

Sum rammetilskudd
etter inntektsutjevning

-2 223 100 -2 225 405 -2 309 270 -2 316 140 -2 359 440

Sum frie inntekter
(skatt og
rammetilskuddet)
avrundet

-7 221 100 -7 223 405 -7 507 270 -7 583 140 -7 656 440

Sum endring i % fra
(justert) budsjett året
før

    3.9 % 1.0 % 1.0 %
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13.2.1 Hovedoversikt investering

  Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inntekter            

Salg av driftsmidler og fast eiendom 93 476 54 000 10 000 121 000 16 000 -

Andre salgsinntekter 1 928 - - - - -

Overføringer med krav til motytelse 111 962 - - - - -

Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134

Statlige overføringer 10 810 280 195 32 000 2 000 2 000 7 000

Andre overføringer 219 968 - - - - -

Renteinntekter og utbytte - - - - - -

Sum inntekter 596 219 463 405 179 204 257 562 174 282 137 134

             

Utgifter            

Lønnsutgifter 24 188 - - - - -

Sosiale utgifter 5 718 - - - - -

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 198 447 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950

Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon

11 352 - - - - -

Overføringer 161 509 - - - - -

Renteutgifter og omkostninger - - - - - -

Fordelte utgifter -168 789 - - - - -

Sum utgifter 1 232 425 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950

             

Finanstransaksjoner            

Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000

Utlån 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000

Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 500 33 500

Dekning av tidligere års udekket - - - - - -

Avsatt til ubundne investeringsfond 68 550 - - - - 346 500

Avsatt til bundne investeringsfond 63 533 - - - - -

Avsatt til likviditetsreserve - - - - - -
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13.2.2 Budsjettskjema 2A-investering

  Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Sum �nansieringstransaksjoner 601 874 588 510 710 600 681 900 631 400 1 011 000

             

Finansieringsbehov 1 238 080 1 126 505 1 613 666 1 514 788 1 728 968 1 924 816

             

Dekket slik:            

Bruk av lån 709 850 709 487 1 191 103 1 115 436 1 322 146 1 134 248

Salg av aksjer og andeler - - - - - -

Mottatte avdrag på utlån 206 662 167 450 173 405 187 022 203 652 567 902

Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666

Bruk av tidligere års udisponert - - - - - -

Bruk av disposisjonsfond 1 500 - - - - -

Bruk av bundne driftsfond 1 013 - - - - -

Bruk av ubundne investeringsfond 86 155 68 500 30 000 - - -

Bruk av bundne investeringsfond 53 233 - - - - -

Bruk av likviditetsreserve -   - - - -

Sum �nansiering 1 238 080 1 126 505 1 613 666 1 514 788 1 728 968 1 924 816

             

Udekket/udisponert - - - - - -

Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering

  Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 1 232 425 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950

Utlån og forskutteringer 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000

Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 500 33 500

Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000

Dekning av tidligere års udekket - - - - - -

Avsetninger 132 083 - - - - 346 500

Årets �nansieringsbehov 1 834 299 1 589 910 1 792 870 1 772 350 1 903 250 2 061 950
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13.2.3 Budsjettskjema 2B-investering

  Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Finansiert slik:            

Bruk av lånemidler 709 850 709 487 1 191 103 1 115 436 1 322 146 1 134 248

Inntekter fra salg av anleggsmidler 93 476 54 000 10 000 121 000 16 000 0

Tilskudd til investeringer 230 778 280 195 32 000 2 000 2 000 7 000

Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 318 625 167 450 173 405 187 022 203 652 567 902

Andre inntekter 1 928 - - - - -

Sum ekstern �nansiering 1 512 732 1 340 342 1 543 712 1 560 020 1 700 080 1 839 284

             

Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666

Bruk av avsetninger 141 901 68 500 30 000 - - -

Sum �nansiering 1 834 300 1 589 910 1 792 870 1 772 350 1 903 250 2 061 950

             

Udekket/udisponert - - - - - -

Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering

  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

  Diverse bygg, anlegg og felles investeringer          

1 Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) 260 000 10 000 20 000 80 000 100 000

2 IT-systemer, Microsoft Azure datalake 250 250      

3 IT-systemer, uCMDB 170 170      

4 Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) 4 800 4 800      

5 Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) 45 000 20 000 25 000    

6 Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 12 000      

7 Administrasjonsbygg, utbedring   1 000 1 000 1 000 1 000

8 Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) 143 000 30 000 50 000 59 000  

9 Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) 174 000 30 000 50 000 44 000 50 000

10 Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 600 4 500    

11 Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold   3 500      
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

12 Enøk-pakke 3 27 000 2 000      

13 Skeie skole, energikonvertering 4 000 3 500      

14 Smartteknologi   7 000 7 000    

15 Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS   2 500      

16 Hillevåg , områdeløft 7 000 2 000 2 000    

17 Storhaug, områdeløft 8 000 2 000      

18 Avvik- og varslingssystem   800 800    

19 Egenkapitaltilskudd KLP   25 100 27 900 30 500 33 500

20 Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 20 000 15 000      

21 Kjøp og utvikling av prosjekter   5 000 5 000 5 000 5 000

22 Kongress- og arrangementsturisme fond   30 000      

23 El-bil, lading på gatelys   2 000 2 000 2 000  

24 Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje   8 000      

25 Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd   500      

  Sum diverse bygg   217 720 195 200 221 500 189 500

  Skolebygg          

26 Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget 600 600      

27 Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon 1 500 1 500      

28 Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) 284 000 62 000 100 000 92 400 14 000

29 Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) 398 000 10 000 90 000 100 000 110 000

30 Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) 313 000 10 000 40 000 100 000 118 000

31
Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og
gymbygg (ferdig 2019)

34 000 14 500 7 000    

32 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 8 000 40 000 94 000 40 000

33
Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig
i 2023)

196 000   2 000 50 000 100 000

34 Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 91 000 10 000    

35 Skoler, inventar og utstyr   2 500 2 500 2 500 2 500

36 Skoler, løpende rehabilitering   2 500 2 500 2 500 2 500

37 Skoler, investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum skolebygg   204 600 296 000 443 400 389 000
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

  Barnehagebygg          

38 Våland, tomt til barnehageformål 25 000 25 000      

39 Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 135 000 10 000 20 000 60 000 45 000

40 Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål   4 000      

41 Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) 42 500 17 500      

42
Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl.
rekkefølgekrav (ferdig i 2020)

42 000 21 000 20 000    

43
Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd.
inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020)

55 500 18 000 10 800    

44
Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig
2021)

20 000 2 000 15 000 3 000  

45 Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000

46 Barnehager, inventar og utstyr   1 000 1 000 1 000 1 000

47 Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) 135 000 25 000 45 000 60 000 5 000

48 Grovgarderober i 6 barnehager 30 000 5 000 10 000 10 000  

  Sum barnehagebygg   130 500 123 800 136 000 53 000

  Helse- og omsorgsbygg          

SBBKF
1

Boliger til vanskeligstilte, kjøp 30 000        

SBBKF
2

St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) 64 000        

SBBKF
3

Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger
(ferdig 2022)

30 000        

SBBKF
4

Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser
(ferdig 2019)

28 800        

SBBKF
5

Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger          

SBBKF
6

Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under
(ferdig 2020)

10 000      

SBBKF
7

Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)          

SBBKF
8

Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)          

SBBKF
9

Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig
2024)

42 000        

SBBKF
10

Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser
(ferdig 2024)

34 000        
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

SBBKF
11

Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) 34 000        

SBBKF
12

Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) 56 000        

49 Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) 15 000 15 000      

50 Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) 2 000 1 000 1 000    

51 Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) 2 000 2 000      

52 Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) 500 500      

53
Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner
(ferdig 2019)

1 000 1 000      

54 Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) 30 000 12 000 18 000    

55 Velferdsteknologi 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

56
Senter for personer for demens (Demenslandsby) +
erstatningsboliger (ferdig 2023)

410 000 70 000 40 000 80 000 100 000

57 Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler   1 500      

58
Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med
utviklingshemming

60 000 20 000 20 000 5 000  

59 Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000

60 Biler, virksomheter i Helse og velferd   1 500 1 500 1 500 1 500

61 Nye signalanlegg ved sykehjemmene   5 000 5 000 5 000 5 000

62 Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer   2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum sykehjem, bofellesskap og bolig   152 500 108 500 114 500 129 500

  Idrettsbygg          

63 Idrettsbygg, løpende rehabilitering   500 500 500 500

64
Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager
(ferdig 2020)

41 000 10 000 10 000    

65
Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig
2021)

16 000   1 500 1 000 4 500

66 Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 44 000 17 000      

67
Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall ,
rehabilitering (ferdig 2018/2019)

275 400 57 200      

  Sum idrettsbygg   84 700 12 000 1 500 5 000

  Vannverket          

68 Fornyelse   38 000 38 000 38 000 38 000

69 Byomforming   16 000 16 000 16 000 16 000
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

70 Forsterkninger         4 000

71 Lekkasjereduksjon   1 000 1 000 1 000 1 000

72 Kjøretøy og utstyr, vannverket   1 200 600    

73 Vannledninger i utbyggingsområder   3 000 3 000 3 000  

  Sum vannverket   59 200 58 600 58 000 59 000

  Avløpsverket          

74 Fornyelse   50 000 50 000 50 000 50 000

75 Fremmedvannsreduksjon og separering   10 000 10 000 10 000 10 000

76 Byomforming   20 000 20 000 20 000 20 000

77 Vannføringsmålere avløp       2 000 2 000

78 Kjøretøy og utstyr, avløpsverket   2 700 3 800 3 000  

  Sum avløp   82 700 83 800 85 000 82 000

  Renovasjon          

79 Søppelspann, kjøp   1 500 1 500 1 500 1 500

80 Nedgravde containere   2 000 2 000 2 000 2 000

  Sum renovasjon   3 500 3 500 3 500 3 500

  Park og vei          

81 Barnehager, uteområder   2 500 2 500 2 500 2 500

82 Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt 2 000 2 000      

83 Tou scene, uteområde 5 000 500 4 500    

84 Åmøyveien, gang og sykkelvei 50 000   10 000 20 000 20 000

85 LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

86 Asfaltering   8 000 8 000 8 000 8 000

87 Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500

88 Nye veianlegg 30 000 2 100 2 100 2 100 2 100

89 Gatelys   10 000 10 000 10 000 10 000

90
Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig
2019)

40 000 15 100      

91 Kongsgata, rehabilitering   10 000      

92 Fremkommelighet   3 000 3 000 3 000 3 000

93 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner   2 250 2 250 2 250 2 250
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  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

94 Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000

95 Tra�kksikkerhet   15 300 15 300 15 300 15 300

96 Miljø og gatetun   3 500 3 500 3 500 3 500

97 Sentrum   6 000 6 000 6 000 6 000

98 Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100

99 Kreative lekeplasser   1 000 1 000 1 000 1 000

100 Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 1 000

101 Friområder, økt opparbeidelse   4 000 2 000 2 000 2 000

102 Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700

103 Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000

104 Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 700      

105 Skoler, uteområder   8 000 8 000 8 000 8 000

106 Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal 3 000 1 000 1 500    

107 Cricketbane, tilrettelegging 6 500 6 200      

108 Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig     12 000 12 000 12 000

  Sum park og vei   155 450 145 950 149 950 140 950

  Kirkebygg          

109 Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 10 000 5 000 5 000    

110 Revheim gravlund (ferdig 2021) 4 000     4 000  

111 Domkirken 2025 305 000 30 000 60 000 62 000 33 000

112 Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 4 500      

113 Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000 8 000 14 000 -  

114 Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) 37 000 2 000 12 000 23 000  

  Sum kirkelig fellesråd   49 500 91 000 89 000 33 000

  Sum brutto investeringer, bykassen   1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450

  Finansiering av investeringer          

115 Overføring fra driften   219 158 212 330 203 170 222 666

116 Momsrefusjon investeringer   137 204 134 562 156 282 130 134

117 Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån   43 600 43 600 43 600 43 600

118 Salgsinntekter   10 000 77 000    
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13.3 Ne�o dri�srammer

13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

  Investeringer 2019-2022
Total 

prosjekt- 
kostnad

2019 2020 2021 2022

119 Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap         5 000

120
Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med
utviklingshemming

    44 000 16 000  

121 Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3   3 000      

122 Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord   2 000      

123 Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000      

124 Mottatte avdrag på konserninterne utlån   15 805 21 422 30 052 39 802

125 Husbanktilskudd Oddahagen   10 000      

126 Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3   10 000      

127 Spillemidler kunstgressbaner   2 000 2 000 2 000 2 000

128 Bruk av ubudne investeringsfond   30 000      

129 Låneopptak   652 603 583 436 851 246 641 248

  Sum �nansiering av investeringer   1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450

  Egen�nansieringsgrad   43 % 48 % 35 % 41 %

  Udekket   - - - -

13.9 Budsjettskjema 2B – investering

Netto driftsrammer per kostrafunksjon      

  Budsjettforslag Vedtatt budsjett Prosentvis endring

  2019 2018 2018-2019

100 Politisk styring 51 857 43 357 19.6

110 Kontroll og revisjon 6 300 5 700 10.5

120 Administrasjon 422 535 407 640 3.7

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 24 412 24 212 0.8

130 Administrasjonslokaler 70 411 72 723 -3.2

170 Årets premieavvik -270 266 -211 923 27.5

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 89 900 72 894 23.3
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Netto driftsrammer per kostrafunksjon      

172 Pensjon 364 800 314 135 16.1

173 Premiefond -25 838 -23 710 9.0

180 Diverse fellesutgifter 186 157 171 457 8.9

190 Interne serviceenheter 0 0 0.0

201 Førskole 1 006 877 966 276 4.2

202 Grunnskole 1 302 141 1 271 141 2.4

211 Styrket tilbud til førskolebarn 141 512 134 012 5.6

213 Voksenopplæring 54 753 51 153 7.0

215 Skolefritidstilbud 21 213 24 513 -13.5

221 Førskolelokaler og skyss 113 910 112 803 1.0

222 Skolelokaler 264 843 261 932 1.1

223 Skoleskyss 7 510 7 510 0.0

231 Aktivitetstilbud barn og unge 36 334 35 834 1.4

232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste 88 548 87 148 1.6

233 Annet forebyggende helsearbeid 56 052 45 772 22.5

234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelser

106 075 103 875 2.1

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 199 670 189 820 5.2

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 117 525 111 825 5.1

243 Tilbud til personer med rusproblemer 83 812 81 312 3.1

244 Barneverntjeneste 80 507 76 857 4.8

251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 19 343 19 343 0.0

252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 212 746 223 846 -5.0

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 891 838 867 988 2.8

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 979 510 938 311 4.4

256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 27 218 27 218 0.0

261 Institusjonslokaler 105 102 99 978 5.1

265 Kommunalt disponerte boliger 7 278 -1 722  

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 22 763 19 923 14.3

275 Introduksjonsordningen 72 171 82 971 -13.0

276 Kvali�seringsordningen 49 726 49 726 0.0

281 Ytelse til livsopphold 182 067 187 067 -2.7
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Netto driftsrammer per kostrafunksjon      

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 13 366 11 603 15.2

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 390 1 390 -71.9

290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) 215 215 0.0

301 Plansaksbehandling 28 901 27 901 3.6

302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 3 049 3 049 0.0

303 Kart og oppmåling 6 017 6 017 0.0

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak -3 000 0  

320 Kommunal næringsvirksomhet 5 220 5 220 0.0

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 13 891 12 791 8.6

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 856 856 0.0

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak -28 220 1 780  

332 Kommunale veier 98 266 97 466 0.8

335 Rekreasjon i tettsted 60 698 59 848 1.4

338 Forebygging av branner og andre ulykker 26 916 26 061 3.3

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 85 576 82 431 3.8

340 Produksjon av vann 43 693 43 493 0.5

345 Distribusjon av vann -43 693 -43 493 0.5

350 Avløpsrensing 83 362 102 162 -18.4

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -75 300 -82 800 -9.1

354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. -8 062 -19 362 -58.4

355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 140 140 0.0

360 Naturforvaltning og friluftsliv 17 964 22 564 -20.4

365 Kulturminneforvaltning 1 785 1 695 5.3

370 Bibliotek 44 677 43 577 2.5

375 Museer 32 909 26 209 25.6

377 Kunstformidling 65 005 63 655 2.1

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 39 532 38 082 3.8

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 160 385 133 614 20.0

383 Musikk- og kulturskoler 38 916 35 380 10.0

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 94 480 92 140 2.5

386 Kommunale kulturbygg 25 249 26 156 -3.5

312



13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer per kostrafunksjon      

390 Den norske kirke 89 860 87 350 2.9

392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn 14 200 14 200 0.0

800 Skatt på inntekt og formue -5 472 500 -5 263 000 4.0

840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -2 309 270 -2 223 100 3.9

850 Generelt statstilskudd vedrørende �yktninger mv. -270 800 -276 800 -2.2

860 Motpost avskrivninger -442 730 -434 668 1.9

870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 169 527 143 393 18.2

880 Interne �nansieringstransaksjoner 217 218 179 868 20.8

       

Nettosum alle funksjoner 0 0 0

Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

  2019 2018

Oppvekst og utdanning    

Stab Oppvekst og utdanning    

10 Lønn 29 177 28 677

11 Forbruk 768 768

Sum utgifter 29 945 29 445

     

16 Salgsinntekter -341 -341

17 Refusjoner    

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner    

Sum inntekter -341 -341

     

Nettosum Stab Oppvekst og utdanning 29 604 29 104

     

Barnehage    

10 Lønn 694 593 658 678

11 Forbruk 33 501 33 500
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

12 Drift 4 842 4 842

13 Kjøp av tjenester 446 893 433 808

14 Overføringer 10 897 10 897

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 5 139 5 139

Sum utgifter 1 195 865 1 146 864

     

16 Salgsinntekter -126 709 -123 809

17 Refusjoner -23 363 -23 363

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -5 139 -5 139

Sum inntekter -155 211 -152 311

     

Nettosum Barnehage 1 040 654 994 553

     

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud    

10 Lønn 87 980 85 980

11 Forbruk 1 913 1 913

12 Drift 325 325

14 Overføringer 520 520

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 150 150

Sum utgifter 90 888 88 888

     

17 Refusjoner -6 530 -6 530

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -150 -150

Sum inntekter -6 680 -6 680

     

Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 84 208 82 208

     

Grunnskole    

10 Lønn 1 391 625 1 359 025

11 Forbruk 52 512 52 512

12 Drift 13 619 13 619
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

13 Kjøp av tjenester 47 858 47 858

14 Overføringer 17 271 17 271

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 12 423 12 423

Sum utgifter 1 535 308 1 502 708

     

16 Salgsinntekter -136 989 -133 689

17 Refusjoner -95 888 -95 888

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -12 423 -12 423

Sum inntekter -245 300 -242 000

     

Nettosum Grunnskole 1 290 008 1 260 708

     

Johannes læringssenter    

10 Lønn 202 144 198 544

11 Forbruk 25 365 25 365

12 Drift 2 965 2 965

13 Kjøp av tjenester 180 180

14 Overføringer 3 141 3 141

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 1 170 1 170

Sum utgifter 234 965 231 365

     

16 Salgsinntekter -8 819 -8 819

17 Refusjoner -50 659 -50 659

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -1 170 -1 170

Sum inntekter -60 648 -60 648

     

Nettosum Johannes læringssenter 174 317 170 717

     

Stavanger kulturskole    

10 Lønn 45 986 44 886

11 Forbruk 4 153 4 153
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

12 Drift 1 683 1 683

13 Kjøp av tjenester 900 900

14 Overføringer 636 636

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 29 29

Sum utgifter 53 387 52 287

     

16 Salgsinntekter -13 258 -13 258

17 Refusjoner -1 213 -1 213

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -29 -29

Sum inntekter -14 500 -14 500

     

Nettosum Stavanger kulturskole 38 887 37 787

     

Pedagogisk-psykologisk tjeneste    

10 Lønn 40 422 39 522

11 Forbruk 4 437 4 437

12 Drift 261 261

13 Kjøp av tjenester 300 300

14 Overføringer 730 730

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 162 162

Sum utgifter 46 312 45 412

     

17 Refusjoner -779 -779

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -162 -162

Sum inntekter -941 -941

     

Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 45 371 44 471

     

Ungdom og fritid    

10 Lønn 58 046 55 876

11 Forbruk 13 045 13 045
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

12 Drift 1 369 1 369

13 Kjøp av tjenester 475 475

14 Overføringer 16 187 16 187

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 596 596

Sum utgifter 89 718 87 548

     

16 Salgsinntekter -12 221 -12 221

17 Refusjoner -2 991 -2 991

18 Overføringer -60 -60

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -596 -596

Sum inntekter -15 868 -15 868

     

Nettosum Ungdom og fritid 73 850 71 680

     

Helsestasjon og skolehelsetjenesten    

10 Lønn 64 556 63 156

11 Forbruk 11 340 11 340

12 Drift 292 292

13 Kjøp av tjenester 2 161 2 161

14 Overføringer 2 537 2 537

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 208 208

Sum utgifter 81 094 79 694

     

17 Refusjoner -3 473 -3 473

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -208 -208

Sum inntekter -3 681 -3 681

     

Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 77 413 76 013

     

EMbo    

10 Lønn 54 674 71 774
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

11 Forbruk 8 664 8 664

12 Drift 1 521 1 521

13 Kjøp av tjenester 4 180 4 180

14 Overføringer 1 894 1 894

Sum utgifter 70 933 88 033

     

17 Refusjoner -1 894 -1 894

Sum inntekter -1 894 -1 894

     

Nettosum EMbo 69 039 86 139

     

Barnevernstjenesten    

10 Lønn 158 430 154 130

11 Forbruk 33 172 33 172

12 Drift 10 014 10 664

13 Kjøp av tjenester 51 176 45 176

14 Overføringer 9 138 9 138

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 1 001 1 001

Sum utgifter 262 931 253 281

     

16 Salgsinntekter -305 -305

17 Refusjoner -25 921 -25 921

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -1 001 -1 001

Sum inntekter -27 227 -27 227

     

Nettosum Barnevernstjenesten 235 704 226 054

     

Nettosum Oppvekst og utdanning 3 159 055 3 079 434

     

Helse og velferd    
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Helse- og sosialkontor    

10 Lønn 94 293 92 993

11 Forbruk 25 551 24 051

12 Drift 369 046 372 646

13 Kjøp av tjenester 113 414 108 914

14 Overføringer 24 033 3 533

Sum utgifter 626 337 602 137

     

17 Refusjoner -2 717 -2 717

Sum inntekter -2 717 -2 717

     

Nettosum Helse- og sosialkontor 623 620 599 420

     

NAV    

10 Lønn 103 896 102 696

11 Forbruk 8 762 7 262

12 Drift 360 360

13 Kjøp av tjenester 8 473 8 473

14 Overføringer 189 853 194 853

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 1 230 1 230

Sum utgifter 312 574 314 874

     

16 Salgsinntekter -700 -700

17 Refusjoner -8 205 -8 205

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -1 361 -1 361

Sum inntekter -10 266 -10 266

     

Nettosum NAV 302 308 304 608

     

Fysio- og ergoterapitjenesten    

10 Lønn 40 674 39 574
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

11 Forbruk 6 969 6 969

12 Drift 425 425

13 Kjøp av tjenester 25 832 25 832

14 Overføringer 1 535 1 535

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 322 322

Sum utgifter 75 757 74 657

     

16 Salgsinntekter -1 626 -1 126

17 Refusjoner -8 639 -8 639

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -322 -322

Sum inntekter -10 587 -10 087

     

Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 65 170 64 570

     

Helsehuset i Stavanger    

10 Lønn 14 981 13 301

11 Forbruk 7 442 6 942

14 Overføringer 300 300

Sum utgifter 22 723 20 543

     

17 Refusjoner -2 700 -2 700

Sum inntekter -2 700 -2 700

     

Nettosum Helsehuset i Stavanger 20 023 17 843

     

Hjemmebaserte tjenester    

10 Lønn 414 541 387 241

11 Forbruk 15 664 13 664

12 Drift 4 135 3 735

13 Kjøp av tjenester 6 227 6 227

14 Overføringer 3 995 3 995
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 111 111

Sum utgifter 444 673 414 973

     

16 Salgsinntekter -8 459 -8 459

17 Refusjoner -352 212 -352 212

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -111 -111

Sum inntekter -360 782 -360 782

     

Nettosum Hjemmebaserte tjenester 83 891 54 191

     

Bofellesskap    

10 Lønn 456 078 449 078

11 Forbruk 13 884 13 884

14 Overføringer -8 310 791

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 185 185

Sum utgifter 461 837 463 938

     

17 Refusjoner -942 -942

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -185 -185

Sum inntekter -1 127 -1 127

     

Nettosum Bofellesskap 460 710 462 811

     

Alders- og sykehjem    

10 Lønn 563 180 544 730

11 Forbruk 101 969 100 769

13 Kjøp av tjenester 404 996 403 496

14 Overføringer 5 685 5 335

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 2 692 2 692

Sum utgifter 1 078 522 1 057 022
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

16 Salgsinntekter -178 512 -178 512

17 Refusjoner -41 225 -41 225

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -2 692 -2 692

Sum inntekter -222 429 -222 429

     

Nettosum Alders- og sykehjem 856 093 834 593

     

Stavanger legevakt    

10 Lønn 71 300 70 300

11 Forbruk 11 460 10 960

12 Drift 1 300 1 300

13 Kjøp av tjenester 332 332

14 Overføringer 6 775 6 775

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 79 79

Sum utgifter 91 246 89 746

     

16 Salgsinntekter -12 447 -12 447

17 Refusjoner -24 300 -24 300

18 Overføringer -601 -601

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -79 -79

Sum inntekter -37 427 -37 427

     

Nettosum Stavanger legevakt 53 819 52 319

     

Rehabiliteringsseksjonen    

10 Lønn 43 406 42 606

11 Forbruk 4 183 3 783

12 Drift 1 122 1 122

13 Kjøp av tjenester 662 662

14 Overføringer 529 529

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 132 132
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Sum utgifter 50 034 48 834

     

16 Salgsinntekter -949 -949

17 Refusjoner -1 406 -1 406

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -132 -132

Sum inntekter -2 487 -2 487

     

Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 47 547 46 347

     

Arbeidstreningsseksjonen    

10 Lønn 13 658 12 918

11 Forbruk 3 497 3 497

12 Drift 488 488

13 Kjøp av tjenester 1 525 1 525

14 Overføringer 810 810

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 252 252

Sum utgifter 20 230 19 490

     

16 Salgsinntekter -500 -500

17 Refusjoner -3 971 -3 971

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -252 -252

Sum inntekter -4 723 -4 723

     

Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 15 507 14 767

     

Boligkontoret    

10 Lønn 7 236 7 136

11 Forbruk 450 450

12 Drift 20 20

Sum utgifter 7 706 7 606
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Nettosum Boligkontoret 7 706 7 606

     

Flyktningseksjonen    

10 Lønn 24 856 22 856

11 Forbruk 4 792 4 792

12 Drift 10 10

14 Overføringer 372 372

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 52 52

Sum utgifter 30 082 28 082

     

16 Salgsinntekter -415 -415

17 Refusjoner -280 -280

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -52 -52

Sum inntekter -747 -747

     

Nettosum Flyktningseksjonen 29 335 27 335

     

Dagsenter og avlastningsseksjonen    

10 Lønn 163 585 162 385

11 Forbruk 2 144 1 644

14 Overføringer 16 097 11 767

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 676 676

Sum utgifter 182 502 176 472

     

16 Salgsinntekter -1 149 -1 149

17 Refusjoner -6 026 -6 026

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -676 -676

Sum inntekter -7 851 -7 851

     

Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen 174 651 168 621
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Tekniske hjemmetjenester    

10 Lønn 5 926 5 446

11 Forbruk 2 052 2 052

12 Drift 5 861 341

13 Kjøp av tjenester 164 164

14 Overføringer 602 602

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 186 186

Sum utgifter 14 791 8 791

     

16 Salgsinntekter -6 855 -6 355

17 Refusjoner -626 -626

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -186 -186

Sum inntekter -7 667 -7 167

     

Nettosum Tekniske hjemmetjenester 7 124 1 624

     

Krisesenteret i Stavanger    

10 Lønn 12 779 12 579

11 Forbruk 3 184 3 184

12 Drift 120 120

14 Overføringer 70 70

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 174 174

Sum utgifter 16 327 16 127

     

17 Refusjoner -3 187 -3 187

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -174 -174

Sum inntekter -3 361 -3 361

     

Nettosum Krisesenteret i Stavanger 12 966 12 766

     

Sentrale midler levekår    
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

10 Lønn 11 100 19 000

11 Forbruk 5 404 2 604

12 Drift 16 941 13 891

13 Kjøp av tjenester 15 846 13 746

14 Overføringer 43 823 38 323

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 2 799 2 799

Sum utgifter 95 913 90 363

     

17 Refusjoner -201 587 -182 787

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -2 799 -2 799

Sum inntekter -204 386 -185 586

     

Nettosum Sentrale midler levekår -108 473 -95 223

     

Sentrale midler legetjeneste    

10 Lønn 8 239 6 489

11 Forbruk 56 56

13 Kjøp av tjenester 70 158 70 158

14 Overføringer 1 159 1 159

Sum utgifter 79 612 77 862

     

17 Refusjoner -6 780 -6 780

Sum inntekter -6 780 -6 780

     

Nettosum Sentrale midler legetjeneste 72 832 71 082

     

Stab Helse og velferd    

10 Lønn 37 262 36 692

11 Forbruk 6 605 6 405

12 Drift 1 042 1 042

13 Kjøp av tjenester 1 159 1 159
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

14 Overføringer 1 823 1 823

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 2 809 2 809

Sum utgifter 50 700 49 930

     

16 Salgsinntekter -593 -593

17 Refusjoner -7 368 -7 368

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -2 809 -2 809

Sum inntekter -10 770 -10 770

     

Nettosum Stab Helse og velferd 39 930 39 160

     

Nettosum Helse og velferd 2 764 759 2 684 440

     

By- og samfunnsplanlegging    

     

Stab By- og samfunnsplanlegging    

10 Lønn 2 801 2 711

11 Forbruk 2 189 2 189

12 Drift 8 042 8 042

14 Overføringer 1 075 1 075

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 402 402

Sum utgifter 14 509 14 419

     

16 Salgsinntekter -2 671 -2 671

17 Refusjoner -1 575 -1 575

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -402 -402

Sum inntekter -4 648 -4 648

     

Nettosum Stab Samfunnsutvikling 9 861 9 771

     

Byggesaksavdelingen    
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

10 Lønn 17 557 17 557

11 Forbruk 4 504 4 504

14 Overføringer 83 83

Sum utgifter 22 144 22 144

     

16 Salgsinntekter -20 366 -20 366

17 Refusjoner -83 -83

Sum inntekter -20 449 -20 449

     

Nettosum Byggesaksavdelingen 1 695 1 695

     

Planavdelinger    

10 Lønn 51 349 50 349

11 Forbruk 1 280 1 280

12 Drift 2 780 2 780

14 Overføringer 808 808

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 121 121

Sum utgifter 56 338 55 338

     

16 Salgsinntekter -15 426 -15 426

17 Refusjoner -883 -883

18 Overføringer -500 -500

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -121 -121

Sum inntekter -16 930 -16 930

     

Nettosum Planavdelinger 39 408 38 408

     

Beredskap    

10 Lønn 8 477 7 777

11 Forbruk 905 905

12 Drift 780 530
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

14 Overføringer 135 135

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 61 61

Sum utgifter 10 358 9 408

     

16 Salgsinntekter    

17 Refusjoner -235 -235

18 Overføringer -180 -180

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -61 -61

Sum inntekter -476 -476

     

Nettosum Beredskap 9 882 8 932

     

Nettosum By- og samfunnsplanlegging 60 846 58 806

     

Bymiljø og utbygging    

     

Stab strategi og målstyring    

10 Lønn 5 472 5 392

11 Forbruk 572 572

12 Drift 240 240

13 Kjøp av tjenester 2 2

14 Overføringer 127 127

Sum utgifter 6 413 6 333

     

17 Refusjoner -127 -127

Sum inntekter -127 -127

     

Nettosum Stab strategi og målstyring 6 286 6 206

     

Juridisk    

10 Lønn 10 109 9 729

329



  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

11 Forbruk 2 225 2 725

12 Drift 188 188

14 Overføringer 910 910

Sum utgifter 13 432 13 552

     

16 Salgsinntekter -330 -1 640

17 Refusjoner -160 -160

Sum inntekter -490 -1 800

     

Nettosum Juridisk 12 942 11 752

     

Stavanger Eiendom    

10 Lønn 22 636 18 636

11 Forbruk 21 589 24 889

12 Drift 128 560 116 710

13 Kjøp av tjenester 162 607 152 257

14 Overføringer 13 399 13 399

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 237 380 237 380

Sum utgifter 586 171 563 271

     

16 Salgsinntekter -32 444 -32 444

17 Refusjoner -32 314 -32 314

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -237 380 -237 380

Sum inntekter -302 138 -302 138

     

Nettosum Stavanger Eiendom 284 033 261 133

     

Park og vei    

10 Lønn 27 798 26 098

11 Forbruk 19 061 22 291

12 Drift 37 051 36 151
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

13 Kjøp av tjenester 77 702 75 172

14 Overføringer 12 807 12 507

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 51 771 51 771

Sum utgifter 226 190 223 990

     

16 Salgsinntekter -9 934 -9 934

17 Refusjoner -8 285 -8 285

18 Overføringer -2 600 -2 600

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -51 771 -51 771

Sum inntekter -72 590 -72 590

     

Nettosum Park og vei 153 600 151 400

     

Funksjon 190 - Park og vei    

10 Lønn 8 807 8 807

11 Forbruk 222 222

12 Drift 88 88

14 Overføringer 55 55

Sum utgifter 9 172 9 172

     

16 Salgsinntekter -9 117 -9 117

17 Refusjoner -55 -55

Sum inntekter -9 172 -9 172

     

Nettosum Park og vei 0 0

     

Idrett    

10 Lønn 5 588 4 688

11 Forbruk 40 715 33 375

12 Drift 723 723

13 Kjøp av tjenester 52 268 43 068
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

14 Overføringer 24 164 24 164

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 7 982 7 982

Sum utgifter 131 440 114 000

     

16 Salgsinntekter -17 038 -12 738

17 Refusjoner -5 831 -5 831

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -7 982 -7 982

Sum inntekter -30 851 -26 551

     

Nettosum Idrett 100 589 87 449

     

Vannverket    

10 Lønn 20 051 19 651

11 Forbruk 8 315 7 515

12 Drift 13 497 12 997

13 Kjøp av tjenester 56 418 43 518

14 Overføringer 300 300

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 35 300 32 500

Sum utgifter 133 881 116 481

     

16 Salgsinntekter -122 712 -109 512

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -11 169 -6 969

Sum inntekter -133 881 -116 481

     

Nettosum Vannverket 0 0

     

Avløpsverket    

10 Lønn 22 850 22 450

11 Forbruk 10 068 9 068

12 Drift 18 388 17 888

13 Kjøp av tjenester 112 832 102 332
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

14 Overføringer 600 600

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 79 827 62 927

Sum utgifter 244 565 215 265

     

16 Salgsinntekter -225 141 -195 841

17 Refusjoner -62 -62

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -19 362 -19 362

Sum inntekter -244 565 -215 265

     

Nettosum Avløpsverket 0 0

     

Renovasjon    

10 Lønn 6 074 6 074

11 Forbruk 13 820 13 370

12 Drift 9 400 9 400

13 Kjøp av tjenester 134 945 120 405

14 Overføringer 320 320

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 4 225 4 525

Sum utgifter 168 784 154 094

     

16 Salgsinntekter -144 315 -142 005

17 Refusjoner -20 450 -8 000

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -3 879 -3 949

Sum inntekter -168 644 -153 954

     

Nettosum Renovasjon 140 140

     

Plan og anlegg    

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 347 347

Sum utgifter 347 347
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -347 -347

Sum inntekter -347 -347

     

Nettosum Plan og anlegg 0 0

     

Miljø    

10 Lønn 3 063 3 013

11 Forbruk 1 114 1 114

12 Drift 425 925

14 Overføringer 5 629 9 629

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 208 208

Sum utgifter 10 439 14 889

     

16 Salgsinntekter -8 000 -8 000

17 Refusjoner -445 -445

18 Overføringer -650 -650

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -208 -208

Sum inntekter -9 303 -9 303

     

Nettosum Miljø 1 136 5 586

     

Nettosum Bymiljø og utbygging 558 726 523 666

     

Innbygger- og samfunnskontakt    

     

Næring    

10 Lønn 5 971 5 821

11 Forbruk 3 505 3 505

12 Drift 346 346

13 Kjøp av tjenester 926 926

14 Overføringer 3 068 3 068
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Sum utgifter 13 816 13 666

     

16 Salgsinntekter -70 -70

17 Refusjoner -82 -82

Sum inntekter -152 -152

     

Nettosum Næring 13 664 13 514

     

Kommunikasjon    

10 Lønn 6 344 6 214

11 Forbruk 923 923

12 Drift 1 569 1 569

14 Overføringer 229 229

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 103 103

Sum utgifter 9 168 9 038

     

16 Salgsinntekter -125 -125

17 Refusjoner -413 -413

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -103 -103

Sum inntekter -641 -641

     

Nettosum Kommunikasjon 8 527 8 397

     

Kultur    

10 Lønn 6 801 4 961

11 Forbruk 664 664

12 Drift 81 81

14 Overføringer 168 426 160 376

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 787 787

Sum utgifter 176 759 166 869
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

17 Refusjoner -290 -290

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -787 -787

Sum inntekter -1 077 -1 077

     

Nettosum Kultur 175 682 165 792

     

Innbyggerservice    

10 Lønn 12 575 12 355

11 Forbruk 1 117 1 117

12 Drift 765 765

13 Kjøp av tjenester 19 19

14 Overføringer 943 943

Sum utgifter 15 419 15 199

     

16 Salgsinntekter -1 780 -1 780

17 Refusjoner -541 -541

Sum inntekter -2 321 -2 321

     

Nettosum Innbyggerservice 13 098 12 878

     

Politisk sekretariat    

10 Lønn 9 493 9 313

11 Forbruk 603 603

12 Drift 232 232

13 Kjøp av tjenester 5 5

14 Overføringer 110 110

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 18 18

Sum utgifter 10 461 10 281

     

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -18 -18

Sum inntekter -18 -18
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

     

Nettosum Politisk sekretariat 10 443 10 263

     

Smartby    

10 Lønn 7 000 7 000

12 Drift 3 000 0

Sum utgifter 10 000 7 000

     

Nettosum Smartby 10 000 7 000

     

Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring 231 414 217 844

     

Rådmann, stab og støttefunksjoner    

     

Rådmann    

10 Lønn 13 927 13 927

11 Forbruk 220 220

12 Drift 346 346

14 Overføringer 1 963 1 963

Sum utgifter 16 456 16 456

     

17 Refusjoner -8 563 -8 563

Sum inntekter -8 563 -8 563

     

Nettosum Rådmann 7 893 7 893

     

Kommuneadvokat    

10 Lønn 4 991 4 771

11 Forbruk 225 225

12 Drift 947 947

14 Overføringer 121 121
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Sum utgifter 6 284 6 064

     

16 Salgsinntekter -40 -40

17 Refusjoner -121 -121

Sum inntekter -161 -161

     

Nettosum Kommuneadvokat 6 123 5 903

     

Stab og støtte    

10 Lønn 234 828 229 178

11 Forbruk 70 391 70 791

12 Drift 43 981 41 366

13 Kjøp av tjenester 384 384

14 Overføringer 16 068 15 243

15 Finansutgifter/�nanstransaksjoner 4 166 4 166

Sum utgifter 369 818 361 128

     

16 Salgsinntekter -31 088 -31 088

17 Refusjoner -48 756 -47 931

18 Overføringer -62 -62

19 Finansinntekter/�nanstransaksjoner -4 166 -4 166

Sum inntekter -84 072 -83 247

     

Nettosum Stab og støtte 285 746 277 881

     

     

Felles inntekter og utgifter    

605100 BV-ALLMENT    

Sum utgifter 410 410

     

605200 FV- ALLMENT    
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Sum inntekter -9 000 -9 000

Nettosum -9 000 -9 000

     

800000 FOLKEVALGTE    

Sum utgifter 45 452 43 852

Sum inntekter -570 -570

Nettosum 44 882 43 282

     

800010 REVISJON    

Sum utgifter 6 300 5 700

Nettosum 5 700 5 700

     

800014 HOVEDTILLITSVALGTE    

Sum utgifter 14 034 13 734

Sum inntekter -30 -30

Nettosum 14 004 13 704

     

800015 FELLESUTGIFTER    

Sum utgifter 30 765 20 765

Sum inntekter -905 -905

Nettosum 29 860 19 860

     

800016 TILSKUDD DIVERSE    

Sum utgifter 13 873 13 873

Nettosum 13 873 13 873

     

800017 VALG    

Sum utgifter 6 905 5

Nettosum 6 905 5

     

800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)    
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Sum utgifter 74 646 75 246

Sum inntekter -2 500 -2 500

Nettosum 72 746 72 746

     

800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER    

Sum utgifter 198 800 193 310

Nettosum 198 800 193 310

     

800022 ANDR. NÆRINGSFORM.    

Sum inntekter -2 900 -2 900

Nettosum -2 900 -2 900

     

800025 LIVSSYNSSAMFUNN    

Sum utgifter 14 200 14 200

Nettosum 14 200 14 200

     

800028 INNTEKT FRIKRAFT    

Sum inntekter -14 000 -13 400

Nettosum -14 000 -13 400

     

800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL    

Sum utgifter 800 800

Nettosum 800 800

     

800032 STAVANGER FELLESRÅD    

Sum utgifter 89 900 87 000

Nettosum 89 900 87 000

     

800036 FELLES    

Sum utgifter 17 426 17 426

Sum inntekter -9 685 -9 685
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Nettosum 7 741 7 741

     

800099 RESERVE TILL.BEVILGN    

Sum utgifter 265 364 251 364

Nettosum 265 364 251 364

     

800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO    

Sum utgifter 5 850 5 850

Nettosum 5 850 5 850

     

800200 SKATT PÅ INNT./FORM.    

Sum inntekter -5 198 000 -4 998 000

Nettosum -5 198 000 -4 998 000

     

800201 EIENDOMSSKATT    

Sum inntekter -274 500 -265 000

Nettosum -274 500 -265 000

     

800202 RAMMETILSKUDD    

Sum inntekter -2 309 270 -2 223 100

Nettosum -2 309 270 -2 223 100

     

800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD    

Sum inntekter -22 600 -20 900

Nettosum -22 600 -20 900

     

800205 INTEGRERINGSTILSKUDD    

Sum inntekter -270 800 -276 800

Nettosum -270 800 -276 800

     

800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN    
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  Budsjettforslag Vedtatt budsjett

Sum utgifter 264 949 236 288

Sum inntekter -601 065 -545 897

Nettosum -336 116 -309 609

     

800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN    

Sum utgifter 373 171 350 929

Nettosum 373 171 350 929

     

800400 DISPOSISJONSFOND    

Sum inntekter -740 0

Nettosum -740 0

     

800403 OVERF. KAP.REGNSK.    

Sum utgifter 219 158 181 068

Nettosum 219 158 181 068

     

800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING    

Sum utgifter 0 1 000

Nettosum 0 1 000

     

Nettosum Felles inntekter og utgifter -7 074 562 -6 855 867

Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet
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RÅDMANNENS FORSLAG

14 Tilskudd til lag og organisasjoner

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett
2018

Søknadsbeløp
Foreslått
budsjett

2019

  HELSE OG VELFERD      

1 A-larm, driftstilskudd 100 000 300 000 79 000

2 A-larm, Pusterommet A-Larm for pårørende   135 000  

3 A-larm, Kreativt verksted   129 000 20 000

4 A-larm, turgruppe   127 000  

5 A-larm, styrke mødre sammen 50 000 100 000 50 000

6 Amathea, veiledning for gravide 84 000 100 000 84 000

7 Ananke Stavanger 25 000 35 000 25 000

8 Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes 99 000 500 000 99 000

9 Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste 50 000 100 000 50 000

10 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 149 000 150 000 150 000

11 Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren 0 250 000 0

12 Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd 2 018 000 2 650 000 2 005 000

13 Engøyholmen kystkultursenter, restaurering av sjøhustak/ gavlvegg Sjøhuset 0 300 000 0

14 Fontenehuset 1 648 000 2 000 000 1 638 000

15 Frelsearmeens Rusomsorg 442 000 1 000 000 439 000

16 FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland) 90 000 91 000 90 000

17 Funkis huset 0 50 000 0

18 Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter (inkludert variable tilskudd) 1 208 000 1 250 000 1 200 000

19 KIA - Kristent interkulturelt arbeid, drift 120 000 0 218 000

20 KIA Norge, avd Rogaland ,Pusterommet 0 343 000 0

21 KIA barnesang 0 201 000 0

22 KIA Verdensmiddag 0 202 000 0
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett
2018

Søknadsbeløp
Foreslått
budsjett

2019

23 Kirkens bymisjon, Albertine 1 064 000 1 200 000 1 057 000

24 Kirkens bymisjon, Jobb 1 967 000 1 100 000 961 000

25 Kirkens bymisjon, Gatejurist 290 000 350 000 288 000

26 Kirkens bymisjon, Gateprest 112 000 150 000 111 000

27 Kirkens bymisjon, Natteravnene 696 000 740 000 692 000

28 Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende 99 000 0 0

29 Kirkens bymisjon, Tillitsperson 0 150 000 0

30 Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger 100 000 200 000 99 000

31 Kirkens SOS i Rogaland 362 000 390 000 360 000

32 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd 246 000 600 000 244 000

33 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par 40 000 80 000 40 000

34 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest 99 000 150 000 98 000

35 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft 50 000 50 000 50 000

36 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede 50 000 50 000 50 000

37
Kreftomsorg i Rogaland (KOR)  
-brosjyre når livet blir berørt av kreft barn og unge

26 000 0 0

38 Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, omsorg tilbud på Vardesenteret   534 000 298 000

39 Klubb for mennesker med utviklingshemming, Torsdagstreffen i Hafrsfjord 0 5 000 5 000

40 LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 12 000 12 000 12 000

41 Mental helse Stavanger 99 000 0  

42 Mental helse ungdom Stavangerregionen 40 000 40 000 40 000

43 Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger 390 000 750 000 447 000

44
Norges Døveforbund ( NDF)  
- Stavanger- framleie/drift av leie lokalet Døves Senter

100 000 350 000 199 000

45 Norges ME forening, driftstilskudd- sosialt/helsefremmende arbeid 35 000 128 000 35 000

46 Open Hands For you, mor og barn fysisk og sosial aktivitet 0 277 000 0

47 Open Hands For you, fysisk aktivitet for kvinner 0 711 000 0

48 RIO 0 10 000 10 000

49 Rus-Nett Rogaland 158 000 170 000 147 000

50 Røde Kors Stavanger - besøktjenesten 60 000 200 000 60 000

51 Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning 100 000 400 000 99 000
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett
2018

Søknadsbeløp
Foreslått
budsjett

2019

52 Røde Kors Stavanger - EVA tiltak 0 200 000 0

53 Røde Kors Rogaland Flyktningguide 242 000 400 000 240 000

54 SELVHJELP for innvandrere og �yktninger ( SEIF), Stavanger 281 000 510 000 279 000

55
Senter for spiseforstyrrelser/ endret navn  
ROS rådgivning om spiseforstyrelser , senter i Rogaland

159 000 600 000 158 000

56 SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon 145 000 175 000 99 000

57 SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter 100 000 150 000 100 000

58 Skipper Worse drift 4 062 000 4 262 000 4 037 000

59 Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud 398 000 810 000 396 000

60 Skipper Worse middagsdistribusjon 737 000 1 100 000 596 000

61 Skipper Worse, hverdagsglede 672 000 1 000 000 668 000

62 SMISO Senter mot seksuelle overgrep 174 000 399 000 173 000

63 Sosialt / helsefremmende arbeid 430 000 430 000 430 000

64 Stavanger Turistforening 0 150 000 0

65 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning -Psyk Opp info 186 000 200 000 185 000

66 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene 148 000 153 000 147 000

67 Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 39 1 291 000 2 210 000 1 281 000

68 Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt 290 000 290 000 290 000

69 Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård 698 000 1 275 000 694 000

70 Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner 5 863 000 5 863 000 5 863 000

71 Støttegruppen 22. juli – Rogaland 30 000 0 0

72 Tjensvoll menighetsdagsenter 10 000 10 000 10 000

73 Vassøy kapell uteområde 0 50 000 0

74 Ville veier AS 300 000 300 000 299 000

  SUM HELSE OG VELFERD 27 494 000 39 347 000 27 494 000

         

  BYMILJØ OG UTBYGGING      

75 Tilskudd til idretten 8 750 000   8 750 000

76 Stavanger Ishall 4 375 000   4 375 000

77 Stimuleringstilskudd 682 000   682 000

78 Jæren Friluftsråd 1 831 000   1 881 000
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett
2018

Søknadsbeløp
Foreslått
budsjett

2019

79 Ryfylke friluftsråd 1 831 000   1 881 000

80 Rogaland Arboret 750 000   775 000

81 Stavanger Sentrum AS 900 000   900 000

82 Stavanger turnforening 300 000   300 000

83 Ynglingehallen 1 032 000   1 032 000

84 Verdens Energibyer 80 000   0

85 Reservekonto idrett 700 000   700 000

86 Lysefjorden Utvikling AS 280 000   400 000

87 Urban Sjøfront AS 500 000   500 000

88 HAMMER Series 1 500 000   1 500 000

  SUM BYMILJØ OG UTBYGGING 23 511 000   23 676 000

         

  INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT      

  Regionale m.v.      

89 MUST - Museum Stavanger 23 298 000 22 722 000  

90 Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 141 000 1 000 000 141 000

91 Norsk Oljemuseeum 2 063 000 2 200 000 2 063 000

92 Rogaland kunstsenter 879 000 1 001 000 879 000

93 Tou Scene 3 681 000   4 506 000

94 Kunstskolen i Rogaland 529 000 569 000 529 000

95 Filmkraft Rogaland 1 630 000 2 700 000 2 700 000

96 Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 293 000 350 000 293 000

97 Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 18 504 000 18 830 000  

98 Stavanger Symfoniorkester 24 043 000 24 047 000  

99 Opera Rogaland IKS 650 000 700 000 700 000

         

  Kommunalt �nansierte institusjoner      

100 Norsk lydinstitutt 2 572 000 2 664 000 2 630 000

101 STAR driftstilskudd 600 000 700 000 700 000

102 Stavanger kunstforening 861 000 1 500 000 861 000
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett
2018

Søknadsbeløp
Foreslått
budsjett

2019

103 Frida Hansens hus 223 000 500 000 223 000

104 Tou Trykk Stiftelsen Gra�sk Verksted Stavanger 400 000 700 000 400 000

         

  Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser      

105
Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og
festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid

8 000 000   8 000 000

106 Tilskudd til kor og korps 562 000   562 000

107 Tilskudd kulturorganisasjoner 363 000   363 000

108 Kulturstipend 350 000   350 000

109 Stavanger kommunes kulturpris 50 000   50 000

110 Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter 2 752 000   2 752 000

111 Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur 575 000   575 000

112 Tilskudd visuell kunst 400 000   400 000

  SUM INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT 93 419 000    

         

  DIVERSE TILSKUDD      

113 Senter for int. kommunikasjon - SIK 180 000 200 000 190 000

114 Gladmat festival 2 000 000 2 600 000 2 000 000

115 Studentersamfunnet Folken 700 000 900 000 710 000

116 Kirkelig dialogsenter 400 000 500 000 430 000

117 Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) 80 000 100 000 90 000

118 Norges Døveforbund Stavanger 180 000 237 500 190 000

  Sum diverse tilskudd 3 710 000    

         

  Medlemsavgift/kontingent      

119 Tilskudd ASSS-samarbeid 321 000 329 346 329 346

120 Region Stavanger BA 2 787 000 2 795 961 2 795 961

121 Nordsjøvegen - medlemsavgift 59 000 60 500 60 500

122 IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap (FSK-vedtak 27.08.15) 35 000 35 000 35 000

123 Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13) 50 000 50 000 50 000

124 Norsk pasientskadeerstatning 3 700 000   3 500 000
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  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Vedtatt

budsjett
2018

Søknadsbeløp
Foreslått
budsjett

2019

125 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 796 000 815 761 815 761

  Sum medlemsavgift/kontingent 7 748 000    

         

  Kommunalt råd, komite, TV-aksjon      

126 Eldrerådet 513 000   513 000

127 Funksjonshemmedes råd 33 000   33 000

128 Innvandrerrådet 33 000   33 000

129 17. mai komité 750 000   750 000

130 Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger 133 000 133 141 133 141

131 TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger 66 000 66 570 66 570

  Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 528 000    

         

  Formannskapets reservekonto      

132 Altibox Norway Chess 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 600 000   600 000

133 Hammar Series (Tour Des Fjords) 2019-2022 1 500 000 1 500 000 1 500 000

134 Skape 2016-2019 - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015 697 000 698 990 698 990

135 Medlemsskap Lyntogforum , jfr. FSK-vedtak 24.08.17 100 000 100 000 100 000

136 Til disposisjon formannskapets reservekonto etter tilskudd til Gladmat 2 953 000   2 951 010

         

  Støtte til næringsutvikling      

137 Mulighetsterminalen 300 000   0

138 Altibox Norway Chess - 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 200 000   200 000

139 Demola/In Genious 250 000   0

140 Stavanger Sentrum 300 000   300 000

141 Nordic Edge 2019-2022, Jfr. FSK sak 06.09.18 500 000   1 000 000

142 Verdens Energibyer 0   80 000

143 Til disposisjon støtte til næringsutvikling 3 950 000   4 356 000

  Disposisjonskonto rådmannen etter tilskudd til Gladmat og diverse justeringer 887 000   797 721

Tabell 14.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Tall i 1 000 kr.
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Merknader til Tabell 14.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Helse og velferd

1. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,300 mill. til drift for å kunne fortsatt gi brukerne i
Stavanger Kommune et godt tilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,079 mill.

2. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,135 mill. til prosjekt Pusterommet- ukentlig
aktivitet til de som har pårørenderoller. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

3. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,129 mill. til kreativt verksted som er en
selvhjelpsgruppe der pårørende driver med ulike former for aktiviteter. Rådmannen foreslår å innvilge kr
0,02 mill.

4. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0, 127 mill. til organisering av lørdags turer til
pårørende. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

5. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,100 mill. til å fortsette med mor/barn gruppa:
Styrke Mødre Sammen, som skal hjelpe til med å leve rusfritt liv sammen med barnet sitt i samarbeid med
barneverntjenesten og familiebarnehager, samt forsterket helsestasjon i Stavanger. Rådmannen foreslår
å innvilge kr 0,05 mill.

6. Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr
0,084 mill.

7. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker om kr
0,035 mill. til driftstilskudd og støtte til informasjons –, opplærings- og kompetansehevingstiltak.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,025 mill.

8. Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,500 mill. i støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud, til
tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkohol/rusproblemer. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 0,099 mill.

9. Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, som har 25,6 % av alle deltakere bosatt i
Stavanger, søker om kr 0,100 mill. til tiltak ettervern og aktivitetstilbud for mennesker som kommer ut av
rusavhengighet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,050 mill.

10. Dyrebeskyttelse Sør –Rogaland mottar kr 0,150 mill. i fast tilskudd fra og med 2013 i følge
Formannskapets enstemmige vedtak sak 110/13 den 13.06.2013 til utgifter til sterilisering og eventuelt
avliving av katter. I år søker de kr 0,150 mill. til drift av Dyrenes Hus. Rådmannen foreslår å innvilge kr
0,150 mill. som var vedtatt i 2013.

11. Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, søker om kr 0,250 mill. i driftstilskudd til veterinærutgifter og
sparing til lokale. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

12. Engøyholmen kystkultursenter, alternativt skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om
kr 2,650 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Rådmannen foreslår å innvilge kr 2,005 mill. til drift.

13. Engøyholmen kystkultursenter søker om kr 0,300 mill. til del �nansiering av arbeid som nå er igangsatt
med restaurering nytt tak/2.etasje konstruksjon på det ene verneverdige sjøhuset. Rådmannen foreslår å
ikke innvilge denne søknaden.

14. Fontenehuset søker om kr 2,000 mill. for 2019 til driftstilskudd for å gi mennesker med psykiske lidelser /
helseutfordringer håp og muligheter til å nå sitt fulle potensial. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,638
mill.

15. Frelsesarmeens Rusomsorg, søker om kr 1 mill. til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,439
mill.

16. FRI Rogaland (tidligere LLH Rogaland) Landsforeningen for lesbiske, homo�le, bi�le og transepersoner
søker om kr 0,091 til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,09 mill.
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17. Funkis Huset Sandnes et helse- og omsorgstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år søker om kr 0,05
mill. tilskudd 2019. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

18. Hinna senteret- kurs og aktivitetssenter med daglig aktivitet for trygdede og eldre søker om kr 1,250
mill. til driftsutgifter av senteret. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,200 mill.

19. KIA – Kristent Inter kulturelt arbeid har ikke søkt om tilskudd for 2019. Rådmannen foreslår å innvilge kr
0,218 mill. som kan samlet sett brukes til forskjellige aktiviteter.

20. KIA – Kristent Inter kulturelt arbeid søker om kr 0, 343 mill. til prosjekt Pusterommet, som skal hjelpe en
gruppe innvandrerkvinner med å orientere seg i den norske samfunn og tilby kvinnene et faktisk rom å få
en pustepause med forskjellige kreative uttrykksformer. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne
søknaden.

21. KIA – Kristent Inter kulturelt arbeid søker om kr 0, 201 mill. til prosjekt Barnesang et møtested med
sang/musikk som utgangspunkt, for innvandrerbarn og familier som er berørt av økonomiske
utfordringer. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

22. KIA – Kristent Inter kulturelt arbeid søker om kr 0, 202 mill. til prosjekt Verdensmiddag til å arrangere
måltidsfellesskap for innvandrere og etnisk norske 1 gang i måneden istedenfor 3-4 ganger i året.
Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

23. Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,200 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og
videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr
1,057 mill. til dette formålet.

24. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 1,100 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,961 mill.

25. Kirkens Gatejurist søker om kr 0,350 mill. til del�nansiering av en stilling. Rådmannen foreslår å innvilge
kr 0,288 mill.

26. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. til oppsøkende arbeid blant rusavhengige og andre
vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,111 mill.

27. Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,740 mill. som begrunnes med en generell lønns- og
prisvekst. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,692 mill. til dette formålet.

28. Kirkens Bymisjon Ventilene har ikke søkt om tilskudd for 2019.

29. Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 0,150 mill. til utvikling av tjenesten Tillitsperson er en
tjeneste som tilbyr brukere med en rushistorie gratis bistand i møte med det offentlige systemet.
Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader fra Kirkens Bymisjon.
Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

30. Kirkens Bymisjon Enter Fritid er et etterverns tilbud til mennesker som er i gang med å etablere seg i en
rusfri hverdag søker om kr 0,200 mill. til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,099 mill. til
dette formålet.

31. Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,390 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 0,360 mill.

32. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,600 mill. til drift. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,244 mill. til dette formålet.

33. Kreftomsorg Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par som lever med kreft søker om kr 0,080 mill.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,040 mill.

34. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,150 mill. til kurs UNG i Vest. Rådmannen foreslår å innvilge
kr 0,098 mill.

35. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,050 mill. til tiltak møteplass for barn som lever med kreft.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,050 mill. til dette formålet.
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36. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,050 mill. til å gjennomføre trenings timer med yoga
for kreftrammede. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,050 mill. til dette formålet.

37. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) opplag av brosjyren når livet blir berørt av kreft barn og unge har ikke søkt
om tilskudd for 2019.

38. Kreftforeningen – Distriktskontor Stavanger, omsorg tilbud på Vardesenteret søker om kr 0,534 mill. til
videre utvikling av Kreftforeningens Vardesenteret som er et lav-terskel supplement til
kreftomsorgstilbudet i kommunen. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0, 298 mill.

39. Klubb for mennesker med utviklingshemming, Torsdagstreffen i Hafrsfjord søker om kr 0, 005 mill. til
drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,005 mill.

40. LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,012 mill. til å dekke
utgifter til kursing og erfaringsutveksling av både eksisterende og kommende brukerrepresentanter og
midler til likemannsarbeid/selvhjelp for bedre veiledning og støtte til pårørende. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 0,012 mill.

41. Mental helse Stavanger har ikke søkt om tilskudd for 2019.

42. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,040 mill. til driftsutgifter av ungdomslaget og
treffsted på Metropolis. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,040 mill. til dette formålet.

43. Norges Døveforbund (NDF) Stavanger søker om kr 0,750 mill. med bakgrunn i økte i lønns – og
driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,447 mill.

44. Norges Døveforbund (NDF)-Stavanger søker om kr 0,350 mill. til framleie/drift av leielokalet Døves
Senter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,199 mill.

45. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag søker om kr 0,128 mill. til driftstilskudd -sosialt/helsefremmede
arbeid. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,035 mill.

46. Open Hands For you, mor og barn fysisk og sosial aktivitet søker om kr 0, 277 mill. til et aktivitetstilbud
som skal foregå både inne og ute en gang i uken i 5 kvarter. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne
søknaden.

47. Open Hands For you, fysisk aktivitet for kvinner søker om kr 0,711 mill. til et aktivitetstilbud 1 dag i uken
60 minutter i Gymsalen på Nytorget med utdannet instruktør og en gang i måned (2,2 timer) med guide
for besøk av ulike steder og bykjernen for å få nyttig informasjon om området. Rådmannen foreslår å ikke
innvilge denne søknaden.

48. RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon søker om kr 0,010 mill. til drift. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 0,010 mill.

49. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,170 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,147 mill.

50. Røde Kors Stavanger besøkstjenesten søker om kr 0,200 mill. til omsorgsaktiviteter for å bedre
livskvalitet for kommunens eldre. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,060 mill.

51. Røde Kors Stavanger-Nettverk etter soning søker om kr 0,400 mill. til å bidra til at de straffedømte får en
bedre overgang fra fengsel til samfunn. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,099 mill.

52. Røde Kors Stavanger – EVA tiltak søker om kr 0,200 mill. til drift. EVA tilbyr utenlandske kvinner i spesielt
sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging. Rådmannen foreslår å ikke innvilge
denne søknaden.

53. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,400 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 0,240 mill.

54. SELVHJELP for innvandrere og �yktninger (SEIF) søker om kr 0,510 mill. til drift. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 0,279 mill.

55. Senter for spiseforstyrrelser/ endret navn til ROS rådgivning om spiseforstyrrelser, senter i Rogaland
søker om kr 0,600 mill. til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet.
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Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,158 mill.

56. SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 0,175 mill. til
studenthelsestasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,099 mill.

57. SIS i Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte kr 0,150 mill. til psykisk helsetilbud til
studenter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100 mill.

58. Skipper Worse drift søker om kr 4,262 mill. driftstilskudd eldresenterdrift som begrunnes med
aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 4,037
mill.

59. Skipper Worse søker om kr 0,810 mill. til prosjekt 60+ treningstilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr
0,396 mill. til dette formålet.

60. Skipper Worse søker om kr 1,100 mill. til middagsdistribusjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,596
mill. til dette formålet.

61. Skipper Worse søker om kr 1 mill. til prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for hjemmeboende
personer med demens med oppmerksomhet på trivsel og en aktiv hverdag. Rådmannen foreslår å innvilge
kr 0,668 mill. til dette formålet.

62. SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep søker om kr 0,399 mill. til driftsutgifter. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 0,173 mill.

63. Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 0,430 mill.

64. Stavanger Turistforening søker om kr 0, 150 mill. til lavterskelarrangementer for barnefamilier (CA 0-9
år) på friluftsområder, frilufts kurser og andre aktiviteter. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne
søknaden.

65. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,185 mill.

66. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av
Schizofreniuken. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,147 mill.

67. Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 2,210 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den
daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,281 mill.

68. Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 0,290 mill. til å kunne
fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Rådmannen foreslår å
innvilge kr 0,290 mill.

69. Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 1,275 mill. til �nansiering av en stilling fra Stavanger
kommune opp på samme nivå som tilskudd for en stilling fra NAV, samt dekning av en halv stilling ekstra.
Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,694 mill.

70. Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner (Ungdom og fritid) er i all hovedsak knyttet til drift av
barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Rådmannen foreslår å innvilge kr
5,863 mill.

71. Støttegruppen 22. juli- Rogaland har ikke søkt om tilskudd for 2019.

72. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,010 mill. i lønns- og driftsutgifter. Rådmannen
foreslår å innvilge kr 0,010 mill.

73. Vassøy kapell uteområde søker om kr 0, 050 mill. til trivselstiltak for barn, ungdom og voksne/eldre
Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.

74. Ville veier AS søker om kr 300 000 til drift for rusmiddelavhengige. Rådmannen foreslår å innvilge kr
0,299 mill. til dette formål.
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Bymiljø og utvikling

75. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett.
Rådmannen foreslår å holde tilskuddet uendret fra 2018 på kr 8,75 mill.

76. Rådmannen foreslår å opprettholde 2018-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.

77. Rådmannen foreslår å opprettholde 2018-nivået på stimuleringstilskudd på kr 0,682 mill.

78. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med
bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2018 på
totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,881 mill.

79. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig
med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til
2018 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,881 mill.

80. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere
per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning.
Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,775 mill.

81. Stavanger Sentrum AS. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,9 mill.

82. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til
lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 300 000.

83. Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Rådmannen foreslår å opprettholde tilskuddet til
Ynglingehallen med kr 1,032 mill.

84. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Rådmannen foreslår å overføre midlene til næringsavdelingen.

85. Rådmannen foreslår å opprettholde 2018-nivået på reservekonto idrett på kr 0,7 mill.

86. Stavanger formannskap vedtok den 8 januar 2018, sak 16/18. å øke det årlige tilskuddet til Lysefjorden
Utvikling AS med kr 0,12 mill. årlig i en 10 års periode. Rådmannen foreslår å innvilge et tilskudd på totalt
kr 0,4 mill. i 2019.

87. Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,5 mill. til Urban
Sjøfront AS. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet uendret.

88. Avtalen med Hammer Series utgår i 2022. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet uendret.

Innbygger og samfunnskontakt

Regionale

89. MUST – Museum Stavanger søker om kr 22,722 mill. fra Stavanger kommune. 
Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %,
staten 41 %. Statsbudsjettet er ikke klart når Handlings- og økonomiplan 2019-2022  legges fram,
tilskuddet fastsettes etter dette. Inkludert i tilskuddsbeløpet er avtalefestet kommunal andel justert iht.
statsbudsjettet, tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill. etter avtale, tidligere vedtatt bidrag til nytt lokale
for Norsk gra�sk museum på kr 0,6 mill., kr 436 000 i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster
høsten 2012, kr 330 000 i forbindelse med over�ytting av ansvar og arbeidsoppgaver fra
Utvandrersenteret, og investeringstilskudd til nybygg Norsk Gra�sk museum på kr 3,4 mill. Et tilskudd
lønns- og prisvekst vil ha et utfall på kr. 590 000. I tillegg imøtekommes søknad på 2 mill.

90. Jernaldergården søker om kr 1,0 mill. fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 141 000
for 2019.

91. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune.  Rådmannen foreslår å
bevilge kr 2,063 mill. for 2019.
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92. Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,001 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også
Rogaland fylkeskommune om støtte. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,879 mill. for 2019.

93. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-
anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget
indeksreguleres fra og med 2016. Iht. avtalen er det forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr
700 000 med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar er utvidet i forbindelse med at
musikkfellesskapet blir ferdigstilt. Det totale vederlaget for 2019 utgjør etter dette kr 4,506 mill.

94. Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,569 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,529 mill. for 2019.

95. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 2,7 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge
kr 2,7 mill. for 2019.

96. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,35 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 0,293 i 2019.

97. Rogaland Teater. Søker om kr 18,883 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd
mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Statsbudsjettet er ikke klart når Handlings- og
økonomiplan 2019-2022  legges fram, tilskuddet fastsettes etter dette. Driftstilskuddet som bevilges fra
kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Et tilskudd lønns- og
prisvekst vil ha et utfall på kr 0,490.

98. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 24,047 mill. fra kommunen for 2019. Fordelingsnøkkel for
driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Statsbudsjettet er ikke klart når
Handlings- og økonomiplan 2019-2022  legges fram, tilskuddet fastsettes etter dette. Et tilskudd lønns-
og prisvekst vil ha et utfall på kr 620 000.

99. Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne,
Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For
2019 foreslår rådmannen å bevilge kr 700 000. Tilskuddet økes med kr 50 000. Kommunalt �nansierte
institusjoner

100. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,664 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått
bindende avtale. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,630 mill. for 2019.

101. Star – Stavanger Rock søker om kr 0,7 mill. fra Stavanger kommune.  Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,7
mill. for 2019.

102. Stavanger kunstforening søker om kr 1,5 mill. i tilskudd for 2019. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,861
for 2019.

103. Frida Hansens hus søker om kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 223 000 for 2019.

104. Tou Trykk Stiftelsen, Gra�sk Verksted Stavanger søker om kr 0,700 mill. i tilskudd for 2019. Rådmannen
foreslår å bevilge kr 0,4 mill. for 2019.

Diverse tilskudd (sekkepost), stipend, priser

105. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til
kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av
musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og
vennskapsbysamarbeid. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 8,0 mill. for 2019.

106. Driftstilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av
kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,562 mill. for 2019.

107. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler
midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 363 000 for 2019.
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108. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Rådmannen foreslår å bevilge
kr 350 000 for 2019.

109. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 50 000 for 2019.

110. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Rådmannen foreslår å bevilge totalt
kr 2,752 mill. for 2019.

111. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA),
atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,575 mill. for
2019.

112. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum
(MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i
Rogaland. Rådmannen foreslår å bevilge kr 400 000 for 2019.

Diverse tilskudd

113. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 200 000 til kurs og kompetanseutvikling.
Rådmannen foreslår å bevilge kr 190 000 for 2019.

114. Gladmatfestivalen søker om kr 2,6 mill. i støtte, herunder ordinær driftsstøtte, til de tekniske
gjennomføringene og til beredskap. Rådmannen foreslår å videreføre samlet støtte på kr 2 mill. for 2019.
Videreføringen av tilskuddet foreslås �nansiert ved å redusere formannskapets reservekonto med kr
0,35 mill. og rådmannens disposisjonskonto med kr 0,25 mill.

115. Studentersamfunnet Folken søker om kr 900 000 til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å bevilge kr 710
000 for 2019.

116. Kirkelig dialogsenter søker for 2019 om tilskudd på kr 500 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 430 000
for 2019.

117. STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 100 000 i driftsstøtte til
aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Rådmannen foreslår å bevilge kr 90 000 for 2019.

118. Norges Døveforbund – søker om kr 237 000 til å koordinere og gjennomføre tegnspråk – og skrivetolking
på offentlige møter og arrangementer i Stavanger. Denne ordningen startet i 2017, og evalueres årlig.
Rådmannen foreslår å bevilge kr 190 000 til dette formålet for 2019.

Medlemsavgi�/kontingent

119. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk justeres hvert år. Rådmannen foreslår å bevilge kr 329 000 for
2019.

120. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk
sentralbyrås folketall i Stavanger pr. 01.01.2018 (133 141innbyggere pr. 01.01.2018). Rådmannen
foreslår å bevilge kr 2,796 mill. for 2019.

121. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for
medlemsavgifter. Rådmannen foreslår å bevilge kr 60 000 for 2019.

122. Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 er vedtatt i Formannskapet i 27. august 2015. Medlemsavgiften
er kr 35 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 35 000 for 2019.

123. Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21. februar 2013. Rådmannen foreslår å bevilge kr 50 000
for 2019.
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124. Norsk Pasientskadeerstatning – Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra NPE’s prognose for
erstatningsutbetalinger fordelt på de ulike forvaltningsnivåene. Avvik mellom innbetalt tilskudd og
faktisk utbetalt erstatning justeres ved en avregning året etter. Tilskuddet kommunene imellom blir
fordelt i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.18. Rådmannen foreslår å bevilge kr 3,5 mill. for 2019.

125. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 6,15 per innbygger i 2019.
Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (01.01.16 – 132644), neste gang i 2021. Rådmannen foreslår å
bevilge kr 815 761 for 2019.

Kommunalt råd/komite/tv-aksjon

126. Eldrerådet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 513 000 for 2019.

127. Funksjonshemmedes råd. Rådmannen foreslår å bevilge kr 33 000 for 2019.

128. Innvandrerrådet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 33 000 for 2019.

129. 17.mai komite. Rådmannen foreslår å bevilge kr 750 000 for 2019.

130. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.18 kr   133 141) til
kommunebidraget i 2019. Rådmannen foreslår å bevilge kr 133 141 til dette formålet for 2019.

131. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.18 kr 133 141)
i 2019. Rådmannen foreslår å bevilge kr 66 570 for 2019.

Formannskapets reservekonto – Vedtatte tiltak for 2019:

132. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til
Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill. for 2019, kr 0,6 mill. fra ordinær
reservekonto og kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Rådmannen foreslår videreføring av
samme tilskudd kr 0,6 mill. for 2019.

133. Hammar Series arrangeres i fortsettelsen av Tour des Fjords. Hammar Series søker om et samlet årlig
tilskudd på kr 3 mill. Avtalen med Hammer Series utgår i 2022. Rådmannen foreslår at den langsiktig
avtalen opprettholdes med bevilgning på kr 1,5 mill. fra Idrett (linjenummer 79 ) og 1,5 mill. fra ordinær
reservekonto for 2019

134. Skape søker om kr 698 990 for 2019, jfr. Handlingsplan for 2016 – 2019. Tilskuddet baseres på
innbyggertall pr. 01.01.18 (133 141 x 5,25), jfr. FSK sak 21.05.2015. Rådmannen foreslår å bevilge kr 698
990 for 2019.

135. Medlemskap i Lyntogforum. Formannskapet vedtok den 24.08.17 at Stavanger kommune tegner
medlemskap i Lyntogforum, i første omgang for to år. Kontingenten for Stavanger er kr 100 000, og
rådmannen foreslår å bevilge kr 100 000 for 2019.

136. Formannskapets reservekonto er på kr 7,2 mill. Bystyret har vedtatt å �ytte den delen av reservekontoen
som gjelder næringsformål over i budsjettrammen til næringsavdelingen permanent. Det innebærer at
formannskapets reservekonto blir kr 6,2 mill. for 2019 og videre i planperioden. Videre foreslår
rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen for 2019: Altibox Norway Chess 2017-2019,
Hammer series, Skape 2016-2019, tilskudd til Gladmatfestival og medlemskap i Lyntogforum. Etter disse
disposisjonene står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 2,95 mill. for 2019.

Rådmannens disposisjonskonto:

Disposisjonskonto rådmannen: Etter tilskudd til Gladmat på 0,25 mill. gjenstår kr 797 721

Tilskudd Næringsavdelingen
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137. Mulighetsterminalen – Tiltaket ble etablert i 2015 som et tilbud til arbeidsledige. Det har oppnådd stort
besøk og fungerte godt for mange forskjellige aktiviteter som var rettet mot nye muligheter på
arbeidsmarkedet. Vedtaket videreføres ikke i 2019.

138. Altibox Norway Chess. Internasjonalt sjakkarrangement der noen av verdens beste sjakkspillere samles i
Stavanger. Til arrangementet hører også konferansen «Summit» som tiltrekker ledende, internasjonale
krefter innen �nans og forretningsutvikling og innovasjon. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill.
årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd
på kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Bystyret har vedtatt videreføring av samme
tilskudd, kr 0,2 mill. for 2019.

139.  Demola/In Genious – Eget tiltak ved UIS basert på at det utvikles prosjekter mellom arbeidslivet og
studenter der det etableres tverrfaglige samarbeidsteam der studenter utvikler konsepter/løsninger.
Internasjonalt konsept som Stavanger formannskap var positive til å støtte i en 3 års periode (2016-
2018) med kr 250 000 årlig. Vedtaket videreføres ikke i 2019.

140. Stavanger Sentrum (STAS). STAS har i �ere år mottatt kr 1,2 mill. i tilskudd, fordelt med kr 900 000 fra
Bymiljø og utvikling og kr 300 000 fra Næring. Bystyret har vedtatt at samme beløp og fordeling gjelder
for 2019.

141. Nordic Edge. Nordic Egde AS er sentral i forhold til videreføring og utvikling av Stavanger kommunes
smartbysatsing. Nordic Egde AS og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale for 2019 –
2022 hvor det settes av 1 mill. kroner. Avtalen evalueres og oppdateres fra år til år. Bystyret har vedtatt
kr 1,0 mill. i 2019

142. Verdens Energibyer (WEPC). Stavanger kommune er en av stifterne til WECP og har vært medlem siden
etablering i 1995. WECP er et unikt nettverk for politisk og administrativ ledelse i verdens energibyer.
Bystyret har vedtatt fortsatt medlemskap kr 0,08 mill. i 2019

143. Støtte til næringsutvikling er på kr 5,986 mill. (inklusiv overført fra formannskapets reservekonto kr 1
mill.). Bystyret har vedtatt følgende disponeringer av støtte til næringsutvikling for 2019: Altibox
Norway Chess, Stavanger sentrum, Nordic Egde, Verdens Energibyer og Storby Marin (linje 123). Etter
disse disposisjonene står det til fri disposisjon på støtte til næringsutvikling kr 4,356 mill.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatsene for ikke-kommunale barnehager for 2019 vedtas administrativt i eget vedtak innen utgangen av

oktober 2018. Vedtak sendes alle ikke-kommunale barnehager, og publiseres i tillegg i vedtatt versjon av Handlings-

og økonomiplan 2019-2022.
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RÅDMANNENS FORSLAG

15 Avgi�er, gebyrer og egenbetalinger

Rådmannen legger frem forslag til budsjett 2019 den 5. oktober - i forkant av

offentliggjøringen av forslag til statsbudsjett 2019. Mange avgifter, gebyrer og

egenbetalinger følger enten direkte av statsbudsjettet, eller av kommunal de�ator som

fastsettes over statsbudsjettet. Rådmannen legger hovedsakelig en kommunal de�ator for

prisjustering på 2,8 % til grunn i dette forslaget til avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Der

satsene følger direkte av statsbudsjettet, foreslår rådmannen at satsene for 2019 blir

justert i henhold til vedtatt statsbudsjett 2019.

15.1 Forslag til endringer 2019

Rådmannen foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2019:

1. Vanngebyr foreslås økt med 12 % mens avløpsgebyrene foreslås økt med 15 % i 2019.

2. Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 2,0 %. Det foreslås et nytt gebyrregulativ for hytte-/
fritidseiendommer i 2019.

3. Billettpriser i svømmehallene foreslås å holdes uendret i 2019.

4. Feieravgiften foreslås uendret i 2019.

5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember.
Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2018 var kr 2 910 per måned for 100 %. Dette vil bli
justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2019.

6. Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås økt med 2,8 % fra høsten 2019. Dette gir en økning på kr
82 per måned for 100 % plass og kr 56 per måned for 60 % plass fra 1. august 2019.

7. Rådmannen foreslår at betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) reduseres fra kr 1 290 i 2018 til kr
740 for Ferieklubb og fra kr 2 345 til kr 1 845 for leiropphold på Vier.

8. Egenandel døgnpris K46 2.etg foreslås økt med 2,8 % til kr 306

9. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 1,7 % per semester med
virkning fra 1. januar 2019.

10. Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 2,8 % til kr 68 205 pr måned.

11. Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,8 % til kr 43 385 pr måned.

12. Betaling for korttidsopphold på institusjon, kr 160 i 2018, vil bli justert i tråd med forslag til statsbudsjett
2019.

13. Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 2,8 % til kr 465

14. Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,8 % 1. januar 2019

15. Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 2,8 % til kr 299 per døgn
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16. Betaling for måltider til dagsenterbrukere foreslås økt med 2,8 % sammenlignet med 2018. Prisene vil da
bli kr 52 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 92 for dagsenterbrukere med
nettoinntekt over 2G

17. Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån

18. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt i snitt med 1,5 %

19. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling foreslås økt i snitt med 2,8 %

20. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling foreslås økt med
1,5 %

21. Rådmannen foreslår ingen endring i avgifter for gravlundtjenester.

22. Eiendomsskattetakstene økes med 3 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens §
8A-4). Bunnfradraget og skattesatsene foreslås uendret. Enkelte eiendommer vil bli underlagt
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, hvor det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte
skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er
4 promille.

23. Piggdekkgebyret er 1400 kroner for 2018, 450 kroner for en kalendermåned eller kr 35 for et døgn.

24. Rådmannen foreslår å øke satsene med 2,8 % på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise

15.2 Vann- og avløpsgebyrer

I selvkostbudsjettet for 2019 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 12 %, mens gebyrene for avløp økes

med 15 %. Dekningsgraden i rådmannens forslag er for vannverket 91,6 % og for avløpsverket er den 96,8 %

15.2.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene i selvkostområdet baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride

gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

Administrasjon

Drift og vedlikehold

Betjening av investert kapital

Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i

kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2019 er denne renten 2,33 %

(1,83 % + 0,5 %).

15.2.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket – ansvar 602
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Funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.

Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

Funksjon 350; avløpsrensing.

Funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Tjeneste 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold

samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlaget:

Beregning av gebyrgrunnlag 2019 2019 2020 2021 2020

Vannverket        

Teknologiutvikling 500 500 500 500

Fastledd, IVAR 23 082 24 499 25 803 27 375

Mengdevariabelt ledd, IVAR 33 368 34 884 36 210 37 856

Bemanningsøkning iht. Hovedplan 2 100 2 450 2 800 2 800

Driftsutgifter/generell prisstigning 39 541 40 361 41 196 42 049

Avskrivinger 21 347 22 278 23 171 24 067

Renter restkapital 13 903 14 767 15 596 16 409

Gebyrgrunnlag 133 841 139 739 145 276 151 056

Foreslåtte inntekter -122 653 -136 890 -144 556 -149 484

Dekningsgrad 91,6 % 98 % 99,5 % 99,0 %

Avløpsverket        

Teknologiutvikling 500 500 500 500

Avløpsrensing IVAR 112 691 120 399 122 683 123 396

Bemanningsøkning iht Hovedplan 2 100 2 450 2 800 2 800

Driftsutgifter/generell prisstigning 46 603 47 611 48 639 49 688

Avskrivninger 43 483 44 491 45 504 46 416

Renter restkapital 25 051 25 966 26 884 27 759

Gebyrgrunnlag 230 428 241 417 247 010 250 559

Foreslåtte inntekter -223 111 -242 301 -248 116 -251 024

Dekningsgrad 96,8 % 100,4 % 100,4 % 100,2 %

Tabell 15.1
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Gebyrgrunnlag for områder som ikke dekkes inn av selvkost:

Kommunen er tillagt myndighet for å følge opp saker knyttet til private avløpsanlegg som ligger under

Forurensningsforskriften kap 12 og 13. Myndighetsutøvelse på disse områdene vil i hovedsak være saksbehandling

knyttet til utslippstillatelser fra private avløpsanlegg, samt tilsyn og oppfølging av private anlegg som er i drift.

Oppgaver knyttet til slik myndighetsutøvelse faller ikke inn under selvkostreglementet. På bakgrunn av dette ble det i

2015 utarbeidet en felles gebyrforskrift for kommunene i Jæren vannområde; Forskrift om gebyrer for

saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland . Forskriften ble vedtatt av

bystyret i Stavanger 14.desember 2015.

Forskriften har ikke vært fulgt opp med vedtak om gebyrregulativ for disse sakene, det er nå lagt inn, og harmonert

med gebyrnivået for omkringliggende kommuner, bla Finnøy og Rennesøy.

15.2.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 5,13 per m  brutto gulvareal pr år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 3,98 per m  målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk

tilsvarende 1,5 m  per m

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 9,48 per m  brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 7,60 per m  målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk

tilsvarende 1,5 m3 per m .

15.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

2

3

3 2

2

3

2

Vannmålerleie Pris (kr) Horisontal Vertikal

20 mm (3/4”) 200 190 mm 105 mm
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15.2.5 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 33,88.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 743,33.

15.2.6 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2 985,86 + kr 2,78 pr m  brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I: kr 47,29 pr m  brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av

hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II: kr 116,73 pr m  brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av

kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III: kr 230,92 pr m  brutto gulvareal.

1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til
denne.

2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for
dette.

15.2.7 Gebyr for saksbehandling og kontroll med private avløpsanlegg

Priser inkl MVA

Vannmålerleie Pris (kr) Horisontal Vertikal

25 mm (1”) 242 260 mm 150 mm

40 mm (1 1/2”) 320 300 mm 200 mm

50 mm (2”) 533 200 mm 200 mm

50 mm Woltmannmåler 1 193 270 mm  

80 mm 1 446 300 mm  

100 mm 1 772 360 mm  

150 mm 1 988 500 mm  

200 mm 2 986 350 mm 350 mm

Tabell 15.2

2

2

2

2
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15.3 Renovasjonsgebyr

15.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via

gebyr, og regnskapene skal – sett over en �reårsperiode – gå i balanse.

Det vises til igangsatt harmoniseringsarbeid om renovasjonsgebyrer i samsvar med signerte avtaler for nye Stavanger.

Selvkostdrift for Renovasjonen IKS og IVAR IKS viderefaktureres til Finnøy og Rennesøy i 2019.

Fra 2017 til 2018 var økningen i renovasjonsgebyret 2,0 %, som var noe lavere enn lønns- og prisstigningen hos våre

tjenesteytere. Driftskostnadene for innsamling av avfall i 2019 forventes å øke moderat, i størrelsesorden 2,5 -3,0 %

(unntatt beholderrenovasjon for konkurranseutsatte bydeler – Hundvåg og Storhaug, som øker med 10 %). I tillegg

må renovasjonsbudsjettet dekke inn 25 % av årskostnaden til giftfri bekjemping av rotter. En del av de forventede

merutgiftene i 2019 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard

renovasjonsgebyr.

15.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag

Private avløpsanlegg Pris (kr)Private avløpsanlegg Pris (kr)

Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse) 4 000

Tilsyn og kontroll, per anlegg 3 000

Tabell 15.3

Beregning av gebyrgrunnlag 2019 (i kr) 2019

Kapitalkostnader  

Avskrivninger 3 354 000

Renter restkapital 876 000

Sum kapitalkostnader 4 230 000

   

Drift og vedlikehold  

Kjøp fra IVAR IKS 61 200 000

Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS 63 395 000

Hovedpost 0 (lønn) 6 272 000

Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp) inkl. skadedyrbekjempelse 20 480 000

Internkjøp 1 300 000
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Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2019: kr 156 877 000

Dekningsgrad: kr 156 877 000 / kr 152 332 000 = 97,1 %

Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

15.3.2 Gebyrstruktur

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune / nye Stavanger er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig

(variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2019 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., kronebeløp pr.

husholdning):

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

Forslag til vedtak:

I henhold til ovenstående redegjørelse foreslår rådmannen følgende endringer: mht. renovasjonsgebyr for 2019 (Alle

beløper er eksklusive merverdiavgift) :

Satsene for renovasjonsgebyr økes med 2,0 % fra 2018 til 2019

Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Beregning av gebyrgrunnlag 2019 (i kr) 2019

Kapitalkostnad 4 230 000

Gebyrgrunnlag 156 877 000

Tabell 15.4

Gebyrstruktur (i kr)   2019  

Abonnementstype Fast Variabel SUM

Liten 970 1 089,00 2 059,0

Standard 970 1 426,50 2 396,5

Dobbel 970 2 255,0 3 225,0

Storhusholdning 970 5 545,0 6 515,0

Bruksdel-nedgravde containere 970 1400,5 2 370,5

Tabell 15.5

  Gebyrdel 80 l beholder 120 l beholder 240 l beholder 660 l beholder
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  Gebyrdel 80 l beholder 120 l beholder 240 l beholder 660 l beholder

A Fast gebyrdel 970 970 970 970

B Variabel gebyrdel (restavfall) 1089 1426,5 2255 5545

     

C Fellesabonnement
Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel
gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.

D Hjemmekompostering
1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjonsforskriften, innrømmes en
gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller
fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.

   
2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for
mer informasjon og priser.

E Dobbel tømmefrekvens
Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler
dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 104 pr. oppmøte i
«mellomukene».

F
Henteordning for glass-/ metall-
og

Borettslag, sameier o.l. som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen
tømmeordning. Prisen pr. tømming pr. beholder er for plastemballasje følgende:

  plastemballasje 80 liters beholder: kr 14

    120 liters beholder: kr 20

    240 liters beholder: kr 30

    660 liters beholder: kr 50

    Sekk med plast: kr 12

   
Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis. Merk: Henteordningen for
plastemballasje avvikles når IVAR IKS sitt sorteringsanlegg tas ibruk.

G
Tømming av nedgravde
containere

Kr 430,5 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i
containeranlegg.

     

   

I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler
husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 400,5. Tilknyttede
næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 2 101, kr 3 964 eller kr 8 777, avhengig av
bedriftens størrelse.

H Bruk av kompaktor
Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige
restavfallsbeholderer på 660 liter.

I Bytte av avfallsbeholder Kr 180 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.

J Kjøp av ekstra sekker Sekk for papir: kr 24

    Sekk for bioavfall: kr 28

    Sekk for restavfall: kr 37

    Rull med matavfallsposer (a 75 stk): 1 rull gratis

K Trilletjenester for spann
For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for
tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er
oppgitt pr. beholder og tømmedag.
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15.3.3 Gebyrstruktur hytterenovasjon

Stavanger kommune har fram til nå ikke hatt eget gebyrregulativ for hytte-/ fritidseiendommer. I forbindelse med

harmoniseringsarbeid for nye Stavanger foreslås å følge gjeldende gebyrregulativ for Finnøy og Rennesøy basert på

2018-nivå:

(Priser er eksklusive moms)

a) Ordning med hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

Kr 1 487

Gebyret er basert på 2018-nivå i Finnøy kommune / RYMI

b) Ordning med egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

Kr 1930 for 140-liters beholder

Kr 2 590 for 240-liters beholder

Kr 4 900 for 660-liters beholder

Gebyret er basert på 2018-nivå i Rennesøy kommune

15.4 Priser i svømmehaller

Prisene foreslås uendret i 2019 og utover i planperioden.

     

    Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter

    Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel

    Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell

    Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn

    Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag

L Låsbare spann Tillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.

M

Gebyrregulativ for kommunal
behandling av forurenset-
grunn-saker (iht. bystyrevedtak
6.12.2004)

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:

    a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000

    b) Mellomstore saker: kr 18 500

    c) Store, kompliserte saker: kr 25 000

Tabell 15.6, Alle beløp eksklusive merverdiavgift

Priser (i kr) 2018 2019 2020 2021 2022
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15.5 Feieravgi�

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt

tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4.

år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk

og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2018 kr 290 per pipeløp. Avgiften foreslås uendret i 2019.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

15.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

15.6.1 Foreldrebetaling

Foreslått foreldrebetaling per år 

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Prisen for en full

plass i barnehage i 2018 var kr 32 010 per år og vil bli justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2019. Betalingen i

kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri. Ikke-kommunale

barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

Priser (i kr) 2018 2019 2020 2021 2022

Enkeltbillett til barn/honnør 45 45 45 45 45

Enkeltbillett til voksne 85 85 85 85 85

Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør 360 360 360 360 360

Klippekort, 10 klipp, til voksne 680 680 680 680 680

Halvårskort til barn/honnør 860 860 860 860 860

           

Halvårskort til voksne 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670

Halvårskort til familie 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255

Tabell 15.7

Plasstype inntil 100 % 
45 timer

80 %  
36 timer

60 %  
27 timer

50 %  
22,5 timer

40 % 
18 timer

20 % 
9 timer

Barnepark

Betaling totalt per måned (i elleve måneder) 2 910 2 328 1 746 1 455 1 164 582 582

Betaling per år 32 010 25 608 19 206 16 005 12 804 6 402 6 402

Tabell 15.8
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Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

15.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at prisen er justert

for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess.

Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon mens det er 50 % moderasjon fra barn nummer tre.

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid 

Utover makspris skal ingen familier betale mer for én barnehageplass i ett år enn seks prosent av husstandens

samlede kapital- og personinntekt.

Familier med samlet inntekt under kr 533 500 har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks seks prosent av

husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Stavanger kommune tilbyr gratis kjernetid også til

barn under �re år. Familier med samlet inntekt under kr 191 600 har fritak fra foreldrebetaling.

Prosedyre ved søknad om moderasjon 

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år. Elektronisk søknadsskjema

�nnes på Stavanger kommunes hjemmesider. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger.

Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon–

denne vil bli innvilget automatisk.

Søknad om moderasjon leveres til barnehagen som oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune,

som er saksbehandlende instans.

15.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil blir

orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende. Tapt foreldrebetaling vil bli automatisk refundert barnehagene.

15.7 Egenbetalingssatser for SFO og Ungdom og fritid

15.7.1 Skolefritidsordning (SFO)

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2018 videreføres våren 2019.

Betalingssatsene for våren er:

Søskenmoderasjon Moderasjon i prosent

Avslag i pris for det eldste barnet 0 %

Avslag i pris for det neste barnet 30 %

Avslag i pris for ytterligere søsken 50 %

Tabell 15.9

Månedspris Periode Plass
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Fra høsten 2019 foreslår rådmannen å øke betalingssatsene med 2,8 %, det vil si en økning med kr 82 per måned for

100 % plass og kr 56 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt.
De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.januar – 31.desember kunne få redusert avgiften
på 100 % plass fra kr 3 011 per måned til kr 938 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass
og en 60 % plass.

2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn
i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

15.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet

består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og sommerskole i Lundsvågen.

Rådmannen foreslår at betalingssatsene Fiks Ferigge Ferie (FFF) reduseres for Ferieklubb og Sommerleir på Vier.

K46

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet til et liv uten

avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud der det legges vekt på

veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som venter på langvarig behandling, bolig

og/eller andre hjelpetiltak.

Månedspris Periode Plass

2 929 01.01 - 30.06 100 %

2 016 01.01 – 30.06 60 %

Tabell 15.10

Månedspris Periode Plass

3 011 01.08 - 31.12 100 %

2 072 01.08 - 31.12 60 %

Tabell 15.11

Type tilbud Pris egenandel 2018 Pris egenandel 2019

Ferieklubb 1 290 740

Sommerleir 2 345 1 845

Sommerskole 2 317 2 415

Tabell 15.12
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Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,8 % til kr 306.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte

satser til arrangementer i privat regi.

15.8 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Rådmannen foreslår at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 1,7 % til følgende beløp med

virkning fra 1. januar 2019:

Type arrangement/leietaker    Pris

Private barneselskaper   500 per gang

Private arrangement Hverdager under 3 timer 340 per time

Private arrangement Hverdager over 3 timer 1 350 per gang

Private arrangement Kveldstid fre- lør- eller søndag 1 350 per gang

Private arrangement Hele dagen fre- lør- eller søndag 1 975 per dag

Private arrangement Hele helgen 3 950 per helg

Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole   0

Frivillige lag og organisasjoner   0

Møter kommunale etater i bydelen   0

Fast lagerplass for brukere av bydelshuset   770 per år

Frisør / fotpleier   50 per time

Privat næringsvirksomhet Fast kontorplass 3 540 per måned 

Organisasjoner Fast kontorplass 2 050 per måned 

Ungdomsorganisasjoner u/ansatt Fast kontorplass 770 per måned 

Ungdomsorganisasjoner m/ansatt Fast kontorplass 1 500 per måned 

Frivillige ungdomsgrupper Kontortilgang 255 per 6 timer/uke 

Frivillige ungdomsgrupper Kontortilgang 154 per 3 timer/uke 

Tabell 15.13

Aktivitet Pris 2018 Foreslått pris 2019 Endring i kr

Instrumental-/vokalundervisning 3 750 3 800 50

Musikk fra livets begynnelse 3 300 3 350 50

Musikklek 3-4-5 år 3 300 3 350 50

Kulturkarusellen 1 og 2 klasse (inkl. kr 100 i materiell) 3 400 3 450 50
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Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av

tilbudene.

15.9 Egenbetalingssatser for levekår

15.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er

fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale helse- og

omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 8 200,

og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag er kr 8 200 i 2018 og vil bli justert i tråd med

forslag til statsbudsjett for 2019.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 2,8 % til kr 68 205 per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 2,8 % til kr 43 385 per måned.

15.9.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling

for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på alders- eller sykehjem. For

hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 160 i 2018 og vil bli

justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2019. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I

tillegg må brukere betale reise og en andel av reiseforsikringen via kommunen. Satsene justeres i tråd med endring i

forskrift.

15.9.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen

er kr 160 i 2018 og vil bli justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2019. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer

enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

Aktivitet Pris 2018 Foreslått pris 2019 Endring i kr

Kulturskolekor 3 300 3 350 50

Lørdagsskolen instrument 7 500 7 600 100

Barnedans (nybegynnere) 3 300 3 350 50

Dansepartier 3 750 3 800 50

Talentklasse dans 7 300 7 500 200

Bilder/visuelt/fotobehandling (inkl. materiell) 4 070 4 120 50

Drama/teater (inkl. Materiell) 4 070 4 120 50

Samspill 1 300 1 350 50

Tabell 15.14
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15.9.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en

periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er

avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold i 2018, kr 160 per døgn,

uavhengig av oppholdets lengde. Satsen vil bli justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2019.

15.9.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke

kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

15.9.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Prisen foreslås økt med 2,8 % til kr 299 per døgn.

15.9.7 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80 i 2018, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale

helse- og omsorgstjenester. Satsen vil bli justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2019.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80 i 2018, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse-

og omsorgstjenester. Satsen vil bli justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2019. Rådmannen foreslår å øke

betaling for måltider med 2,8 % til kr 52 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 92 for

dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

15.9.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og

omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å

fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 205

per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift, og er omtalt i statsbudsjettet for 2018. Beløpet vil bli

justert når ny sats er kjent i statsbudsjettet for 2019.

Nettoinntekt Pris per opphold 2019 (i kr)

Under 2G (0 – 193 766) 132

Over 2G (>193 766) 172

Tabell 15.15
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Rådmannen foreslår å øke timesatsen med kommunal de�ator for 2019 på 2,8 %, fra kr 452 til kr 465 fra 1. januar

2019. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er

det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13. desember 2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning

som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette

medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 205 (ny sats vil gjelde for 2019) per

måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at

alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 205 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

1. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om
noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som
ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.

2. Timesats for hjemmehjelp: kr 465. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2019:

* Alle satser vil justeres i tråd med føringene lagt i statsbudsjettet for 2019

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 96.883 per 1.5.2018). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste

ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 205 per måned.

15.9.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,8 % 1. januar 2019. Helse- og omsorgsdepartementet

sendte 13. desember 2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i

mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med

nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 205 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I

Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 205

per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Nettoinntekt Maksimal månedssats (i kr) (NB 2018-sats)

Under 2G (0 – 193 766)                             205*

2G - 3G (193 766 – 290 649)                   817*

3G - 4G (290 649 – 387 532)    1 568*

Over 4G (> 387 532)                             3 136*

Tabell 15.16

Nettoinntekt Månedssats (i kr)

Under 2G (0 – 193 766)     (inkl. ev praktisk bistand)                205

2G - 3G (193 766 – 290 649)                      300

Over 3G (over 290 649)                                   601

Tabell 15.17
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15.9.10 Vaksinasjonsgebyr

Rådmannen foreslår å øke satsene med 2,8 % på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1. januar 2019 bli som

følger:

15.9.11 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Stavanger kommune vil tidlig i 2019 begynne å kreve egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år. Innføringen

av egenandel er en konsekvens av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om å endre egenandelsordningene for

fysioterapitjeneste. Kommunen har vedtatt å innføre egenandel når de elektroniske journalsystemene er tilpasset for

registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Det er forespeilet å være på plass til 2019. Fysio- og

ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.

Satsene er regulert etter «Forskrift om stønad til dekning til fysioterapi m.m.», og justeres årlig 1. juli.

15.9.12 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» er foreslått økt fra kr 24 til kr 25 per tur fra 1. januar 2019.

15.10 Gebyr for startlån

Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500.

15.11 Oppre�ing av matrikkelenhet

Stavanger kommune 2019 – Gebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Oppretting av matrikkelenhet

Konsultasjon Pris

Konsultasjon første gang voksne 335 + vaksine

Oppfølgingskonsultasjon voksne 230 + vaksine

Konsultasjon barn 2 - 16 år 230 + vaksine

Barn under 2 år Betaler kun for vaksine

Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr

Familiegruppe på tre eller �ere over 16 år Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

Tabell 15.18

Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris (kr)
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For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes ½ gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av �ere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i

gebyret:

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 0.5 gebyr

For punktfester beregnes 0,5 gebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Inkl. avisannonse

Beløpet inkluderer utlysning i avis og dokumentavgift dersom arealet utgår fra eiendom med ukjent eier.

Dersom arealet utgår fra umatrikulert grunn skal det ikke betales dokumentavgift

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris (kr)

areal fra 0 – 500 m² 23 900

areal fra 501 – 2000 m² 25 900

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 200

Tabell 15.19

   

6 - 10 tomter 10 % reduksjon

11 - 25 tomter 15 % reduksjon

26 og �ere 20 % reduksjon

Tabell 15.20

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier Inkl. avisannonse  

areal fra 0 - 150 m² kr 19 500

areal fra 151 – 500 m² kr 23 800

areal fra 501 – 2000 m² kr 25 900

areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da kr 2 200

Tabell 15.21

375



Oppretting av anleggseiendom

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se pkt. 6.12 (siste pkt. kr 850 per

time)

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til punkter under Oppretting av matrikkelenhet.  I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre

oppmålingsforretning – kr 1 800

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede

hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 6.1 (15.1) Oppretting av matrikkel  og alle underpunkter.

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon  

areal fra 0 – 50 m² kr 11 200

areal fra 51 – 250 m² kr 13 700

areal fra 251 – 2000 m² kr 16 200

areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da. kr 200

Tabell 15.22

Ved samtidig oppmåling av �ere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende
reduksjoner i gebyret:

 

6 – 10 areal 10 % reduksjon

11 - 25 areal 15 % reduksjon

26 og �ere 20 % reduksjon

Tabell 15.23

Gebyr for oppretting av anleggseiendom  

areal fra 0 – 2 000 m² kr 33 900

areal fra 2 001 m² – økning per påbegynt da. kr 2 200

Tabell 15.24
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Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5,0 % av eiendommens areal.

(maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av

eiendommens areal før justeringen.

areal fra 0 – 100 m²  kr 7 800

areal fra 101 – 150 m²  kr 10 000

areal fra 151 – 250 m²  kr 13 200

areal fra 251 – 500 m²  kr 16 600

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5,0 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til

1000 m²

areal fra 0 – 250 m²  kr 17 800

areal fra 251 – 1000 m²  kr 21 300

Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift

areal fra 0 – 500 m²  kr  16 800

areal fra 501 – 1000 m² kr  21 100

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr   2 200

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

areal fra 0 – 500 m²    kr   13 500

areal fra 501 – 1000 m²   kr   18 000

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr   2 200

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en

tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til

stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

areal fra 0 – 250 m²    kr   23 700

areal fra 251 – 500 m²   kr   27 900

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr   2 200

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
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For inntil 2 punkter    kr 3 700 + mva.

For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr 500 + mva.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter   kr  6 300

For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr  1 300

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 6.12 (siste pkt. kr 850 per time).

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde: kr 7 700

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde: kr 1 800

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Hvis saken kommer ferdig beregnet/dokumentert med oppmålingsforretning: kr 5 000

Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent: kr   850 per time

Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

Gebyrene får virkning fra 01. januar 2019 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65), som hjemler kommunens

dekning av kostnader ved tjenesten, trer i kraft.

1.0 Alminnelige bestemmelser

1.0.1 Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter

annet regelverk.

1.0.2 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.3 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.4 Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som

skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.5 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.6 Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de

pkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende

gebyr eller måte å beregne gebyret på.

1.1  Seksjonering og reseksjonering
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1.2 Befaring

1.3 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

1.4 Saker som ikke blir fullført

1.5  Oppretting av eksklusive uteareal

Krever egen søknad. Denne �nnes på kommunens hjemmesider.

     

1.1.1 1 – 8 seksjoner 10 000

1.1.2 Fra 9 – 48 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 500

1.1.3 Fra 49 – 88 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 250

1.1.4 Fra 89 seksjoner og mer 40 000

Tabell 15.25

  Befaring kr

1.2
Befaring av eiendom utføres når kommunen �nner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til
behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3

2 000

Tabell 15.26

  Sletting/oppheving av seksjonerte sameier  

1.3 Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom 0

Tabell 15.27

  Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken

1.4.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.

1.4.2
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1.1 eller gebyr beregnet
etter anvendt timer (timesats pkt. 1.7).

Tabell 15.28
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Ved samtidig oppmåling av �ere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i

gebyret:

6 – 10 areal: 10 % reduksjon.

11 – 25 areal: 15 % reduksjon.

26 og �ere: 20 % reduksjon.

1.6  Utstedelse av matrikkelbrev

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller

styreleder.

1.7 Andre tjenester

Gjelder blant annet for arbeider som ikke er de�nert i eget punkt i regulativet.

15.12 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2019.

  Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon    Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon  

1.5.1 areal fra 0 – 50 m² 11 200

1.5.2 areal fra 51 – 250 m² 13 700

1.5.3 areal fra 51 – 250 m² 16 200

1.5.4 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 200

Tabell 15.29

  For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet  

1.6.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175

1.6.2 Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Tabell 15.30

  Timepris for andre tjenester  

1.7 Landmåler/ingeniør pr time kr 850

Tabell 15.31
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Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet

gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to

elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av

tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for

godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med

tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av

prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om

forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til

tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr.

Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert

inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg

Består bygningen av �ere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under �ere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under �ere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til

opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.
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§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn

normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der

kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til

dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med

saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for Kultur og byutvikling fastsette passende

gebyr.

§10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for Kultur og byutviklings avgjørelse av søknad om

reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2

bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse
1

Tiltaksklasse
2

Tiltaksklasse
3

01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)      

Basisgebyr:      

a. Enebolig (111) 24 670 31 150  

b. Enebolig med leilighet (112) 29 810 37 320  

c. Tomannsbolig (121 – 124) 29 810 40 500  

d. Andre småhus (136) pr. boenhet 11 870 14 440  

e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet 11 870 14 440  

f. Fritidsbolig (161- 163) 11 510 19 630  

g. Tilbygg punkt a-d      

< 50 m2 5 760 7 400  

> 50 m2 8 220 11 670  

h. Påbygg punkt a-d      

< 50 m2 5 760 7 400  
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Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse
1

Tiltaksklasse
2

Tiltaksklasse
3

> 50 m2 8 220 11 670  

i. Ombygging < 50 % av totalt areal 3 700    

j. Ombygging > 50 % av totalt areal 13 060    

Ny boenhet 11 870    

Hovedombygging = nybygg      

k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet 11 870 14 440 16 600

l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)   94 420 158 060

m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)   123 100 184 110

n. Bygg med bofellesskap (151-159) 48 260 71 650 94 320

o. Tilbygg punkt k-n      

Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5 700      

< 1000 m2 24 880 35 520  

> 1000 m2 35 520 47 080  

n. Påbygg punkt i-l      

< 1000 m2 24 520 35 520  

> 1000 m2 35 520 47 080  

o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n)   41 530 68 770

p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n)   75 820 127 160

q. Ombygging < 50% av totalt areal (m, n) 19 430 30 740 37 930

r. Ombygging >50% av totalt areal (m, n) 30 790 54 120 70 880

Ny boenhet 13 060    

Hovedombygging = nybygg      

s. Boligbrakker 8 690 16 290  

Andre tiltak på boligeiendom      

Fasadeendring/vinduskift (per fasade) 2 160    

Støttemur 3 550    

Innhengning/gjerde/støyskjerm 2 160    

Brygge 3 550 5 760  

Graving/fylling/sprenging 2 210    

Brønn/dam 1 490    

Basseng 4 110    
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Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse
1

Tiltaksklasse
2

Tiltaksklasse
3

02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)      

a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183) 4 320    

b. Tilbygg a 4 320    

c. Påbygg a 4 320    

03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)      

a. Industribygg (211-218) 71 700 107 430 141 760

b. Annet industribygg og lignende (219) 32 900 60 960 95 910

c. Energiforsyningsbygg (221-229) 73 300 107 430 141 760

d. Lagerbygg (231-239) 33 050 60 960 95 910

e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249) 33 100 60 960 95 910

f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales  
et minimumsgebyr på 7750

     

< 1 000 m2 19 430 37 620 72 580

> 1 000 m2 37 620 72 580 107 480

g. Påbygg a-e      

< 1 000 m2 19 380 37 680 72 580

> 1 000 m2 37 620 72 630 107 430

h. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c) 28 220 53 610 80 390

i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c) 53 560 72 580 107 430

j. Ombygging-/bruksendring 13 260 24 470 47 750

k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500      

l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e) 28 170 53 560 72 580

m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små) 7 200    

Hovedombygging = nybygg      

04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)      

a. Kontorbygg (311-319) 90 670 145 980 250 880

b. Varehus og andre butikkbygg (321-330) 90 670 179 690 281 160

c. Bensinstasjon (323) 37 370 72 580  

Samferdsel og kommunikasjon      

d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429) 90 670 145 980 250 880

e. Garasje- og hangarbygg, veg- og tra�kktilsynsbygg (431-449) 36 800 72 580 107 430
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Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse
1

Tiltaksklasse
2

Tiltaksklasse
3

f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales  
et minimumsgebyr på kr 7 750

     

< 1 000 m2 37 620 72 580  

> 1 000 m2 72 580 107 430 126 800

Påbygg a-e      

< 1 000 m2 37 620 72 580  

> 1 000 m2 72 580 107 430 126 800

g. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d) 37 620 53 250 107 430

i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d) 72 630 107 430 141 500

j. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e) 14 490 29 090 43 480

k. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e) 29 090 53 150 80 440

k. Bruksendring uten ombygging kr 7 750      

Hovedombygging = nybygg      

05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)      

Basisgebyr:      

a. Hotellbygg (511-519) 108 450 177 430 281 160

b. Bygg for overnatting (521-529) 89 020 134 000 191 930

c. Restaurantbygg (531-539) 89 020 134 000 191 930

d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales 
et minimumsgebyr på kr 7 750

     

< 1 000 m2 37 620 72 580 107 430

> 1 000 m2 72 580 107 480 185 090

Påbygg a-c      

< 1 000 m2 37 620 72 580 107 430

> 1 000 m2 72 580 107 430 185 090

e. Ombygging-/bruksendring < 50 % av bygning 53 250 72 580 107 430

f. Ombygging-/bruksendring > 50 % av bygning 72 580 107 430 145 460

g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750      

Hovedombygging = nybygg      

06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)      

Basisgebyr:      

a. Lekepark, barnehage (611-612) 33 050 54 230  
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Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse
1

Tiltaksklasse
2

Tiltaksklasse
3

b. Skolebygg (613-619) 87 280 145 460 252 370

c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)   145 460 252 370

d. Idrettsbygg (651-659)   107 480 185 140

e. Kulturhus (661-669) 87 280 145 460 252 370

f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)   145 460 252 370

Helsebygg      

g. Sykehus, sykehjem (719-729)   185 090 274 320

h. Primærhelsebygg (731-739) 72 580 107 430 185 090

Fengsel, beredskapsbygg      

i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829) 87 280 145 460 252 320

j. Tilbygg a -i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales 
et minimumsgebyr på kr 7 750

     

< 1 000 m2   37 620 72 580

> 1 000 m2   72 580 145 460

Påbygg a - i      

< 1 000 m2   36 800 92 160

> 1 000 m2   72 580 145 460

k. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal 
(unntatt lekepark/barnehage)

  36 800 53 150

l. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal 
(unntatt lekepark/barnehage)

  107 430 185 140

m. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage) 13 160 24 470  

n. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage) 24 470 53 250  

g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750      

Hovedombygging = nybygg      

07. DISPENSASJONSSØKNADER      

Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold      

a. Formål 6 270 9 460 12 640

b. Utnyttelse 6 270 9 460 12 640

c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense)  6 270 9 460 12 640

d. Etasjetall 6 270 9 460 12 640

e. Høyde (gesimshøyde o.l.) 6 270 9 460 12 640
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Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse
1

Tiltaksklasse
2

Tiltaksklasse
3

f. Andre forhold i registrerte best. 6 270 9 460 12 640

g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 270 9 460 12 640

h. Veiopparbeidelse 6 270 9 460 12 640

i. Byggeteknisk forskrift 6 270 9 460 12 640

08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)      

Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal. 
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.

1 640 2 420  

09. RIVING Gebyr per bygning      

< 400 m2 1 230    

> 400 m2 4 570    

10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.      

Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis 3 240    

Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon 4 570    

VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett 4 570    

Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin 4 570    

Basestasjon for mobil/kommunikasjon 4 570    

11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE      

Fasadeendring/vinduskift (per fasade) 1 540    

Skilt/reklame 1 540    

Større skiltplan 3 290    

Støttemur 3 600    

Innhegning/gjerde/støyskjerm 3 290    

Fylling > 1000 m2 15 830 21 070 26 320

12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, 
UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE

     

Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.      

Personlig ansvarsrett (selvbygger) 620    

13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN      

< 5000 m² 4 830    

> 5000 m² 9 460    

Ny avkjørsel fra eiendom 2 110    

14. FRIKJØP PARKERING 112 000      
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15.13 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner,
mindre endringer, dispensasjoner og
konsekvensutredninger.

1 REGULERINGSPLANER

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under

terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A Arealgebyr etter planområdets areal

1.1 For arealer t.o.m. 2 000 m : kr 59 190

1.2 For arealer over 2 000 m  t.o.m. 5 000 m2: kr 79 760

Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse
1

Tiltaksklasse
2

Tiltaksklasse
3

Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger 118 010    

15. FRIKJØP TILFLUKTSROM      

Beløp fastsettes av sivilforsvaret      

16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD 
OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2

     

Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om      

a) mindre tiltak på bebygd eiendom. 2 310    

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 4 680    

c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 
§ 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2
år

4 630    

d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås 
av tiltakshaver

2 310    

17. DELT IGANGSETTING      

Det tas et gebyr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv. 3 550    

18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG      

For bygg over 5 år tas et gebyr 2 980    

19. UFULLSTENDIGE SØKNADER      

Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om      

Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved 
ufullstendig søknad, jf. PBL. § 20-3

2 310    

Tabell 15.32

2

2
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1.3 For arealer over 5 000 m  t.o.m. 10 000 m2: kr 99 680

1.4 For arealer over 10 000 m  t.o.m. 20 000 m2: kr 132 900

1.5 For arealer over 20 000 m  betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall  på 1 000 m : kr 750

B Tilleggsgebyr for bebyggelse 

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny

bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet

beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

1.6 For hver påbegynt 100 m  bruksareal (BRA): kr 1 000

C Endringsgebyr 

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

1.7 forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 

30 % av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D Konsekvensutredninger:

1.8 Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen 

for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

2 MINDRE ENDRINGER

2.1 Ny atkomst, eller �ytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller

bestemmelser: kr 6 400

2.2 For arealer t.o.m. 2 000 m : kr 22 500

2.3 For arealer over 2 000 m  til og med 5 000 m : kr 37 450

2.4 For arealer over 5 000 m  til og med 10 000 m : kr 60 190

2.5 For arealer over 10 000 m : kr 75 110

Tilleggsgebyr

2.6 For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 860

2.7 For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 860

3 DELESØKNADER

A. Delesaker/grensejusteringer  

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. 

Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan.

3.1 Per areal som søkes fradelt: kr 9 550

3.2  Ved deling av �ere tomter i samme søknad, der delelinje er påtegnet i plan, gis det 50 % rabatt i forhold til pkt

3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.

2

2

2 2

2

2

2 2

2 2

2
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3.3 Gebyrfritt fra tomt 11.

B. Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering

av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

3.4 Fra første tomt som søkes fradelt og tilleggsareal: kr 22 500

Tilleggsgebyr

3.5 For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 860

3.6 For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 860

5 DISPENSASJONER

5.1 Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 22 500

5.2 Saker til administrativt vedtak: kr 9 550

6 ANNET

Urimelig gebyr 

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller

anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang 

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad

om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

15.14 Avgi�er for gravlundtjenester

Det foreslås ingen endringer i forhold til avgifter for gravlundtjenester i 2019.

15.15 Eiendomsska�

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele

kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 3 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens §

8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen

Formål Avgiftssatser 2018 (i kr) Avgiftssatser 2019 (i kr)

Festeavgift for urne- og kistegraver 170 170

Kremasjonsavgift utenbys rekvirent 5 300 5 300

Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent 2 500 2 500

Tabell 15.33
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for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på

kr 400 000 for hver godkjent boenhet.

I henhold til overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte

skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.

Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-
kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad

Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)

Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

Se forøvrig omtale i kapittel 3.6.1 (http://hop2019.stavanger.kommune.no/3-okonomiske-rammebetingelser-og-prioriteringer/3-6-andre-inntekter/3-6-1/)

om eiendomsskatt.

15.16 Piggdekkavgi�

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune ble piggdekkavgiften innført for

første gang høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift. Gebyrene foreslås uendret i 2019.

Piggdekkavgift per bil 2019  

Avgift per sesong 1 400

Månedsavgift 450

Dagsavgift 35

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet.  

Tabell 15.34
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RÅDMANNENS FORSLAG

16 Budsje�reglement

Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01. januar 2019

Forslag

Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør for kommunens overordnede budsjett- og

rapporteringsrutiner inkludert fullmakter.

1. Budsjettbehandlingen

1.1 Bystyret skal innen årets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderår, jf. kommunelovens

§ 45.1. Årsbudsjettet utgjør en selvstendig del av den �reårige handlings- og økonomiplanen som vedtas av

bystyret en gang per år, jf. kommunelovens § 44.1. Årsbudsjettet skal være realistisk og det skal fastsettes på

grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret, jf. kommunelovens § 46.3.

Bystyrets vedtak om årsbudsjettet er bindende.

1.2 Bystyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, gebyrer, avgiftssatser og egenbetaling på

kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat. Bystyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til

budsjettskjema 1A og 1B.

1.3 Bystyret vedtar et investeringsbudsjett med �nansiering for kommende kalenderår, skjema 2A og 2B. For

investeringsprosjekter som går over ett eller �ere år med en total prosjektkostnad, anses de totale

prosjektkostnadene å være styrende. Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår jf. punkt 1.1.

Dersom inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett ikke lenger tilsvarer de inntektene

og utgiftene som kan forventes i løpet av året, gir det grunnlag til å foreta budsjettjusteringer.

1.4 Vedtatt handlings- og økonomiplan skal oversendes til departementet (fylkesmannen) til orientering innen

15. januar i budsjettåret, jf. kommuneloven § 44 og forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner §

15.

2. Budsjettfullmakter

2.1 Bystyret

2.1.1 Bystyret delegerer budsjettfullmakter til underliggende utvalg, styrer, råd og rådmannen i henhold til

bestemmelsene gjengitt under.

2.1.2 Bystyret kan inndra fullmakter som er gitt til underliggende organ. 

2.2 Formannskapet

2.2.1 Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye

festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler såfremt dette er innenfor

budsjettets samlede rammer til formålet. Denne fullmakt kommer bare til anvendelse når det gjelder

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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eiendommer eller rettigheter med verdi inntil kr 30 mill. Formannskapet gis videre fullmakt til å stille

garanti for lån til andre formål enn tjenestebiler og boliger på et beløp på inntil kr 30 mill. i den enkelte sak.

2.2.2 Formannskapet gis fullmakt til å disponere ordinær reservekonto innenfor budsjettrammen som er

vedtatt av bystyret.

2.2.3 Formannskapets gis fullmakt til å godkjenne forprosjekt med �nansiering innenfor budsjettrammen på

byggeprosjekter som er vedtatt av bystyret.

2.3 Kommunalstyrene

2.3.1 Kommunalstyrene har adgang til å omdisponere vedtatt ressursbruk i driftsbudsjettet innenfor hvert

enkelt virksomhetsområde slik det fremkommer av skjema 1B, så lenge dette ikke strider mot

budsjettreglementets punkt 2.6.1 og 2.6.2.

2.3.2 Kommunalstyrene gis innenfor hvert enkelt virksomhetsområde fullmakt til å disponere/omdisponere

rammebevilgninger til investeringsformål innenfor bystyrets vedtatte totalramme i budsjettåret. Dette

gjelder ikke investeringer som skal behandles i henhold til den kommunale byggeinstruksen.

2.4 Rådmannen

2.4.1 Rådmannen har anledning til å videredelegere fullmaktene innenfor pkt 2.4 der det er formålstjenlig

innenfor organisasjonen.

2.4.2 Rådmannen utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for bystyrets behandling av

årsbudsjettet og handlings – og økonomiplan.

2.4.3 Der det i skjema 1B er �ere virksomheter og avdelinger innenfor et virksomhetsområde, fordeler

rådmannen ved årets begynnelse netto rammebudsjett til disse. Rådmannen har fullmakt til å fordele

lønnsreserven som følge av lønnsoppgjør.

2.4.4 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske budsjettjusteringer, herunder

budsjettjusteringer mellom virksomhetene og avdelingene dersom dette er av ikke-prinsipiell betydning. I

tillegg gis rådmannen myndighet til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som

følge av inntekt og -utgiftsføringer knyttet til justeringsavtaler . Nettorammen på driftsbudsjettet kan også

endres som følge av regnskapstekniske føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den

til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning.

Det er en forutsetning at:

a) Endringene ikke er av vesentlig betydning.

b) Endringer ikke er i kon�ikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre politiske vedtak.

2.4.5 Ved disponering av midler fra ordinær reservekonto og fra næringsfondet får rådmannen fullmakt til å

anvende beløp inntil kr 100.000 i den enkelte sak. Ved disponering av midler fra reservekonto innenfor

kulturområdet, gis rådmannen fullmakt til å disponere kr 50.000.

2.4.6 Rådmannen gis anledning til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye

festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler når det gjelder eiendommer eller

rettigheter som er verd kr 10 mill. eller mindre. For enkeltstående boliger er rådmannens fullmakt

kr 10 mill., såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet.

2.4.7 Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt

re�nansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta
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plassering av likvide midler i henhold til vedtatt �nansreglement.

2.4.8 Rådmannen undertegner alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter (skjøter,

pantobligasjoner, slettelseserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne.

2.4.9 Rådmannen fastsetter lønn til ansatte.

2.5. Virksomhetene / fagavdelinger / driftsstyrene

2.5.1 Virksomhetene/driftsstyrene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor

sine virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjettramme, med de begrensninger som følger av pkt.

2.6.1 og 2.6.2 under. Omdisponering skal gjøres gjennom justering av budsjettet.

2.5.2 Netto budsjettramme i henhold til pkt 2.4.2, er tildelt budsjett eksklusiv;

– Energiutgifter

– Klientutgifter sosial og barnevern

– Bestillerbudsjett helse- og omsorgstjenester

– Introduksjons- og kvali�seringsstønad

– Bruker – og egenbetaling for opphold i barnehage og SFO

– Egenbetaling i alders – og sykehjem og betaling for hjemmehjelp

– Egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

2.5.3 Merinntekter inntil kr 250 000 per år som virksomhetene selv genererer, kan disponeres av

virksomheten. Denne begrensingen gjelder ikke syke- og svangerskapsrefusjon eller inntekter som er

generert av elevproduksjoner mv. Det presiseres at budsjettendring skal foretas.

2.5.4 Matpenger som tilhører brukere kan ikke omdisponeres til andre formål uten brukers godkjenning.

Dette gjelder i barnehager, SFO og bofellesskap.

2.6 Unntak/begrensninger i budsjettfullmaktene

Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen for alle politiske og administrative organer under

formannskapet:

2.6.1 Omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i bystyrets eller formannskapets

prinsipielle vedtak i budsjettsammenheng.

2.6.2 Det gis ikke anledning til å omdisponere bestillerbudsjett til administrative formål. Bestillerbudsjettet

til sykehjemsområdet kan ikke sees i sammenheng med de øvrige bestillerbudsjettene.

3. Rapportering

3.1 Rådmannen er ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utviklingen, herunder rapportering til

formannskap og bystyret. Tjenesteområdene rapporterer månedlig til rådmannen.

3.2 Sak om skatteinngangen legges fram for formannskapet hver måned med unntak av juli.

3.3 Det legges fram sak for formannskapet og bystyret etter første tertial (30. april) og andre tertial (31. august)

om budsjettforbruket så langt i året og med prognose for resten av året (forventet årsresultat). Vesentlige
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endringer og uforutsette behov som ikke lar seg løse innenfor vedtatte budsjettrammer, skal framgå av saken.

Bystyret fatter endelig vedtak om budsjettendringer.

3.4 Kommunene er pliktig å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i

nasjonalt informasjonssystem (KOSTRA), jf. kommuneloven § 49. Målet med KOSTRA er å koble sammen

tjenesteproduksjonsdata med økonomidata. Sammenstillingen skal gi informasjon om prioritet, produktivitet og

dekningsgrader i forhold til kommunens ulike brukergrupper. Hovedrapporteringen har frist 15. februar etter

regnskapsåret, men andre frister forekommer og er nærmere detaljert i rundskriv fra SSB.

4. Årsregnskap og Årsrapport

4.1 Generelt

4.1.1 Kommunen skal utarbeide årsregnskap og årsrapport, jf. kommunelovens § 48.

4.1.2 Årsregnskapet (konsern) skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Regnskapet er

offentlig fra det tidspunktet det er avlagt. Revisjonen reviderer regnskapet innen 15. mars.

4.1.3 Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide kommunens årsrapport og den skal avlegges senest 31. mars

året etter regnskapsåret. Årsrapporten behandles sammen med årsregnskapet.

4.1.4 Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 77 4. ledd og kontrollutvalgs-forskriftens § 7

uttale seg om kommunens årsregnskap inkludert de kommunale foretakene før bystyret godkjenner

regnskapet. Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før

formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet i bystyret.

4.1.5 Årsregnskapet og årsrapporten skal vedtas av bystyret senest seks måneder etter årets slutt.

4.1.6 Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen skal snarest mulig og senest en måned etter at

årsregnskapet er vedtatt av bystyret sendes til departementet (fylkesmannen) og Statistisk sentralbyrå. Ved

oversendelsen skal også kontrollutvalgets uttalelse, formannskapets innstilling og bystyrets vedtak i

forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsrapporten legges ved.

4.2 Overføringsregler mellom budsjettår

4.2.1 Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett for virksomhetene kan overføres til neste år. Inntil 3

% merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste år. Gjeldende regelverk om

strykninger kan påvirke denne bestemmelsen.

4.2.2 Drift innenfor selvkosttjenester skal ved et regnskapsmessig merforbruk ved årets slutt �nansieres

ved bruk av selvkostfond. Hvis det etter bruk av fond fortsatt er underskudd, dekkes dette midlertidig av

bykassen inneværende år. Underskuddet må dekkes fullt ut over påfølgende tre år. Midler avsatt på

selvkostfond skal disponeres innen tre år.
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RÅDMANNENS FORSLAG

17 Forslag til vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN
2019-2022 SAMT ÅRSBUDSJETT 2019

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2019-2022 samt årsbudsjett 2019 vil bli som følger:

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram for bystyret 5. oktober 2018

Formannskapet (AU) 20. november 2018

Formannskapet behandler og innstiller til handlings- og økonomiplanen den 22. november 2018

Bystyret vedtar handlings- og økonomiplansaken den 17. desember 2018

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak

1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022  for Stavanger kommune.

Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 13.1.3.

Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 13.2.2.

Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 13.2.3.

2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i

henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 13.1.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele

kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 3 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens §

8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen

for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på

kr 400 000 for hver godkjent boenhet. I henhold til overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut

eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte

skattegrunnlaget er 4 promille.

Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-
kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad

Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)

Handlings- og økonomiplan 2019–2022
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Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

5. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til �nansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år

Lån til �nansiering av egne investeringer på inntil kr 652,6 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 137,0 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 192,3 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 6,2 mill./avdragstid 30 år

Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 3,0 mill./avdragstid 30 år

6. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 15.

7. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 16. I punkt 2.4.4 foreslås følgende ny setning:

«I tillegg gis rådmannen myndighet til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av

inntekts- og utgiftsføringer knyttet til justeringsavtaler ».

8. Bystyret godkjenner budsjett 2019 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice

KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med rådmannens

anførsler. Økonomiplan for perioden 2019-2022 anses som retningsgivende for den videre drift.
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