1. Sammendrag
1. tertial i 2022 har vært preget av ekstraordinære hendelser og økt beredskap i kommunen – først da
pandemien nådde sin smittetopp i februar og deretter av de omfattende konsekvensene av Russlands
invasjon av Ukraina. Stavanger kommune har en handlekraftig organisasjon som har evnet å håndtere
to parallelle kriser samtidig som tjenestetilbudet til befolkningen er opprettholdt.

Økonomisk status
Stavanger kommune hadde gode økonomiske resultater i 2021. Disposisjonsfondet ble tilført kr 450
mill. mer enn forventet, blant annet med uventede inntekter på slutten av året og lavere
pensjonsutgifter. Det er vedtatt å bruke kr 219,5 mill. av disposisjonsfondet i 2022, blant annet til en
ekstraordinær reduksjon av gjeld på kr 200 mill. Økning av disposisjonsfondet gir et bedre
handlingsrom på kort sikt, samtidig som gjeldsgraden og utsatte oppgaver vil utfordre kapasiteten og
de økonomiske rammene til kommunen både i år og årene fremover.
Norsk økonomi er nå inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Sysselsettingen er
høy, og økende renter og høyere lønns- og prisvekst enn forutsatt utfordrer allerede kommunens
økonomiske rammer.

Betydelig økt inntektsanslag for kommunesektoren i 2022
Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 anslår betydelig høyere frie inntekter for kommunene.
Bakgrunnen er en høyere lønns- og sysselsettingsvekst og særlig engangseffekter av ekstraordinære
utbytteuttak i 2021.

Økte inntekter finansierer høyere lønns- og prisvekst og korona-avtalen
Ved årets slutt forventes det merinntekter på kr 260,1 mill. som følge av høyere frie inntekter. Det er
varslet om økte utgifter på kr 475,2 mill. Kommunedirektøren foreslår i rapporten for 1. tertial at
merinntektene først og fremst skal finansiere økte utgifter knyttet til KS sin avtale om utvidet
kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien (korona-avtalen), økt
lønns- og prisvekst og justeringer knyttet til poliske vedtak. I tillegg foreslår kommunedirektøren
finansiering av innkjøp av nye lærebøker finansiert av fondsmidler og justeringer mellom drift og
investeringer.
Foreliggende forslag til budsjett gir reduksjon av netto driftsresultat fra 0,7 % i gjeldende budsjett til
0,2 %. Nivået er lavere enn styringsmålet.

Høye koronautgifter foreløpig ikke kompensert fra staten
Et uvanlig høyt sykefravær sammen med en dyr overtidsavtale gir en årsprognose for koronarelaterte
nettoutgifter på kr 249,1 mill. Per 1. tertial har Stavanger kommune mottatt kr 19,1 mill. i statlig
finansiering og det ble varslet i revidert nasjonalbudsjett at det vil avlegges en rapport 1. september
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for å se på behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022. Kommunedirektøren
foreslår å finansiere utgifter knyttet til korona-avtale, TISK og vaksinasjon med økningen i frie
inntekter. Finansiering av øvrige koronarelaterte utgifter avventes til 2. tertial.

Investering
Det foreslås i 1. tertial en økning i investeringsutgifter på kr 234 mill., her inngår prosjektene som er
finansiert gjennom bymiljøpakken (kr 120,7 mill.) og kr 113 mill. som er forslag til nye prosjekter, økt
ramme på allerede vedtatte prosjekter, justeringer som følge av prosjektenes finansielle framdrift og
tekniske justeringer mellom drift- og investeringsbudsjettet. Som følge av de foreslåtte justeringene
vil investeringsutgiftene øke til kr 2,18 mrd. i 2022. Det er ingen endring i egenfinansieringen.

Normal hverdag
Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for befolkningen og alle forskriftsfestede
tiltak mot korona ble fjernet 12. februar. Pandemien er nå i en annen fase og hverdagen er tilbake.
God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med korona i
samfunnet fremover.

Ukraina-krigen
Russlands invasjon av Ukraina har utløst en humanitær krise. Konsekvensene av invasjonen rammer
også norsk økonomi, gjennom blant annet mottak av flyktninger, endringer i trusselbildet overfor
samfunnssikkerheten, lavere tilgang på råvarer og høyere prisvekst. Stavanger kommune vil bosette
750 flyktninger fra Ukraina og andre land i løpet av 2022, herav 10 enslige mindreårige.

Høy sysselsetting i Stavangerregionen
Høy sysselsetting preger Stavangerregionen også i første del av 2022 etter en markant økning mot
slutten av 2021. Arbeidsledigheten i Rogaland og resten av landet er lav, og det er forventet et
ytterligere fall i månedene som kommer. Det er forventet at arbeidsledigheten vil øke noe utover
andre halvår og i 2023 på grunn av forventede renteøkninger, høy inflasjon og krigen i Ukraina.

Høyt sykefravær
Samlet sykefravær i kommunen var 10,7 % i 1. tertial og tilsvarer en økning på 1,4 prosentpoeng
sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet fikk en topp på 13,9 % i februar måned, en periode
med høy koronasmitte i samfunnet. Det høye sykefraværet hadde stor innvirkning på
personellsituasjonen. Kommunedirektøren har hatt tidlig og tett oppfølging av fraværsutviklingen for å
sikre forsvarlig tjenesteproduksjon og arbeidsmiljø.

Klimanøytral og smart by
Stavanger kommune ønsker å gå foran som en grønn spydspiss i arbeidet med å nå målene i klima –
og miljøplanen. 28. april annonserte EU-kommisjonen at Stavanger skal bli en av de første
klimanøytrale og smarte byene i Europa. For å regnes som klimanøytral må utslippene ikke overstige
det naturen og teknologiske løsninger klarer å ta opp. Det er behov for ytterligere innsats av alle
parter i lokalsamfunnet for å nå de ambisiøse målene innen 2030.

2. Forslag til vedtak inkludert budsjettjusteringer
2.1 Forslag til vedtak
2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – investering
2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer – drift

2.1 Forslag til vedtak
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel
2.2 Investeringer og kapittel 2.3 Drift.
2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 100
mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2022.
3. Kommunestyret godkjenner at pensjonsfondet styrkes med kr 260 mill. fra det generelle
disposisjonsfondet, slik dette framgår av kapittel 4.2 Finansielle måltall.
4. Kommunestyret godkjenner at Stavanger kommune kan gå inn med inntil kr 5 mill. i aksjekapital i
Bioenergi Finnøy AS, med forbehold om at prosjektet er fullfinansiert og kapitalutvidelsen fulltegnet.
Finansiering skjer gjennom kr 2 mill. av avsatte investeringsmidler til Tiltak rettet mot utslippskutt i
tråd med klimamål, samt kr 3 mill. i investeringsmidler fra ubundet investeringsfond i 2022
(tilsvarende tidligere bevilgning fra vekstfondet). Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta
nødvendige vurderinger i sakens anledning og foreta budsjettjusteringer i tråd med dette.
5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske disposisjoner
for å håndtere flyktningsituasjonen. Fullmakten gjelder frem til behandlingen av tertialrapport per 31.
august 2022. Kommunedirektøren kan innenfor kommunelovens begrensinger omdisponere
driftsmidler både i og mellom tjenesteområder og gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige
disposisjoner. Omdisponeringene må være relatert til konsekvenser av flyktningsituasjonen og skal
rapporteres så snart som mulig og uten ugrunnet opphold til formannskapet.
6. Kommunestyret vedtar en sats på egenbetaling på kr 210 per døgn for ektefelle/samboer for
opphold i institusjon. Betalingssatsen gjelder samboergaranti for ektefelle for opphold i sykehjem.
Prisen er basert på selvkost.
7. Finansforvaltningsrapport per 30. april 2022 tas til orientering.
8. Tertialrapport per 30. april 2022 tas ellers til orientering.

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer –
investering
Nr

Prosjektnavn

Beløp

Nye prosjekter
1

Inventar og utstyr barneverntjenesten

2 500

2

Ombygging skolefritidsavlastning Tjensvolltorget

1 200

3

Garasje til brannvogner

3 000

4

Mulighetsstudie på forumområdet

1 000

5

Belysning i uteområdene ved Stavanger konserthus

3 800

6

Alternativ bruk av curlinghallen i Stavanger ishall

700

Nr

Prosjektnavn

7

Vestre Åmøy aktivitetsanlegg

2 200

8

Kjøp av eiendom til gravplassformål

5 950

Sum nye prosjekt

Beløp

20 350

Økt ramme på allerede vedtatte prosjekt
9

Stavanger legevakt, mulighetsstudie

4 000

10

Madlamark skole, varmtvannsbasseng

5 500

11

Hundvåg kirke

3 500

12

Akropolis mulighetsstudie

8 500

13

Judaberg brannstasjon

1 000

14

Kvaleberg skate- og idrettspark og bydelshus

1 230

15

Mosvangen barnehage

16

Stupetårn i Strømvik

650

17

Toalett tilknyttet Speidermarka

250

18

Prosjekt friområde

19

Kunstgressbaner
Sum kostnadsendringer
Delsum, nye prosjekter og kostnadsendringer

8 000

46 500
3 000
82 130
102 480

Bymiljøpakken
20

Bymiljøpakken, sykkel

61 500

21

Bymiljøpakken, gange

27 800

22

Bymiljøpakken, trafikksikkerhet

27 400

23

Bymiljøpakken, kollektiv

4 000

Delsum, Bymiljøpakken

120 700

Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift
24

Sølvberget, Meråpent på Finnøy

586

25

Sølvberget, Meråpent på Rennesøy

26

Sølvberget, Nye nettsider

27

Kunst i offentlige rom

8 300

28

Lervig sykehjem, inventar og utstyr til kommunalt legekontor

1 600

611
445

Nr

Prosjektnavn

Beløp

29

Bilpotten - Stokka sykehjem

30

IT, datasenter ny arkitektur

31

Trådløst nettverk i barnehager og SFO

890

32

IKT oppgraderinger Rennesøy

625

33

Prosjekt grovgarderober barnehager

7 000

34

Finnøy teknisk lager

4 400

35

Kortleser på medisinskap, sykehjem

36

Etablererboliger (Tastarustå B7)

37

Skolebygg, oppgradering av SD-server

1 270

38

Akropolis mulighetsstudie

1 350

39

Bofellesskap Haugåsveien

3 000

40

Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus

1 570

41

Nytt kommunehus Rennesøy

1 500

42

Rådhuset

-8 000

43

Tastaveden skole

28 000

44

Kvernevik skole

2 000

45

Vaulen skole

7 000

46

Madlamark skole

9 000

47

Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål i sentrumsnære områder

48

Teknikken barnehage

8 800

49

Strømvik barnehage

8 000

50

Finnøy helse og omsorgssenter

-15 000

51

Mosvannparken dagsenter

32 000

52

Ramsvigtunet

-11 000

53

Blidensol sykehjem

-4 650

54

Madlamark skole, varmtvannsbasseng

2 500

55

Madlamark skole, idrettshall

1 600

56

Hundvåg kirke

7 100

57

Solborg

5 200

58

Hinna idrettsanlegg - rekkefølgekrav

7 990

59

Tasta idrettspark (Maradonabanen)

9 350

930
6 200

314
-55 000

578

Nr

Prosjektnavn

60

Områdeløft Storhaug

1 984

61

Kreative lekeplasser

4 000

62

Utearealer skoler

2 300

63

Utearealer barnehager

6 800

64

Prosjekt friområde

3 600

65

Trafikksikkerhet

7 700

66

Sykkelstrategi

6 700

67

Hundvåg gravlund

800

68

Revheim gravlund

800

69

Madla/Revheim

-65 000

70

Forurenset sjøbunn

-10 000

Delsum, finansiell fremdrift

Beløp

35 743

Overføringer mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Fra drift til investering
71

Sandvigå 7, innovasjonsverksted

2 800

72

Tekniske hjemmetjenester, bil

250

73

Inventar og utstyr Blidensol sykehjem

770

74

Minnesmerke for krigsseilerne

1 000

75

Fra områdesatsning Storhaug til Idrett og utemiljø

2 900

Sum overføring fra drift til investering

7 720

Fra investering til drift
76

Veferdsteknologi - stilling IT

-462

77

Trafikksikkerhet

-6 650

78

Utearealer skoler

-4 000

79

Utearealer barnehager

-3 000

80

Friområder, økt opparbeidelse

-2 000

81

Friområder, skjøtsel

-2 000

82

Styrking blomster og trivsel i sentrum

-1 000

83

Rehabilitering parkanlegg/friområder

84

Sykkelstrategi

-400
-6 000

Nr

Prosjektnavn

Beløp

85

Madlamark skole - leie av modulbygg

-1 600

86

Tastaveden skole - leie av modulbygg

-5 500

Sum overføring fra investering til drift

-32 612

Delsum, overføringer mellom drift og investering

-24 892

Sum endring investeringsutgifter

234 031

Startlån
87

Videreutlån

88

Bruk av lån til videreutlån

89

Avdrag på lån til videreutlån

90

Mottatte avdrag på videreutlån
Sum Startlån/netto utgifter videreutlån

100 000
-100 000
4 000
-4 000
0

Finansiering
91

Refusjon fra fylkeskommunen

-90 525

92

Kompensasjon for merverdiutgift

-55 035

93

Spillemidler idrett

94

Spillemidler Vestre Åmøy aktivitetsanlegg

95

Bruk av lån, økt

96

Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Sum finansiering
Udekket/udisponert

4 100
-1 850
-115 613
24 892
-234 031
0

Tabell 2.1 Forslag til budsjettjustering - investering

Nye prosjekter
1. Inventar og utstyr barneverntjenesten
Barnevernstjenesten skal flytte inn i nye lokaler i Hermetikkgata 5. I forbindelse med arealutvidelse av
barneverntjenesten sine lokaler er det forventet ekstra kostnader knyttet til møblering, IT, AV-utstyr
og innsynsskjerming. Kostnadsrammen er på kr 2,5 mill. inkludert mva. Kommunedirektøren foreslår
at det settes av kr 2,5 mill. til formålet i 2022.
2. Ombygging skolefritidsavlastning Tjensvolltorget
Dagsenter og avlastning disponerer Tjensvoll bydelshus til drift av skolefritidsavlastning (SFA) for
videregående elever med psykiske / fysiske funksjonsnedsettelser, samt et dagaktivitetstilbud for
samme målgruppe. Grunnet økt antall SFA-brukere trenger avdelingen større areal, og flytter deler av
tilbudet til kommunalt eid lokale i Tjensvolltorget, like ved bydelshuset. Kommunedirektøren foreslår
å styrke investeringsbudsjettet med kr 1,2 mill. til dette formålet, herav kr 0,7 mill. til ombygging og kr
0,5 mill. til nødvendig inventar og utstyr.

3. Garasje til brannvogner
Jamfør vedtak i sak 30/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2026184?agendaItemId=234774) i utvalg for
miljø og utbygging er det behov for å bygge fire nye oppvarmede garasjer for frostfri oppbevaring av
brannvogner på Fogn, Halsnøy, Ombo og Sjernarøy. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 3 mill. til
formålet i 2022.
4. Mulighetsstudie på forumområdet
Det ble i formannskapet sak 62/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025097?agendaItemId=235138)
vedtatt at det skal legges til rette for at Stavanger Tennisklubb blir værende i forumområdet og at de
får muligheten til å utvikle nye anlegg. Kommunedirektøren foreslår at kr 1 mill. blir avsatt til
finansiering av en mulighetsstudie for tennisanlegget på Forum.
5. Belysning i uteområdene ved Stavanger konserthus
Det ble i sak 25/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2026184?agendaItemId=234687) i utvalg for miljø og
utbygging anmodet om å avsette midler til gjennomføring av ny belysning i utendørs amfi ved
Stavanger konserthus. Oppgradering av belysning i amfiet er estimert til ca. kr 6 mill. Det er i
Årsprogrammet til Idrett og utemiljø for 2022 foreslått finansiering av dette prosjektet med kr 0,9 mill.
Prosjektet er ytterligere finansiert av Bymiljøpakke-midler, som et tiltak for gående med kr 1,3 mill.
Kommunedirektøren foreslår kr 3,8 mill. i bevilgning utover nevnte finansiering, slik at prosjektet
gjennomføres med en total ramme på kr 6 mill.
6. Alternativ bruk av curlinghallen i Stavanger ishall
Det ble i sak 60/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025097?agendaItemId=235136) i formannskapet
vedtatt å vurdere finansiering av ny aktivitet i curlinghallen i Stavanger ishall. Det blir satt ned en
arbeidsgruppe med representanter fra Stavanger kommune, Idrettsrådet i Stavanger, Stiftelsen
Stavanger ishall, Stavanger Fekteklubb, Stavanger Bordtennisklubb og Stavanger Bueskyttere, for å
utarbeide forslag til hvordan curlinghallen i Stavanger ishall kan benyttes som tørrhall. Konsekvensen
av tiltaket vil være tilbakebetaling av statlige spillemidler på kr 4,1 mill. (jf. linje 93), samt
tilrettelegging av curlinghallen til ny aktivitet på kr 0,7 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å
styrke budsjettet med kr 0,7 mill. for å gjennomføre prosjektet.
7. Vestre Åmøy aktivitetsanlegg
Vestre Åmøy aktivitetsanlegg var opprinnelig et prosjekt initiert av Vestre Åmøy velforening, i
samarbeid med tidligere Rennesøy kommune. Vestre Åmøy velforening har stått for planleggingen og
søknaden om spillemidler, med avtale om at Stavanger kommune skal være anleggseier. Brutto
kostnad på prosjektet er beregnet til kr 2,2 mill. Netto kostnad for Stavanger kommune vil utgjøre kr
0,375 mill. Øvrig finansiering består av spillemidler og egeninnsats / dugnad fra Vestre Åmøy
velforening (jf. linje 94). Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 2,2 mill. til formålet i 2022.
8. Kjøp av eiendom til gravplassformål
I tråd med vedtak i sak 31/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024698?agendaItemId=235310),
behandlet i kommunalutvalget 5. april 2022, har kommunen kjøpt en eiendom ved Eiganes gravlund til
framtidig gravplassformål. Det foreslås å styrke investeringsbudsjettet med kr 5,95 mill. til formålet.

Endret kostnadsramme
9. Stavanger legevakt, mulighetsstudie
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 avsatt kr 2 mill. til mulighetsstudie for ny legevakt
(bygg). Prosjektet er nå i kartleggingsfasen i henhold til vedtatt byggeinstruks
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230694), hvor valg av tomt ble besluttet. Den
videre utviklingen av prosjektet viser at det er hensiktsmessig å ta et makebytte fra besluttet tomt til

ny tomt som ligger vis-à-vis tidligere besluttet plassering. Dette makebyttet vil kunne gi fordeler for
både Stavanger kommune og Helse Stavanger. Basert på dette makebyttet skal prosjektet opp til ny
behandling siste kvartal 2022. Prosjektet er i tillegg i gang med overordnet romprogrammering og
forberedelser til detaljregulering. Planlagt framdrift er fortsatt i henhold til gjeldende handlings- og
økonomiplan med ferdigstillelse 2026. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til kr 6 mill. og
oppjustere årsbudsjettet med kr 4 mill. for 2022.
10. Madlamark skole, varmtvannsbasseng
I utvalg for miljø og utbygging sak 33/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2026184?agendaItemId=234772)
er kostnadsoppstilling etter anbud vedtatt for renovering av Madlamark varmtvannsbasseng med
prosjektkostnad på kr 23 mill. Dette er en økning på kr 5,5 mill. utover bevilgning i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025 , som var på kr 17,5 mill. Kommunedirektøren foreslår en økning i årets
bevilgning tilsvarende merkostnadene på kr 5,5 mill.
11. Hundvåg kirke
Som følge av uforutsette forhold rundt bygningselementer som krevde utbedring, og diverse
tilleggsarbeid på betong/grunn, mur og tømmer/stillas har prosjektet en forventet merkostnad på kr
3,5 mill. Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 46,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke
bevilgningen til tiltaket med kr 3,5 mill., slik at den samlede prosjektkostnaden utgjør kr 50 mill.
12. Akropolis mulighetsstudie
Det ble i 2021-budsjettet avsatt kr 3 mill. til mulighetsstudiet Akropolis. For 2022 ble det ikke innlagt
noen nye midler. Den samlede kostnaden for gjennomføringen av mulighetsstudien anslås nå til ca. kr
11,5 mill. Behovet relateres til prosjektets kompleksitet og unike karakter, med mange interessenter og
aktører. Kommunedirektøren foreslår en økning av prosjektets ramme med kr 8,5 mill.
13. Judaberg brannstasjon, nybygg
Det er bevilget kr 16 mill. til formålet, men forventet sluttkostnad utgjør kr 17 mill. Merutgiftene på kr
1 mill. har sammenheng med utvidelse av kai for ambulansebåt og båtplasser. Kommunedirektøren
foreslår å øke bevilgningen til prosjektet med kr 1 mill.
14. Kvaleberg skate- og idrettspark og bydelshus
Det ble i 2021 avsatt kr 2 mill. til gjennomføring av mulighetsstudie for skate- og idrettspark i
Kvaleberg området. Antatt totalforbruk for mulighetsstudien utgjør kr 3,23 mill. Kommunedirektøren
foreslår å øke prosjektets ramme med kr 1,23 mill.
15. Mosvangen barnehage
Stavanger formannskap fikk i sak 21/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025094?agendaItemId=234462)
framlagt et prosjektforslag for Mosvangen barnehage. Det ble i møtet vedtatt å avsette kr 10 mill. i
2022 til forprosjektfasen og utlysning av konkurranse ved behandling av 1. tertialrapport 2022. Den
totale kostnadsrammen for prosjektet utgjør kr 190 mill. og innarbeides i Handlings- og økonomiplan
2023-2026 . Budsjettet foreslås styrket med kr 8 mill. i år 2022.
16. Stupetårn i Strømvik
I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt et budsjett på
kr 0,5 mill. til finansiering av forprosjekt stupetårn på Storhaug. Det ble i 2020 innhentet et
kostnadsestimat fra firmaet ASAS Arkitektur AS på tilsvarende forprosjekt, som den gang var estimert
til kr 1,05 mill. Justert for prisvekst er det sannsynlig at tilsvarende forprosjekt i dag vil beløpe seg til
kr 1,15 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til formålet med kr 0,65 mill.
17. Toalett tilknyttet Speidermarka
I formannskapets behandling av sak 72/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025103?

ble det vedtatt å øke budsjettet for toalett tilknyttet naturmøteplass på Speidermarka
med kr 0,25 mill. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 0,25 mill. til formålet i 2022.
agendaItemId=235319)

18. Prosjekt friområde
Prosjekt friområde har en forventet merkostnad på kr 46,5 mill. i 2022.
Det forventes merforbruk på prosjekt friområde, da grunnerverv og opparbeidelse av turveier knyttet
til turveien ved Gausel går raskere enn forventet. I tillegg kommer uforutsette utgifter til grunnerverv
på Varden i henhold til dom fra Lagmannsretten. Denne skjønnsfastsettelsen fra Lagmannsretten er
påanket til Høyesterett. Kommunedirektøren foreslår en økning av rammen til prosjektet i 2022 på kr
46,5 mill. for å sikre tilstrekkelig finansiering.
19. Kunstgressbaner
I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt et budsjett på
kr 15 mill. årlig til rehabilitering av kunstgressbaner. Budsjettet ble vedtatt med et utgangspunkt i at
dette skulle være tilstrekkelig til å rehabilitere tre kunstgressbaner per år i perioden, tilsvarende kr 5
mill. per kunstgressbane. Den faktiske kostnaden for å rehabilitere en kunstgressbane ligger i snitt på
ca. kr 6 mill. For å rehabilitere tre kunstgressbaner per år er det behov for en økning i
budsjettrammen på kr 3 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til rehabilitering av
kunstgressbaner med kr 3 mill.

Bymiljøpakken (linje 20-23)
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide årsbudsjett 2022 for Bymiljøpakken. Det er i 2022 forventet
kostnader på kr 120,7 mill. tilknyttet prosjektene i bymiljøpakken. Prosjektene finansieres av
bompenger (kr 90,5 mill.) og momskompensasjon (kr 30,2 mill.) som også vil innarbeides i
investeringsbudsjettet.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektets finansielle framdrift (linje 24-70)
Budsjettjusteringene i linje 24-70 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret
framdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som
foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring for kommunen, og er
kun en finansiell tilpasning til prosjektenes framdrift.

Overføringer mellom drift og investering
71. Sandvigå 7, innovasjonsverksted
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2022-2025 etableres et internt ressurssenter for innovasjon og
en veiledningstjeneste, som skal tilby et samlet kontaktpunkt for å melde inn behov, utfordringer og
ideer. Veiledningstjenesten vil også tilby en arena hvor ansatte kan være kreative, bli engasjerte, dele,
lære, samarbeide og eksperimentere. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,8 mill. fra drift til
investering for ombygging av deler av opplæringskontoret til et innovasjonsverksted i Sandvigå.
72. Tekniske hjemmetjenester – bil
Tekniske hjemmetjenester har byttet inn en bil og må dekke mellomlegget på innbyttet av bilen. Bilen
skulle blitt levert i 2021, men ble levert tidlig i 2022. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,25
mill. fra driftsbudsjett til investeringsbudsjettet.
73. Inventar og utstyr Blidensol sykehjem
Blidensol sykehjem har anskaffet inventar som er av investeringsmessig karakter. Kommunedirektøren

foreslår å overføre kr 0,77 mill. fra drift til investering.
74. Minnesmerke for krigsseilerne
Det foreslås å overføre kr 1,0 mill. fra kultur til park og vei til minnesmerke for krigsseilerne. Planlagte
aktiviteter på prosjektet er av investeringsmessig karakter.
75. Fra områdesatsning Storhaug til Idrett og utemiljø
Det foreslås å overføre kr 2,9 mill. fra områdesatsing Storhaug til idrett og utemiljø for oppgradering
av Kjelvene skatepark og andre tiltak.
76. Velferdsteknologi- stilling IT
Det foreslås å overføre kr 0,46 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til arbeid med
implementering og vedlikehold av velferdsteknologiløsninger hos IT-avdelingen.
77. Trafikksikkerhet
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6,65 mill.
fra investering til drift.
78. Utearealer skoler
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 4 mill. fra
investering til drift.
79. Utearealer barnehager
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 3 mill. fra
investering til drift.
80. Friområder, økt opparbeidelse
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra
investering til drift.
81. Friområder, skjøtsel
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra
investering til drift.
82. Styrking blomster og trivsel i sentrum
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 1 mill. fra
investering til drift.
83. Rehabilitering parkanlegg/friområder
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 0,4 mill. fra
investering til drift.
84. Sykkelstrategi
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6 mill. fra
investering til drift.
85. Madlamark skole – leie av modulbygg
I forbindelse med den nye skolen som bygges på Madlamark leies det midlertidige modulbygg.
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,6 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnaden i
2022 tilknyttet investeringsprosjektet.
86. Tastaveden skole – leie av modulbygg
I forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole leies det midlertidige lokaler.

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 5,5 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnadene i
2022 tilknyttet investeringsprosjektet.

Startlån (linje 87-90)
Kommunedirektøren foreslår å øke rammen på startlån fra Husbanken til videreutlån på inntil kr 100
mill. med en avdragstid 25 år – total ramme kr 520 mill.

Finansiering
91. Refusjon fra fylkeskommunen
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide forventet tilskudd fra fylkeskommunen på kr 90,53 mill. til
finansiering av Bymiljøpakke-prosjektene.
92. Kompensasjon for merverdiavgift
Kommunedirektøren foreslår å oppjustere forventet kompensasjon for merverdiutgift med kr 55 mill.
Oppjusteringen skyldes et høyere investeringsnivå, herunder kr 30,2 mill. tilknyttet prosjektene i
bymiljøpakken.
93. Spillemidler idrett
Kommunedirektøren forventer kr 4,1 mill. mindre i spilleinntekter som følge av foreslått omlegging av
curlinghall til tørrhall (FSK sak 60/22). (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025097?agendaItemId=235136)
94. Spillemidler Vestre Åmøy aktivitetsanlegg
Kommunedirektøren forventer å motta kr 1,85 mill. i spillemidler tilknyttet Vestre Åmøy
aktivitetsanlegg.
95. Bruk av lån, økt
Kommunedirektøren foreslår å finansiere netto endringer som foreslås i investeringsbudsjettet ved å
disponere ubrukte lånemidler på kr 115,6 mill. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for
2022.
96. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å redusere overføringen fra drift
med kr 24,9 mill.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer –
drift
Nr

Område/sak
Oppvekst og utdanning
Koronatiltak:

1

Barnehage, korona-avtale

6 500

2

Grunnskole, korona-avtale

16 570

3

Johannes læringssenter, korona-avtale

680

Nr

Område/sak

4

Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona - avtale

330

Ordinære tjenester:
5

Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern

500

6

Barnehage, redusert arbeidsgiveravgift og korrigering av tilskuddsgrunnlag private barnehager

7

Grunnskole, tidligere øremerka midler

700

8

Grunnskole, økt stilling til mobbeombud

300

9

Grunnskole, helhetlig skoledag, FSK 63/22

10

Grunnskole, innkjøp av læremidler - fagfornyelse

11

Grunnskole, KADÅITTEPÅ, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering

6 400

12

PPT, øremerkede midler

- 650

13

Ungdom og fritid, The Tall Ship Races, medseilerprogrammet jfr BS sak 112/18

300

14

Ungdom og fritid, Flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid

250

3 500

4 200
33 000

Overføring fra drift til investering
Delsum Oppvekst og utdanning

72 580

Helse og velferd
Særskilte koronatiltak:
15

Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernsutstyr og lønn

16

Nav - reduksjon sosialhjelp

17

Nav - reduksjon kvalifiseringsstønad

18

Hjemmebaserte tjenester, korona-avtalen

13 600

19

Bofellesskap, korona-avtalen

19 500

20

Alders- og sykehjem, korona-avtalen

33 224

21

Helse og omsorgssenter, korona-avtalen

22

Stavanger legevakt, koronasenter, luftveislegevakt

23

Stavanger legevakt, Beredskap for testing i kommunene

5 300

24

Vaksinasjon, korona

11 400

25

Dagsenter og avlastning, korona-avtalen

6 000

26

Rehabiliteringsseksjonen

1 024

27

Krisesenteret i Stavanger

107

28

Sentrale midler legetjenester, korona
Ordinære tjenester:

9 200
- 16 200
- 3 000

3 600
18 350

4 300

Nr

Område/sak

29

Stab helse og velferd, prosjekt Sekretariat for kommuner i helsefellesskap, tidligere øremerkede
midler

30

Nav - økt utbetaling sosialhjelp som følge av høye strømpriser

31

Helsehuset, prosjekt Utviklingssentral 10143041

32

Helsehuset, prosjektmidler til interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) finansiert av
skjønnsmidler

33

Helsehuset, prosjekt I trygge hender, tidligere øremerkede midler

34

Hjemmebaserte tjenester, prosjekt Kompetanseløftet, tidligere øremerkede midler

35

Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester

36

Sentrale midler levekår, drift av nasjonale e-helseløsninger

37

Sentrale midler levekår, prosjekt ROP tjenesteutvikling

38

Sentrale midler legetjenester, gjesteinnbyggeroppgjør 2021

120
8 200
82
1 100
87
359
20 000
70
3 000
- 4 300

Overføring fra drift til investering
39

Blidensol sykehjem - inventar og utstyr

- 770

40

Tekniske hjemmetjenester - bil

- 250

Delsum Helse og velferd

134 103

By- og samfunnsplanlegging
Særskilte koronatiltak:
Ordinære tjenester:
41

Byutvikling, viderføring av Paradisplanen

42

Beredskap og samfunnsutvikling, midler til beredskapsanalyser

1 520
150

Overføring fra drift til investering
43

Fra områdesatsing Storhaug til Idrett og utemiljø

- 2 900

Delsum By- og samfunnsplanlegging

- 1 230

Bymiljø og utbygging
Ordinære tjenester:
44

Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på virksomhetene

82 976

45

Idrett og utemiljø, økt tilskudd til Madlaspeiderne FSK 72/22

300

46

Idrett og utemiljø, tilskudd til Teigens venner FSK 28/22

450

47

Idrett og utemiljø, tilskudd i forbindelse med islegging av Sørmarka Arena FSK 61/22

300

48

Idrett og utemiljø, holdningskampanje - begrense røyking på kommunens eiendom FSK 73/22

200

49

Idrett og utemiljø, Fjøløy fort - rasfarevurdering, nytt gjerde og porter UMU 197/21

550

Nr

Område/sak

50

Idrett og utemiljø, avsluttet tilskudd til turnforeningen

- 300

Overføring fra drift til investering
51

Idrett og utemiljø, sykklestrategi (fra investering til drift)

6 000

52

Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet (fra investering til drift)

6 650

53

Idrett og utemiljø, utearealer skoler (fra investering til drift)

4 000

54

Idrett og utemiljø, utearealer barnehager (fra investering til drift)

3 000

55

Idrett og utemiljø, friområder, økt opparbeidelse (fra investering til drift)

2 000

56

Idrett og utemiljø, rehabilitering av parkanlegg og friområder (fra investering til drift)

57

Idrett og utemiljø, friområder, skjøtsel (fra investering til drift)

2 000

58

Idrett og utemiljø, styrking blomster og trivsel i sentrum (fra investering til drift)

1 000

59

Utbygging, leie av modulbygg ved Madlamark skole i forbindelse med byggeprosjektet (fra
investering til drift)

1 600

60

Utbygging, leie av midlertidig lokaler i forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole (fra
investering til drift)

5 500

Delsum Bymiljø og utbygging

400

116 626

Innbygger- og samfunnskontakt
Særskilte koronatiltak:
61

Frivillighet, midler ifm. utdeling av hurtigtester korona

62

Sølvberget, konsekvenser av korona

60
200

Ordinære tjenester:
63

Stab innbygger- og samfunnskontakt, midler til Rennesøydagen

100

64

Kultur, midler til ny drifts- og leieavtale inngått mellom MUST og Stavanger kommune

65

Kultur, innlemme kulturskolen i kommunal husleiekompensasjon Stavanger konserthus

66

Kultur, flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid

67

Innbyggerdialog, styrke Finnøy kommunedelsutvalg

68

Frivillighet, støtte til lokale organisasjoner til å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen

1 000

69

Frivillighet, Stavanger kommunes støtter Flyktninghjelpen som gjør humanitært arbeid i Ukraina

5 000

70

Sølvberget, Økte kostnader til vektertjenester

1 200
300
- 250
200

150

Overføring mellom drift og investering
71

Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne
Delsum Innbygger- og samfunnskontakt
Stab og støttefunksjoner

- 1 000
6 960

Nr

Område/sak
Ordinære tjenester:

72

Digi Rogaland - prosjektmidler til digi helsestasjon finansiert av skjønnsmidler

1 400

Overføring mellom drift og investering
73

Innovasjon og støttetjenester, innovasjon og digitalisering (fra drift til investering)

74

Innovasjon og støttetjenester, Velferdsteknologi stilling til IT-avdeling (fra investering til drift)
Delsum stab- og støttefunksjoner
Delsum tjenesteområdene

- 2 800
462
- 938
328 101

Sentrale utgifter
Ordinære tjenester:
75

Sentrale kostnader, bruk av lønnsreserve

76

Formannskapets reservekonto, styrkes i størrelsesorden ubrukte midler 2021

2 700

77

Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

4 100

78

Rogaland brann og redning IKS, kostnader knyttet til fellesanskaffelser for 110-sentralene

2 500

Delsum sentrale utgifter

45 000

54 300

Sentrale inntekter
Koronarelaterte inntekter:
79

Felles inntekter, tapte inntekter på skjenkebevilling

80

Rammetilskudd, midler til dekning av vaksinasjonsutgifter og test-beredskap

2 900
- 24 361

Ordinære inntekter:
81

Frikraft, inntektsøkning på grunn av høye energipriser

82

Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digibarnevern

83

Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam-IKART

- 1 100

84

Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digi Rogaland - Digi helsestasjon ungdom

- 1 400

85

Rammetilskudd, midler til merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser

- 8 267

86

Rammetilskudd, lavere nivå i tråd med revidert statsbudsjett 2022

273 169

87

Skatt på inntekt og formue, økt inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett 2022

88

Inntektsutjevning, økt utjevning, jf. anslag i revidert nasjonalbudsjett 2022
Delsum sentrale inntekter

- 36 000
- 500

- 565 000
65 450
- 295 109

Netto finansutgifter
89

Finansinntekter, kursgevinst i forbindelse med innløsning av fastrentelån

90

Finansinntekter, utbytte fra Multihallen og Storhallen IKS

- 25 000
- 4 100

Nr

Område/sak
Delsum finanstransaksjoner

- 29 100

Interne finanstransaksjoner
91

Overføring fra investering til drift

- 32 612

92

Overføring fra drift til investering

7 720

93

Bruk av disposisjonsfond - The Tall Ships Races medseilerprogrammet

- 300

94

Bruk av disposisjonsfond - innkjøp av læremidler - fagfornyelse

95

Bruk av disposisjonsfond - tjenesteutviklingsprosjektet ROP
Delsum interne finanstransaksjoner

- 30 000
- 3 000
- 58 192

Budsjettbalanse

0

Tabell 2.2 Forslag til budsjettendringer - drift

Oppvekst og utdanning
Koronatiltak
1. Barnehage, korona-avtalen
Årsaken til de høye koronautgiftene skyldes høyt sykefravær i barnehagene første del av 2022
kombinert med en utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med
koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår å styrke barnehagerammen med kr 6,5 mill. for å
dekke utgifter tilknyttet korona-avtalen.
2. Grunnskole, korona-avtalen
Høyt sykefravær første del av 2022 på grunn av korona har gjort at bruken av vikarer og overtid ble
høy. Spesielt har korona-avtalen bidratt til høye utgifter. Kommunedirektøren foreslår å dekke inn
utgiftene til korona-avtalen med å styrke grunnskolerammen med kr 16,6 mill.
3. Johannes læringssenter, korona-avtalen
Johannes læringssenter har merutgifter til vikarer i forbindelse med korona-avtalen på kr 0,68 mill.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,68 mill.
4. Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona-avtalen
Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i første del av året hatt merutgifter knyttet til korona-avtalen,
som i hovedsak består av overtidsarbeid. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,33
mill.

Ordinære tjenester
5. Stab oppvekst og utdanning, prosjektmidler til DigiBarnevern
Statsforvalteren har tildelt kr 0,5 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune til gjennomføring
av prosjektet DigiBarnevern. Dette er et prosjekt der kommunene Kristiansand, Oslo, Bærum, Asker,
Lørenskog og Bergen også er med, i tillegg til KS og Bufdir. Kommunen vil tenke nytt og innovativt
rundt bruken av teknologi for å skape en bedre kommunikasjon på innbyggernes premisser. Dette vil
føre til endringer i arbeidsformer og organisering, samt bidra til å skape en debatt rundt kvalitet i

barnevernet, på tvers av kommuner. Kommunedirektøren foreslår å styrke oppvekst og utdanning med
kr 0,5 mill. i prosjektmidler tildelt fra Statsforvalteren, jf. endringslinje 82.
6. Barnehage, redusert arbeidsgiveravgift og korrigering av tilskuddsgrunnlag private barnehager
I 2020 vedtok Stortinget å sette ned arbeidsgiveravgiften som et tiltak mot covid-19-pandemien.
Stavanger kommune vedtok av den grunn lavere tilskuddssatser til private barnehager i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025. Kunnskapsdepartementets vurdering av saken er at tilskuddsgrunnlaget for
private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift i 2020, slik at normal
arbeidsgiveravgift legges til grunn. For de private barnehagene i Stavanger kommune utgjør dette kr
3,5 mill. utover de tilskuddssatsene som allerede er tilført i 2022. Kommunedirektøren foreslår å
styrke barnehagerammen med kr 3,5 mill.
7. Grunnskole, tidligere øremerkede midler
Oppvekst og utdanning ble i 2021 tilført et tilskudd til kompetanseløftet spesialpedagogikk og
inkluderende praksis. Disse midlene ble ikke brukt i 2021, og ble ved en feil ikke overført til 2022 som
øremerkede midler. Kommunedirektøren foreslår å styrke grunnskolerammen med kr 0,7 mill. til dette
formålet.
8. Grunnskole, økt stilling til mobbeombud
Kommunedirektøren foreslår å øke stillingen som mobbeombud fra 50 % til 100 % ved å styrke
grunnskolerammen med kr 0,3 mill. Det vises til sak 18/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714622?agendaItemId=229569) behandlet i utvalg for oppvekst og
utdanning.
9. Grunnskole, helhetlig skoledag, FSK 63/22
I sak 63/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025097?agendaItemId=235139) i formannskapet ble det
vedtatt at Stavanger kommune gjennomfører prøveprosjektet Helhetlig skoledag i løpet av skoleåret
2022/2023 og at prosjektets finansiering innarbeides i kommende tertialrapportering. Prosjektet blir
lagt til 1.-4. trinn ved Kvernevik skole. Det skal gi et helhetlig og inkluderende tilbud gjennom hele
skoledagen, med større sammenheng mellom de ulike aktivitetene. Det vil bli gratis skolemat, flere
ansatte, mer frilek og mer fysisk aktivitet. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med lokale
idrettslag. Kommunedirektøren setter av kr 4,2 mill. for høsten 2022 for gjennomføring av prosjektet.
10. Grunnskole, innkjøp av læremidler – fagfornyelse
Det har vært utfordrende for skolene gjennom pandemien å kombinere smitteverntiltak, perioder med
hjemmeskole og implementering av fagfornyelsen. Kommende skoleår vil skolene kunne planlegge for
normal drift i tråd med de nye fagplanene. Kommunedirektøren foreslår å styrke skolerammen med et
engangsbeløp på kr 33 mill. til innkjøp av nye lærebøker.
11. Grunnskole, KADÅITTEPÅ, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering
I Handlings og økonomiplan 2022–2025 ble en forventet inntekt på kr 6,4 mill. budsjettert med
følgende linjetekst:
«Solbergregjeringen foreslår i statsbudsjettet 2022 å bevilge midler til tiltak for å støtte barn og unge
som følge av konsekvenser av koronapandemien i skole og barnehage. Midlene kan blant annet brukes
til tiltak for å støtte den faglige og sosiale utviklingen til barn og unge og til bedre oppfølging av
sårbare barn. Bevilgningen er ettårig. Kommunedirektøren vil bruke disse midlene til finansiering av
lokale tiltak, og tilskuddet utgjør kr 6,4 mill. i 2022».
Tilskuddet ble opprinnelig tiltenkt finansiering av KADÅITTEPÅ.

I henhold til statsbudsjettet for 2022 fikk Stavanger kommune et tilskudd på kr 7,2 mill. Tilskuddet er
kr 0,8 mill. høyere enn budsjettert i 2022. I tillegg er vilkårene for tilskuddet knyttet sterkere opp mot
den tapte progresjonen for barn i skole og barnehage, enn mer generelt mot sårbare barn. Dette fører
til at tilskuddet på kr 7,2 mill. vil bli brukt til spesifikke tiltak mot tapt progresjon for barnehage- og
skolebarn. For at prosjektet KADÅITTEPÅ ikke skal redusere inneværende års prosjektramme, foreslår
kommunedirektøren at prosjektet finansieres opp med kr 6,4 mill. i kommunale midler.
12. PPT, øremerkede midler
PPT ble tilført øremerkede midler fra 2021 til 2022 som allerede er blitt brukt i 2021 til lavterskel- og
behandlingstilbudet innenfor psykiske plager for barn og unge som følge av koronapandemien.
Kommunedirektøren foreslår derfor å omprioritere midlene på kr 0,65 mill.
13. Ungdom og fritid, The Tall Ship Races, medseilerprogrammet, BS sak 112/18
Stavanger bystyre vedtok i 2018, i forbindelse med sluttrapport og estimert regnskap for prosjektet
Tall Ship Races, jf. sak 112/18 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/1324333.PDF?
fileName=Vedtak%20BYS%2C%2026112018%2C%20Sak%20112%2F18%2C%20The%20Tall%20Ships%20Races%202018%20Stavanger%20-

å avsette inntil kr0,7 mill. til fond i forbindelse med
årsavslutningen 2018, til et medseilerprogram for 2019, 2020, 2021 og 2022. For å få støtte til å delta i
medseilerprogrammet, må man bo i Stavanger kommune. Kr 0,4 mill. av de avsatte midlene på
disposisjonsfond ble overført til prosjektet i 2019. Kommunedirektøren foreslår å overføre det
gjenstående beløpet på kr 0,3 mill. til ungdom og fritid for å kunne fullføre medseilerprosjektet.
%20sluttrapport%20og%20estimert%20regnskap&fileSize=208781)

14. Ungdom og fritid, flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid
Ungdom og fritid skal ha ansvar for gjennomføring av Sommer i parken, som er et lavterskel
aktivitetstilbud i Byparken i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,25 mill. fra
kulturavdelingen til ungdom og fritid.

Helse og velferd
Koronatiltak
15. Stab helse og velferd, koronautgifter til hotell, smittevernsutstyr og lønn
Merutgifter i forbindelse med karantene- og isolasjonshotell, smittevernutstyr, smittevern og lønn
innenfor stab helse og velferd utgjør kr 9,2 mill. per 1. tertial. Kommunedirektøren foreslår at
budsjettet styrkes med tilsvarende beløp.
16. Nav, reduksjon sosialhjelp
Det er per 1. tertial 2022 utbetalt kr 2,8 mill. mindre i sosialhjelp enn budsjettert. Brutto utbetalt
sosialhjelp er 7 % lavere enn på samme tid i fjor, og antall mottakere er redusert med 9,8 %. Stønad
til livsopphold og boutgifter er redusert. Budsjettrammen utgjør kr 201,89 mill., hvor kr 20 mill. skal
dekke merutgifter som følge av koronapandemien. Utviklingen hittil i år tilsier at det ikke forventes
vesentlig økning i mottakere som en konsekvens av koronapandemien, og kommunedirektøren
foreslår å redusere budsjettet med kr 16,2 mill.
17. Nav, reduksjon kvalifiseringsstønad
Det er per 1. tertial utbetalt kr 1,2 mill. mindre enn budsjettert i kvalifiseringsstønad til deltakere i
kvalifiseringsprogrammet (KVP). Budsjettrammen utgjør kr 70,54 mill., hvor kr 4 mill. skal dekke
merutgifter som følge av koronapandemien. Det forventes ikke merutgifter som følge av
koronapandemien slik som forlengelse i KVP, og kommunedirektøren foreslår å redusere tilhørende
budsjett med kr 3 mill.

18. Hjemmebaserte tjenester, korona-avtalen
Økt sykefravær på grunn av korona har gjort at bruken av utvidet kompensasjon for overtid og
merarbeid i forbindelse med koronapandemien ble høy. Kommunedirektøren foreslår å styrke
budsjettet med kr 13,6 mill. for disse utgiftene.
19. Bofellesskap, korona-avtalen
Per 1. tertial er det ført kr 22 mill. i koronarelaterte utgifter på bofelleskap, hovedsakelig knyttet til
korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 23,05 mill. for å dekke
utgiftene.
20. Alders- og sykehjem, korona-avtalen
Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt økte utgifter knyttet til korona-avtalen på kr 33,2
mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.
21. Helse og omsorgssenter, korona-avtalen
Økt sykefravær på grunn av korona har gjort at bruken av korona-avtalen ble høy. Kommunedirektøren
foreslår I forbindelse med korona-avtalen å bevilge kr 3,6 mill. for utgifter i forbindelse med
kompensasjonen.
22. Stavanger legevakt, koronasenter, luftveislegevakt
Stavanger legevakt har drevet koronasenter og luftveislegevakt som en del av kommunens TISKstrategi. Per 1. tertial er det påløpt utgifter på kr 18,35 mill. og kommunedirektøren foreslå å styrke
budsjettet tilsvarende.
23. Stavanger legevakt, beredskap for testing i kommunene
Regjeringen legger til grunn at kommunene bør opprettholde beredskap for testing av 1 % av
befolkningen per uke med PCR. For å kompensere kommunene for utgiftene til denne beredskapen i
andre halvår 2022, foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til kommunene. Stavanger sin andel
anslås til kr 5,3 mill. og kommunedirektøren foreslår å styrke legevakten med tilsvarende beløp.
24. Vaksinasjon, korona
Vaksinasjon er en midlertidig virksomhet opprettet for å kunne håndtere koronavaksinering av
kommunens befolkning. Per april har vaksinasjonstjenesten hatt utgifter på kr 11,4 mill. Estimerte
utgifter ved årsslutt utgjør kr 16,2 mill. Kommunedirektøren foreslår styrke budsjettet med kr 11,4 mill.
for å dekke utgiftene til koronavaksinering.
25. Dagsenter og avlastning, korona-avtalen
Virksomheten har hatt høye utgifter forbundet med korona-avtalen i perioden januar til april.
Kommunedirektøren foreslår i den forbindelse å styrke budsjettet med kr 6 mill.
26. Rehabiliteringsseksjonen, korona-avtalen
Virksomheten har hatt koronarelatert fravær og dermed høyere utgifter til overtid som en følge av
korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,02 mill.
27. Krisesenteret i Stavanger, korona-avtalen
Virksomheten har hatt koronarelatert fravær og dermed høyere utgifter til overtid og ekstrahjelp som
en følge av korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,1 mill.
28. Sentrale midler legetjenester, korona
Per 1. tertial er det påløpt kr 6,5 mill. i koronarelaterte utgifter. Av dette utgjør kr 2,2 mill.
koronarelatert fravær hos næringsdrivende leger som kommunen får refundert via særskilt
kompensasjonsordning. Resterende beløp knytter seg til kommunens arbeid med smittevern og

smittesporing som del av TISK-strategien. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 4,3
mill.

Ordinære tjenester
29. Stab helse og velferd, prosjekt Sekretariat for kommuner i helsefellesskap, tidligere øremerkede
midler
Ved regnskapsavslutning 2021 ble ubrukte øremerkede midler til prosjektet Sekretariat for kommuner
i helsefellesskap ved en feil ikke overført til 2022. Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektet
i 2022 for å videreføre prosjektet.
30. Nav, økt utbetaling sosialhjelp som følge av høye strømpriser
Høye strømpriser gir et økt behov for sosialhjelp. Utbetalingene til formålet har vært økende siden
2021, og er per 1. tertial 28 % høyere enn på samme tid i fjor. Rammetilskuddet til kommunen har blitt
styrket med kr 8,2 mill. for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av høye strømpriser.
Kommunedirektøren foreslår at budsjettet til sosialhjelp styrkes med tilsvarende beløp.
31. Helsehuset, prosjekt Utviklingssentral, tidligere øremerkede midler
Ved utgangen av 2021 gjensto kr 0,082 mill. i ubrukte øremerkede midler på prosjekt Utviklingssentral.
Ved en feil ble midlene ikke avsatt til bundne fond i forbindelse med årsregnskapet.
Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektet i 2022, slik at prosjektet kan sluttføres.
32. Helsehuset, prosjektmidler til interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) finansiert av
skjønnsmidler
Stavanger kommune har i samarbeid med Hå, Strand, Time, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Sandnes, Sola,
Egersund og Randaberg, blitt tildelt kr 1,1 mill. til prosjektet «Interkommunalt ambulant
rehabiliteringsteam – IKART». Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til helsehuset (som
koordinerer prosjektet) med kr 1,1 mill. i prosjektmidler tildelt fra Statsforvalteren, jf. endringslinje 84.
33. Helsehuset, prosjekt I trygge hender, tidligere øremerkede midler
Ved utgangen av 2021 gjensto kr 0,09 mill. i ubrukte øremerkede midler på prosjektet I trygge hender,
uten at de ble avsatt til bundne fond i forbindelse med årsregnskapet. Kommunedirektøren foreslår å
finansiere opp prosjektet tilsvarende i 2022.
34. Hjemmebaserte tjenester, prosjekt Kompetanseløftet, tidligere øremerkede midler
Prosjektet Kompetanseløftet har vært på planleggingsstadiet på grunn av pandemien. Ved overgangen
til 2022 ble de ubrukte midlene på kr 0,36 mill. til dette prosjektet ved en feil ikke avsatt til bundne
fond. Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektet i 2022, slik at prosjektet kan realiseres.
35. Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester
Tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester er forventet å bli lavere enn
budsjettert. Oppdatert avviksprognose er foreløpig på kr 30 mill. Det er knyttet stor usikkerhet til
avviksprognosen, på grunn av lønnsforhandlinger, endring i brukere og hvor stor egenandelen til
kommunene blir. Forsiktighetsprinsippet må legges til grunn for et så stort avvik på inntektssiden og
kommunedirektøren foreslår å nedjustere forventede inntekter med kr 20 mill.
36. Sentrale midler levekår, drift av nasjonale e-helseløsninger
I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslås det å øke bevilgningen med kr 8 mill. for å dekke en tredjedel
av veksten i utgiftene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022. Stavanger sin andel
utgjør kr 0,21 mill. Det foreslås også å overføre kr 5,2 mill. fra rammetilskuddet til kommunene over til
Helsedirektoratet. Bakgrunnen er at kostnader til forvaltning og drift av enkelte tjenester på
helsenorge.no som kommunene er kompensert for i statsbudsjettet for 2022 senere er bestemt at

skal faktureres Helsedirektoratet. Stavanger sin andel utgjør kr 0,14 mill. Kommunedirektøren foreslår
å styrke budsjettet med kr 70 000.
37. Sentrale midler levekår, prosjekt ROP tjenesteutvikling
Over årene 2019-2021 er det budsjettert med til sammen kr 10 mill. til tjenesteutviklingsprosjekt rettet
mot brukere med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP). Prosjektet har til en viss grad blitt skjøvet ut
i tid på grunn av forsinkelser i bygging av bofellesskapet og omprioritering av ressurser i staben til
korona-arbeid. Det ble i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ikke foretatt en
forlengelse av prosjektperioden med tilhørende finansiering fra fond. Prosjektet er viktig å videreføre i
2022 og 2023 med de avtalene som er inngått. For 2022 er det behov for finansiering av
prosjektkoordinator med kr 0,5 mill. og følgeforskning utført av Universitetet i Stavanger (UiS) med kr
2,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 3 mill. til prosjektet i 2022, finansiert av ubrukte
midler på tilhørende disposisjonsfond, jf. linje 95.
38. Sentrale midler legetjenester, gjesteinnbyggeroppgjør 2021
Gjesteinnbyggeroppgjør for 2021 på kr 4,3 mill. er regnskapsført i 2022. Kommunedirektøren foreslår å
justere budsjettet med en tilsvarende inntekt i 2022.

Overføring fra drift til investering
39. Blidensol sykehjem – inventar og utstyr
Blidensol sykehjem har anskaffet inventar som er av investeringsmessig karakter. Kommunedirektøren
foreslår å overføre kr 0,77 mill. fra drift til investering.
40. Tekniske hjemmetjenester – bil
Tekniske hjemmetjenester har byttet inn en bil og må dekke mellomlegget på innbytte av bilen. Bilen
skulle blitt levert i 2021, men ble levert tidlig i 2022. Det foreslås å flytte kr 0,25 mill. fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

By- og samfunnsplanlegging
Ordinære tjenester
41. Byutvikling, videreføring av Paradisplanen
Utvalg for by- og samfunnsutvikling understreker i sak 163/21
at arbeidet med områderegulering i
Paradis skal ha en hurtig framdrift og gis høyeste prioritet i samsvar med vedtak i kommunestyret i
sak om planstrategi sak 60/20 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361173?agendaItemId=226108). Utvalg
for by- og samfunnsutvikling understreker i sak 163/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1728540?agendaItemId=232398) at arbeidet med områderegulering i
Paradis skal ha en hurtig framdrift og gis høyeste prioritet i samsvar med vedtak i kommunestyret i
sak om planstrategi sak 60/20 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361173?agendaItemId=226108). Det er
behov for konsulentbistand til konsekvensutredninger og overordnet gjennomføringsstrategi.
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1,52 mill. til dette arbeidet.
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1728540?agendaItemId=232398)

42.Beredskap og samfunnsutvikling, midler til beredskapsanalyser
I forbindelse med krigen i Ukraina har beredskap gjennomgått kommunens eksisterende ROS-analyser
opp mot aktuell situasjon i Ukraina. Dette gjelder analyser på strøm, tele, vann, transport, forsyning
mv. Kommunen har ikke hatt egne ressurser til å utføre dette arbeidet, så det er brukt konsulenter til
dette. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,15 mill. til dette formålet.

Overføring mellom drift og investering
43. Beredskap og samfunnsutvikling, overføring fra drift til investering,
Det foreslås å overføre kr 2,9 mill. fra områdesatsing Storhaug til idrett og utemiljø til oppgradering av
Kjelvene skatepark med flere.

Bymiljø og utbygging
Ordinære tjenester
44. Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på virksomhetene
Prognosen for energikostnadene er et merforbruk på kr 110 mill. som følge av de høye strømprisene.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet for energikostnader til hele kommunen med kr 83
mill. og se på behovet for ytterliggere styrking ved 2. tertial.
45. Idrett og utemiljø, økt tilskudd til Madla speidergruppe, FSK 72/22
Det ble i formannskapets sak 72/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025103?agendaItemId=235319)
vedtatt å øke tilskuddet til Madlaspeiderne med kr 0,3 mill. for å bygge en naturmøteplass /
speiderbase i friområdet Speidermarka ved Store Stokkavatn. Kommunedirektøren foreslår å styrke
budsjettet tilsvarende.
46. Idrett og utemiljø, tilskudd til Teigens venner, FSK 28/22
I forbindelse med formannskapets behandling av årsprogrammet til idrett og utemiljø (jf. sak 28/22
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025094?agendaItemId=234519)), ble det vedtatt å vurdere
handlingsrom i forbindelse med et tilskudd til Teigens venner for å ferdigstille prosjektet Lysløype
Teigen. Selve arbeidet er tenkt utført på dugnad, men det søkes om tilskudd til innkjøp av materialer /
utstyr, samt til leie av gravemaskin. Utgiftene skal dokumenteres før tilskudd utbetales.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,45 mill. for å finansiere utbetaling av
tilskudd til Teigens venner.
47. Idrett og utemiljø, tilskudd i forbindelse med islegging av Sørmarka Arena, FSK 61/22
Det ble i formannskapets sak 61/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025097?agendaItemId=235137)
vedtatt å kompensere Folkehallene for utgiftene de hadde i forbindelse med isleggingen av Sørmarka
Arena. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,3 mill. til formålet.
48. Idrett og utemiljø, holdningskampanje, begrense røyking på kommunens eiendom
Det ble i formannskapets sak 73/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025103?agendaItemId=235320)
vedtatt at det skal utarbeides en kampanje med formål å begrense røyking på kommunens
eiendommer samt eiendommer dedikert til barn. Kampanjen skal også inkludere tiltak for å unngå
passiv røyking tilknyttet offentlige arrangementer. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet
med kr 0,2 mill. til formålet.
49. Idrett og utemiljø, Fjøløy fort, rasfarevurdering, nytt gjerde og porter
Det vises til utvalg for miljø og utbygging sin sak 197/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714290?agendaItemId=233694). Det må gjennomføres en geologisk
utredning om rasfare og risikovurdering knyttet til området, Fjøløy fort. Utredningen skal identifisere
eventuelle nødvendige sikringstiltak. Ved ekstrem nedbør eller andre forhold kan utvasking av
løsmasser vest for Fjøløyvarden i verste tilfelle være til fare for liv og helse. Gjennomføring av
prosjektet og eventuelle sikringstiltak bør utføres umiddelbart. Kommunedirektøren foreslår å styrke
budsjettet med kr 0,2 mill. for å finansiere utgiftene med en rapport som skal identifisere risikoen.
Stavanger kommune som grunneier er også via en tinglyst gjerdeplikt forpliktet til å ta hånd om

gjerde mellom beiter og trafikkareal ved Fjøløy fort. Gjerdet er i dag korrodert og i dårlig tilstand.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,35 mill. til utskifting av gjerde og porter.
Totalt kr 0,55 mill.
50. Idrett og utemiljø, avsluttet tilskudd til turnforeningen
Det er tidligere gitt et tilskudd på kr 0,3 mill. til turnforeningen for å finansiere en 50 % av stillingen
til en miljøarbeider som nå er gått av med pensjon og avtalen avsluttes. Kommunedirektøren foreslår
å redusere rammen tilsvarende.

Overføring mellom drift og investering
51. Idrett og utemiljø, sykkelstrategi (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6,0 mill. fra
investering til drift.
52. Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 6,7 mill. fra
investering til drift.
53. Idrett og utemiljø, utearealer skoler (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 4 mill. fra
investering til drift.
54. Idrett og utemiljø, utearealer barnehager (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 3 mill. fra
investering til drift.
55. Idrett og utemiljø, rehabilitering av parkanlegg og friområder (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 0,4 mill. fra
investering til drift.
56. Idrett og utemiljø, friområder, økt opparbeidelse (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra
investering til drift.
57. Idrett og utemiljø, friområder, skjøtsel (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 2 mill. fra
investering til drift.
58. Idrett og utemiljø, styrking blomster og trivsel i sentrum (fra investering til drift)
Deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter. Det forslås derfor å overføre kr 1 mill. fra
investering til drift.
59. Utbygging, leie av modulbygg ved Madlamark skole i forbindelse med byggeprosjektet (fra
investering til drift)
I forbindelse med den nye skolen som bygges på Madlamark leies det midlertidige modulbygg.
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,6 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnaden i
2022.
60. Utbygging, leie av midlertidig lokaler i forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole (fra
investering til drift)
I forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole leies det midlertidige lokaler.

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 5,5 mill. fra investering til drift for å dekke leiekostnaden i
2022.

Innbygger- og samfunnskontakt
Koronatiltak
61. Frivillighet, midler i forbindelse med utdeling av hurtigtester korona
Seksjon frivillighet har hatt utlegg i forbindelse med utdeling av hurtigtester Judaberg og Vikevåg på
kr 0,06 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til dette formål.
62. Sølvberget, konsekvenser av korona
Koronarestriksjonene i begynnelsen av året satte begrensninger for publikumsantall ved
arrangementer, og sykdom som følge av korona medførte økning i korttidssykefraværet. Disse forhold
har gitt tap av billettinntekter, økte kostnader ifm. avvikling av arrangementer, samt økt vikarbruk.
Kommunedirektøren forslår å styrke rammen til Sølvberget mer kr 0,2 mill. ut fra disse forhold.

Ordinære tjenester
63. Stab innbygger- og samfunnskontakt, midler til Rennesøydagene
I Rennesøy kommunedelsutvalg 29. mars, kom det spørsmål om en kunne få på plass kr 0,15 mill. til
gjennomføring av Rennesøydagen 2022. Før kommunesammenslåingen var det avsatt midler til
gjennomføring av Rennesøydagen, men midlene ble overført til kultur og omprioritert til andre formål.
Innbyggertoget og frivilligsentralen på Vikevåg vil dekke kr 0,05 mill. av egen ramme, og resterende
beløp dekkes fra stab innbygger og samfunnskontakt. Kommunedirektørene foreslår å styrke
budsjettet med kr 0,1 mill.
64. Kultur, midler til ny drifts- og leieavtale inngått mellom MUST og Stavanger kommune
Det er inngått en ny drifts- og leieavtale mellom MUST og Stavanger kommune på kommunale
eiendommer som driftes av MUST. For å kompensere MUST for økte husleieutgifter, foreslår
kommunedirektøren å styrke tilskuddet til MUST med tilsvarende kr 1,2 mill.
65. Kultur, innlemme kulturskolen i kommunal husleiekompensasjon Stavanger konserthus
Utvalg for kultur, idrett og samfunn (UKIS) vedtok enstemmig i sak 42/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1373127?agendaItemId=225380) å inkludere kulturskolen i ordningen
med kommunal husleiekompensasjon i Stavanger konserthus. Vedtaket ble ivaretatt i påfølgende
tertialbehandling. Ved en feil ble vedtaket ikke tatt med som nytt tiltak i Handlings- og økonomiplan
2021-2024, og dermed ikke rullert til Handlings- og økonomiplan 2022-2025 . Kommunedirektøren
foreslår å bevilge kr 0,3 mill. til dette formålet.
66. Kultur, overføring av tilskudd fra kultur til ungdom og fritid
Ungdom og fritid skal ha ansvar for gjennomføring av Sommer i parken som er et lavterskel
aktivitetstilbud i Byparken i Stavanger. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,25 mill. fra
kulturavdelingen til ungdom og fritid. Se også tilsvarende endringslinje 14.
67. Innbyggerdialog, styrke Finnøy kommunedelsutvalg
I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 tildeles midler til de nye kommunedelsutvalgene (KDU) etter
kommunesammenslåingen. Med bakgrunn i upresise formuleringer om fordelingen av midlene,
foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet for inneværende år med kr 0,2 mill. til Finnøy KDU.

68. Frivillighet, støtte til lokale organisasjoner til å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen.
Stavanger formannskap vedtok i sak 57/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025096?
agendaItemId=235104) å sette av kr 1,0 mill. til lokale organisasjoner som søkte om støtte til ulike tiltak for å
bistå Ukraina og flyktningsituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill.
til dette formålet.
69. Frivillighet, Stavanger kommunes støtter Flyktninghjelpen som gjør humanitært arbeid i Ukraina
Stavanger formannskap vedtok i sak 57/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025096?
agendaItemId=234975) å gi kr 5,0 mill. til Flyktninghjelpen for å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 5 mill. til dette formålet.
70. Sølvberget, økte kostnader til vektertjenester
Det er inngått en ny avtale om vektertjeneste på Sølvberget gjeldende fra 1. januar 2022. Verdien av ny
avtale har økt med kr 0,15 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til Sølvberget med kr
0,15 mill.

Overføring mellom drift og investering
71. Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne
Det skal overføres kr 1,0 mill. fra kultur til park og vei til minnesmerke for krigsseilerne. Planlagte
aktiviteter på prosjektet er av investeringsmessig karakter.

Stab og støttefunksjoner
Ordinære tjenester
72. Digi Rogaland – prosjektmidler til Digi helsestasjon finansiert av skjønnsmidler
Statsforvalteren har tildelt kr 1,4 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune, i samarbeid med
Haugesund kommune, til gjennomføring av prosjektet Digi Rogaland – Digi helsestasjon ungdom. Dette
er et nasjonalt pilotprosjekt der også Bergen og Oslo kommune deltar. Prosjektet skal levere digitale
tjenester for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Kommunene som deltar, får tilgang til
et nytt kommunikasjonssystem. Ny teknologi blir koblet til det eksisterende elektroniske pasientjournal (EPJ) systemet hos kommunene. Kommunedirektøren foreslår å styrke Digi helsestasjon med
kr 1,4 mill. i prosjektmidler tildelt fra Statsforvalteren, jf. endringslinje 85.

Overføring mellom drift og investering
73. Innovasjon og støttetjenester, innovasjon og digitalisering (fra drift til investering)
Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,8 mill. av ledige driftsmidler til investering for å
ombygge deler av opplæringskontoret i Sandvigå 7 til et innovasjonsverksted.
74. Innovasjon og støttetjenester, Velferdsteknologi stilling til IT-avdeling (fra investering til drift)
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,46 mill. fra investering til drift knyttet til prosjekt
velferdsteknologi for å sikre arbeidet med å implementere og vedlikeholde velferdsteknologiløsningen.
Dette gjelder perioden januar til juli.

Sentrale utgifter
Ordinære tjenester

75. Sentrale kostnader, bruk av lønnsreserve
Årets lønnsoppgjør for frontfagene kom i mål med en ramme på 3,7 %, noe høyere enn anslaget som
ble lagt inn på 3,2 %. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke lønnsreserven med kr 45 mill.
76. Formannskapets reservekonto, styrkes i størrelsesorden ubrukte midler 2021
Stavanger formannskap har vedtatt i sak 182/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711941?
agendaItemId=233664) å overføre resterende beløp på formannskapets reservekonto fra 2021 til 2022.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til formannskapets reservekonto med kr 2,7 mill.,
tilsvarende ubrukte midler fra 2021 til 2022.
77. Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse
Folkehallene er eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kommunestyrene vedtok
vinteren 2020 en ny selskapsstruktur for Folkehallene (sak 102/20)
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361176?agendaItemId=227687). Dette omfattet etableringen av et nytt
felles driftsselskap Folkehallene IKS og konvertering av eksisterende selskapene til rene
eiendomsselskap. Det er i den forbindelse foretatt en virksomhetsoverdragelse til Folkehallene IKS.
Som et ledd i virksomhetsoverdragelsen vil opptjent egenkapital knyttet til driften av anleggene
overføres til Folkehallene IKS. Det er i samråd med revisor avklart at denne overføringen må skje via
eierkommunene. Det legges nå opp til at denne overføringen gjennomføres våren 2022.
Kommunedirektørene har innarbeidet en samlet utbytteforventning på kr 7,7 mill. fra Multihallen og
Storhallen IKS. Det er samtidig innarbeidet et samlet ekstraordinært tilskudd til Folkehallene IKS på
kr 7,7 mill. Stavanger kommunes andel utgjør kr 4,1 mill. og foreslås innarbeidet i budsjettet. Se også
tilsvarende endringslinje 90 for utbytteforventningen.
Det vises til kapittel 4.10 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/stko_tabell/tabell-4-10-okonomisk-oversikt-for-tjenesteomradene/) for
nærmere omtale.
78. Rogaland brann og redning IKS, kostnader knyttet til fellesanskaffelser for 110-sentralene
Rogaland brann og redning IKS er deltaker i Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS
110 IKS), som skal anskaffe, implementere, forvalte og drifte felles oppdragshåndteringsverktøy.
Rogaland brann og redning IKS viderefakturer kostnader knyttet til NKS 110 IKS til
deltakerkommunene. Stavanger kommunes andel av kostnadene er beregnet til kr 2,5 mill. i 2022. Det
vises til kapittel 4.10 for nærmere omtale.

Sentrale inntekter
Koronatiltak
79. Felles inntekter, tapte inntekter på skjenkebevilling
Kommunestyret vedtok i sak 13/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024627?agendaItemId=234429) at
bevillingsgebyret for 2021 og 2022 skulle frafalles som følge av koronasituasjonen.
Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektene med kr 2,9 mill. på grunn av tapte inntekter fra
skjenkebevillinger.
80. Rammetilskudd, midler til dekning av vaksinasjonsutgifter og test-beredskap
Stortinget har vedtatt økonomiske tiltak som fører til økt rammetilskudd til Stavanger kommune.
Dette gjelder midler til dekning av utgifter til koronavaksinasjon i Prop. 51 S og Innst. 119 S
(https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=87522), hvor Stavanger kommune fikk tildelt kr 18,72 mill. i
ekstra rammetilskudd, samt midler til forlengelse av kvalifikasjonsprogrammet (jf. Prop. 48 LS og
Innst. 113 S (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=87386)), hvor Stavanger kommune fikk tildelt kr 0,30
mill.

I revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til beredskap for testing i
kommunene med kr 200 mill., for at kommunene skal opprettholde beredskap for testing på 1 % av
befolkningen per uke med PCR. Andelen til Stavanger kommune er anslått til ca. kr 5,33 mill.
Budsjettert rammetilskudd med bakgrunn i koronapandemien foreslås økt med kr 24 361 mill.

Ordinære inntekter
81. Frikraft, inntektsøkning på grunn av høye energipriser
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 dermed gi kommunen lavere energikostnader i
vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft er beregnet til kr 17 mill. i 2022. Kraftprisen
har vært høy hittil i 2022. Kommunedirektøren anbefaler derfor å øke refusjon fra frikraft med kr 36
mill. per 1. tertial 2022.
82. Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digibarnevern
Statsforvalteren har tildelt kr 0,5 mill. i skjønnsmidler til Stavanger kommune til gjennomføring av
fornyings- og innovasjonsprosjektet Digibarnevern. Inntektsbudsjettet foreslås oppjustert med
tildeling samtidig med at selve prosjektet tilføres midler, jf. endringslinje 5.
83. Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam-IKART
Statsforvalteren har tildelt kr 1,1 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune, i samarbeid med
kommunene Hå, Strand, Time, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Sandnes, Sola og Egersund, til gjennomføring av
prosjektet Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam – IKART. Inntektsbudsjettet foreslås
oppjustert med tildeling samtidig med at selve prosjektet tilføres midler, jf. endringslinje 32.
84. Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digi Rogaland – Digi helsestasjon ungdom
Statsforvalteren har tildelt kr 1,4 mill. i ekstra skjønnsmidler til Stavanger kommune, i samarbeid med
Haugesund kommune, til gjennomføring av prosjektet Digi Rogaland – Digi helsestasjon ungdom.
Inntektsbudsjettet foreslås oppjustert med tildeling samtidig med at selve prosjektet tilføres midler,
jf. endringslinje 73.
85. Rammetilskudd, midler til merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser
Stortinget vedtok 11. januar Prop. 46 S og Innst. 104 S (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=87283) om
midlertidige endringer i bostøtten. Det ble vedtatt ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som
hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars og økt rammetilskudd til kommunene.
Stavanger kommune har fått tildelt kr 8,27 mill. i ekstra rammetilskudd til merutgifter til sosialhjelp
som følge av de høye strømprisene.
86. Rammetilskudd, lavere nivå i tråd med revidert statsbudsjett 2022
Siden regjeringsskiftet har den nye regjeringen ved flere anledninger økt skatteanslaget for
kommunene for 2022, både gjennom tilleggsnummeret, salderingen og nå nylig i forslag til revidert
nasjonalbudsjett 2022. Samtidig foretas det betydelige trekk i rammetilskuddet for at kommunene
ikke skal bli overfinansiert. Effekten av salderingen og forslaget i revidert nasjonalbudsjett utgjør
anslagsvis kr 274 mill. i redusert rammetilskudd for Stavanger. I tillegg er det noen mindre justeringer
i ansvar og oppgaver, blant annet finansieringsansvar for nasjonale e-helseløsninger og
rhesusimmunisering i svangerskapskontroller. Samlet foreslås rammetilskuddet trukket ned med kr
273,17 mill.
87. Skatt på inntekt og formue, økt inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett 2022
Regjeringen la 12. mai frem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Anslag på skatt på inntekt og formue i
2022 er oppjustert med kr 17,4 mrd. for kommunene sammenlignet med saldert budsjett 2022, hvilket

øker skatteveksten fra -2,1 % til 6,7 % for kommunene. Av dette fører økt utbytte-uttak i 2021 (grunnet
endringer i utbytteskatten fra 2022) til økte skatteinntekter i kommunene på anslagsvis kr 11,4 mrd.
Regjeringen foreslår at disse engangsinntektene overføres til staten via trekk i rammetilskuddet og at
kommunene får beholde om lag kr 2,3 mrd. av disse midlene i 2022. Resterende skatteøkning skyldes
oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst. Prognosene er usikre.
Skatteinntektene i 2022 er for Stavanger kommune budsjettert til 1,6 % lavere enn den faktiske
skatteinngangen i 2021. Stavanger la inn en noe sterkere effekt av vekstdriverne til 2022 og har
dermed forskuttert deler av veksten som nå innarbeides i nasjonale tall. Ytterligere økt lønns- og
sysselsettingsvekst vil bidra i positiv retning lokalt. Det samme gjelder engangseffekten av betydelig
høyere utbytter i 2021, som også i Stavanger vil føre til markant etterbetaling av skatt i 2022. Nøyaktig
hvordan utbytteeffekten slår ut for Stavanger, er for tidlig å si noe om.
Basert på estimat av Stavanger kommune sin andel, foreslår kommunedirektøren en økning i
skatteinntektene på kr 565 mill., hvilket gir en lokal skattevekst på 7,4 %.
88. Inntektsutjevning, økt utjevning, jf. anslag i revidert nasjonalbudsjett 2022
Regjeringen la 12. mai frem revidert nasjonalbudsjett for 2022, hvor anslaget for kommunenes
skatteinntekter øker betydelig. Det lokale skatteanslaget for Stavanger øker noe mer per innbygger og
kommunen vil følgelig måtte betale mer i skatteutjevning til andre kommuner. Basert på foreliggende
prognoser foreslår kommunedirektøren en økning i inntektsutjevningen på kr 65,5 mill.

Netto finansutgifter
89. Finansinntekter, kursgevinst i forbindelse med innløsning av fastrentelån
Kommunedirektøren har innarbeidet en gevinst på kr 25 mill. i forbindelse med innløsing av
fastrentelån.
90. Finansinntekter, utbytte fra Multihallen og Storhallen IKS
Kommunedirektøren har innarbeidet en samlet utbytteforventning på kr 7,7 mill. fra Multihallen og
Storhallen IKS. Stavanger kommunes andel utgjør kr 4,1 mill. Transaksjonen har sammenheng med
virksomhetsoverdragelse til Folkehallene IKS, jf. tiltak 77. Det vises til kapittel 4.10 for nærmere
omtale.

Interne finanstransaksjoner
91. Overføring fra investering til drift
Det foreslås å overføre kr 32,6 mill. fra investering til drift tilknyttet prosjekter ved idrett og utemiljø,
fordi deler av prosjektets kostnader er av driftsmessig karakter.
92. Overføring fra drift til investering
Budsjettmidler i drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet utgjør overføring fra
drift til investering kr 7,7 mill. Dette gjelder tiltak omtalt hos innbygger og samfunnskontakt, tekniske
hjemmetjenester, Blidensol sykehjem og kultur.
93. Bruk av disposisjonsfond, The Tall Ships Races medseilerprogram
I forbindelse med sluttrapport og estimert regnskap for prosjektet Tall Ship Races, vedtok Stavanger
bystyre i sak 112/18 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/1324333.PDF?
fileName=Vedtak%20BYS%2C%2026112018%2C%20Sak%20112%2F18%2C%20The%20Tall%20Ships%20Races%202018%20Stavanger%20-

å sette av inntil kr 0,7 mill. til fond til et medseilerprogram for
2019 til 2022. Kr 400 000 av de avsatte midlene på disposisjonsfond ble overført til prosjektet i 2019.
%20sluttrapport%20og%20estimert%20regnskap&fileSize=208781)

Kommunedirektøren foreslår å overføre gjenstående beløp på kr 0,3 mill. til ungdom og fritid for å
kunne fullføre medseilerprosjektet.
94. Bruk av disposisjonsfond, innkjøp av læremidler til fagfornyelse
Kommunedirektøren foreslår å styrke skolerammen med kr 30 mill. til innkjøp av nye lærebøker.
Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfondet.
95. Bruk av disposisjonsfond, prosjekt ROP tjenesteutvikling
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 3 mill. til tjenesteutviklingsprosjektet ROP (rus og psykiatri) i
2022, finansiert av ubrukte midler på tilhørende disposisjonsfond, jf. linje 37.

3. Samfunn og utviklingstrekk
3.1 Innledning
3.2 Makroøkonomiske betraktninger
3.3 Samfunnsendringer
3.4 Befolkning
3.5 Arbeidsledighet og sysselsetting
3.6 Sosiale tjenester
3.7 Klima og miljø

3.1 Innledning
Koronapandemien ga en smittetopp i midten av februar 2022, både nasjonalt og lokalt, og har siden
vist en nedadgående trend. Utbredt vaksinering fører til at koronaviruset ikke lenger utgjør en stor
helsetrussel for befolkningen og alle forskriftsfestede tiltak mot korona ble fjernet 12. februar i år.
God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med korona i
samfunnet fremover.
Russlands invasjon av Ukraina har utløst en humanitær krise. Konsekvensene av invasjonen rammer
også norsk økonomi. Utslagene i aktiviteten ser ut til å bli små på kort sikt. Stavanger kommune er
bedt om å ta imot en andel asylsøkere og flyktninger for å bidra til å håndtere flyktningestrømmen.
Etter et kraftig tilbakeslag i 2020 som følge av restriksjonene rundt koronapandemien er norsk
økonomi nå inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Den økonomiske veksten er
sterk, sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten er lav. Befolkningsveksten er positiv i første kvartal
i år, dog svakere i Stavanger enn for nabokommunene og resten av landet.
Reduksjon i klimagassutslipp skjer ikke så raskt som ønsket og det er behov for ytterligere innsats av
alle parter i lokalsamfunnet for å nå de ambisiøse målene innen 2030.

3.2 Makroøkonomiske betraktninger
BNP for Fastlands-Norge er anslått å øke med 3,6 % i år og 2,3 % neste år. Det er lavere enn anslått i
fjor høst, til tross for en sterk utvikling i arbeidsmarkedet. Nedjusteringen må særlig ses i
sammenheng med innføringen av smitteverntiltak rundt årsskiftet, høyere inflasjon og lavere
etterspørsel fra utlandet. Imidlertid er anslaget for lønns- og sysselsettingsveksten oppjustert i
revidert nasjonalbudsjett 2022.

Som en følge av pandemien har rentenivået vært svært lavt. Norges Bank begynte i fjor høst å
reversere dette. I mars 2022 ble styringsrenten hevet til 0,75 % og det ble varslet at den kan øke til
rundt 2,5 % ved utgangen av 2023.
Vesten har satt i verk sterke økonomiske sanksjoner mot Russland. De økonomiske konsekvensene av
dette er usikre, men ser ut til å forsterke prisveksten og medføre økte priser på blant annet energi,
matvarer og transport. Prisene på fremtidige leveranser av olje tilsier at oljeprisen gradvis vil falle, og
det legges i revidert nasjonalbudsjett til grunn en oljepris på 99 dollar per fat for 2022.
Petroleumsinvesteringene ligger høyt historisk sett, men har falt de to siste årene og anslås å falle
videre med vel 7 % i år, for deretter å holde seg uendret til neste år. I tillegg har koronapandemien
ført til ny nedstenging i Kina som har medført forsyningsproblemer av materialer og varer.
Revidert nasjonalbudsjett anslår veksten i konsumprisindeksen til 3,4%(Meld. St. 2 (2021–2022) –
regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-2-20212022/id2912697/)) i 2022. Den kommunale deflatoren er
økt fra 2,5 til 3,7 for 2022, hvor både lønns- og prisveksten bidrar til økningen.

3.3 Samfunnsendringer
Samfunnssikkerhet
Russland gikk til invasjon av Ukraina den 24. februar 2022. Dette har ført til en krise i Europa og har
endret den geopolitiske likevekten. Den spente sikkerhetssituasjonen i Europa aktualiserer bruken av
hybride trusler, såkalte sammensatte virkemidler. Det er varslet om økt fare for cyberangrep mot
Norge som igjen medfører økt risiko også for kommunene.
Stavanger kommune har forhøyet beredskap knyttet til krigen i Ukraina og flere av kommunens
tjenester er involverte. Kommunen følger situasjonen nøye og samarbeider med nasjonale
myndigheter om ulike former for samfunnssikkerhet.
Det pågår blant annet utredninger av behov for tiltak knyttet til kommunens tilfluktsrom.
Kommunedirektøren vil komme tilbake dette i 2. tertial.

Flyktningsituasjonen
Regjeringen vedtok fredag 11. mars at Norge vil gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere.
Vanligvis skal en asylsøkers beskyttelsesbehov vurderes individuelt. Beslutningen om å gi ukrainere
midlertidig kollektiv beskyttelse er et unntak fra regelen om individuell vurdering, og gjør at man gir
beskyttelse til en hel gruppe. Det ble sist gjort under konflikten i Kosovo på slutten av 90-tallet.
Fredag 18. mars ble Stavanger kommune bedt om å bosette 750 flyktninger inkludert 10 enslige
mindreårige flyktninger, og i formannskapet 07. april 22, sak 74/22
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025103?agendaItemId=235394) ble anmodning vedtatt. I alt forventes
det å komme 35 000 asylsøkere fra Ukraina og andre land til Norge i løpet av 2022. Det er særlig
kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Stavanger kommune gir tjenester (helse,
skole, barnehage med mer) til de som bor i mottak / akuttinnkvartering, samt bosetter og integrerer
flyktninger etter avtale med IMDI. Bosettingstakten av flyktningene vil være av betydning for omfanget
av det kommunale tjenestetilbudet i år. Det vises til kapittel 4.5
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/4-okonomisk-status-og-prognoser/4-5-sentrale-utgifter/) og 4.7
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/4-okonomisk-status-og-prognoser/4-7-tjenesteomradene/) som
beskriver dette noe mer inngående.

Koronapandemien
Koronavaksinering med 3. dose startet opp mot slutten av fjoråret og fortsatte for fullt på nyåret,
både nasjonalt og lokalt. Regjeringen fjernet 12.02.2022 alle forskriftsfestede tiltak mot
koronapandemien. Pandemien passerte toppen i slutten av februar. Overvåkingsdata viser fortsatt en
synkende trend for pandemien, men ikke like markant som i mars og tidlig april. Stavanger hadde
smittetopp 18.02.2022 med 15 659 smittede. Til sammenligning utgjorde høyeste måling 3746 smittede
på en dag i 2021.
TISK-tiltakene justeres i tråd med nasjonale føringer og utviklingen i samfunnet. Regjeringen legger til
grunn at kommunene bør opprettholde beredskap for testing av 1 % av befolkningen per uke med PCR
ut året. Samtidig trappes flere av TISK-tiltakene ned eller avvikles frem mot sommeren. Vaksinasjon
vil fortsette i mindre skala enn før. Ved utgangen av 1. tertial hadde 92,6 % av alle innbyggere i
Stavanger kommune over 18 år fått dose 1 med koronavaksine, 90,1 % hadde fått dose 2 og 66,1 %
hadde fått dose 3. Sammenlignet med årsslutt i 2021 er det en svak økning for dose 1 og 2, antall
personer over 18 år med 3 doser har økt fra 28 % til 66,1 %. Kapittel 4.8
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/4-okonomisk-status-og-prognoser/#4-8-okonomiske-konsekvenser-avkoronapandemien)

omtaler nærmere de økonomiske konsekvensene av pandemien for Stavanger kommune.

3.4 Befolkning
Befolkningsveksten i 1. kvartal 2022 var på 178 personer i Stavanger. Dette er høyere enn veksten på
76 personer i fjorårets kvartal. Økningen i første kvartal i år tilsvarer en vekst på 0,1 %. Kvartalstallene
kan svinge en del. Budsjettforutsetningen for 2022 utgjør en årsvekst på 0,7 %.
Endringen skyldes lavere innenlandsk utflytting og høyere innvandring sammenlignet med samme
periode i 2021. Fødselsoverskuddet har sunket noe fra samme periode i fjor. Dette skyldes lavere
fødselstall og høyere dødelighet i 1. kvartal 2022.
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Figur 3.1 Befolkningsendring i Stavanger 2018-2022

Jevnt over har folketilveksten i 1. kvartal i år vært noe høyere enn for tilsvarende periode i fjor. I
Rogaland ble befolkningsveksten i 1. kvartal 1057 personer, en vekst på 0,2 %. Sandnes og Sola erfarte
en sterkere befolkningsvekst på henholdsvis 0,5 % og 0,4 %, og dermed høyere enn for Stavanger. Det
er de samme faktorene som er utslagsgivende i disse kommunene som i Stavanger.
I landet var befolkningsveksten i 1. kvartal 10 266 personer. Økningen for landet i 1. kvartal i år
tilsvarer en vekst på 0,2 %.

3.5 Arbeidsledighet og sysselsetting
Arbeidsledighet
I 2022 har andelen helt ledige i Stavanger gått fra 3,0 % i januar til 2,0 % i april. Arbeidsledigheten har
ikke vært på samme lave nivå siden august 2014. Sammenlignet med april i fjor er andelen helt ledige
i Stavanger mer enn halvert.
Ledigheten i Stavanger har fulgt utviklingen i ledigheten til landet og har i 2022 vært like over
landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten i landet ligger i april på 1,9 %, like over Rogaland på 1,8 %. I
Rogaland har Sandnes og Egersund høyest arbeidsledighet med 2,2 %, etterfulgt av Stavanger og
Randaberg. Sola har en arbeidsledighet på 1,7 %. Til sammenligning har Bergen 2,1 % arbeidsledighet
og Bærum 1,6 %. Trondheim har 1,3 %, mens Oslo har 2,3 % arbeidsledighet ved utgangen av april.
0,9 % av arbeidsstyrken i både Stavanger og Rogaland er delvis ledige, mens henholdsvis 0,6 % og 0,5
% av arbeidstakerne er på forskjellige tiltak. Dette gir en samlet arbeidsledighet på 3,5 % i Stavanger,
3,2 % i hele fylket og 3,3 % for landet.
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Figur 3.2 Helt arbeidsledige i Stavanger kommune og for landet

Des

Nav(Utviklingen på arbeidsmarkedet – Navs arbeidsmarkedsprognose-2022-01 – nav.no
(https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd-nr.1-2022/utviklingen-pa-arbeidsmarkedet--

) mener krigen i Ukraina ikke vil ha noen stor betydning for arbeidsmarkedet i
Norge på kort sikt. Etterspørsel av arbeidskraft i Rogaland og i resten av landet er fortsatt høy, og Nav
forventer et ytterligere fall i den allerede lave arbeidsledigheten i månedene fremover. Nav sine
prognoser viser også at arbeidsledigheten vil begynne å øke noe utover andre halvår og i 2023 på
grunn av forventede renteøkninger, høy inflasjon og krigen i Ukraina. Mottaket av flyktninger fra
Ukraina vil øke arbeidstilbudet, men også behovet for arbeidskraft. Anslaget til Nav viser at
arbeidsledigheten i 2022 vil bli på 1,9 % for landet.
navs-arbeidsmarkedsprognose-2022-01)

Sysselsetting og behov for arbeidskraft
Norge har nå det høyeste sysselsettingsnivået på ti år. Figur 3.3 viser hvordan sysselsettingsandelen i
befolkningen har utviklet seg siden olje- og gasskrisen. I årene etter 2016 har sysselsettingen steget
jevnt inntil koronarestriksjonene kom i 2020. Nivået i 2021 er høyere enn 2015, både nasjonalt og
lokalt. Stavanger har en andel av sysselsatte i befolkningen på 68,5 % ved utgangen av 2021.
Tilsvarende tall for Rogaland er noe høyere på 69,4 %, mens landet har en noe lavere sysselsetting på
68,1 %.
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Figur 3.3 Andel sysselsatte i befolkningen for Stavanger, Rogaland og landet. Kilde: SSB

Ifølge Nav(Navs bedriftsundersøkelse – Bedrifter i Rogaland mangler 6300 ansatte
(https://www.nav.no/no/lokalt/rogaland/pressemeldinger/bedrifter-i-rogaland-mangler-6-300-ansatte)) er det likevel svært stor mangel på
arbeidskraft i Norge og bedrifter har rekrutteringsproblemer i form av at det er utfordrende å få tak i
ønsket kompetanse. I Rogaland melder Nav om at bedrifter mangler 6300 ansatte. Mangelen på
arbeidskraft er størst innenfor helse- og sosialtjenester, og for bygge- og anleggsvirksomhet. I
Rogaland er det rapportert om mangel på henholdsvis 1132 og 2143 ansatte i disse næringsgruppene.

3.6 Sosiale tjenester

Det er store månedlige variasjoner i antall sosialhjelpsmottakere og utbetalt sosialhjelp. For 1. tertial
2022 er det færre sosialhjelpsmottakere enn sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen
vises blant annet igjen i et godt arbeidsmarked og lav ledighet. Det forventes ingen vesentlig økning i
mottakere, men Ukraina-situasjonen vil kunne påvirke nivået.
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Figur 3.4 Antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger kommune

Det er utbetalt mindre sosialhjelp per 1. tertial i 2022 sammenlignet med 2021. Per 1. tertial er det
utbetalt kr 67,5 mill. mot kr 72,5 mill. i fjor. Årsaken til det er sammensatt. Samtidig som antall
mottakere har gått ned, har utgifter til midlertidige boliger og strøm økt.
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Figur 3.5 Utbetalt sosialhjelp i Stavanger kommune. Beløp i millioner kroner

Figur 3.6 viser at antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert med 17,6 %
sammenlignet med samme periode som i fjor. Gruppen for personer under 25 år er redusert med 27,1
% fra samme periode i fjor.

850

Antall mottakere

800

750

700

650

600

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

2021

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

2022

Figur 3.6 Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i Stavanger

3.7 Klima og miljø
Stavanger ønsker å gå foran som en grønn spydspiss i arbeidet med å nå målene våre i klima- og
miljøplanen, som vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål. Grønn spydspiss handler om å ta vare på
naturen, fortsette satsingen og bli mer klima- og miljøvennlig. Stavanger kommunes klimamål
(https://www.stavanger.kommune.no/renovasjon-og-miljo/miljo-og-klima/klima--og-miljoplan-2018-20302/#18691) er å redusere utslippene med 80
% innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2015. Innen 2040 skal Stavanger kommune være
fossilfri.

Klimanøytral og smart by
Kommunestyret vedtok i sak 37/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714665?agendaItemId=229677)i
mars 2021 at Stavanger skulle melde seg på konkurransen om å bli en av Europas 100 klimanøytrale
og smarte byer innen 2030 – av og for innbyggerne. 377 byer i Europa meldte sin interesse. Stavanger
fikk nylig tilslag på søknaden om å delta i EU sitt samarbeid og er nå en blant 112 europeiske byer
som ønsker å bli klimanøytrale innen 2030. Dette innebærer at kommunen må utarbeide en
klimabykontrakt, som skal godkjennes av EU. Deretter har Stavanger syv år på seg til å gjennomføre
en omfattende endringsprosess. Fra et bruk og kast samfunn til et lavforbrukssamfunn, med sirkulær
økonomi som skal vektlegge ombruk, gjenbruk og energieffektivisering med bruk av fornybare
energikilder og ivaretakelse av biologisk mangfold.

Å bli klimanøytral innebærer en balanse mellom hvor mye klimagasser som slippes ut og hvor mye
som kan fjernes, bindes og/eller fanges. Dette er i samsvar med kommunens klima og miljøplan fra
2018.

Klimagassregnskapet
Kommunens siste klimagassregnskap (https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2) er for
2020 og dette viser en nedgang i utslipp på 10,2 % i forhold til utslippene i 2015 og innebærer en
nedgang fra 2019. For å nå målet er det behov for en raskere utslippsnedgang fremover.
Neste oppdatering av klimagassregnskapet forventes publisert i slutten av 2022. I påvente av nyere
data, rapporterer kommunen tertialvis på ulike indikatorer som påvirker utslippet til Stavanger
kommune. Indikatorene viser følgende utvikling:

Det har vært en økning på 9 % i trafikk gjennom bomringen på Nord-Jæren i sammenlignet
med samme periode i 2021.
Elbil-andelen øker i Stavanger. 22,7 % av personbilbestanden er el-biler. I revidert
nasjonalbudsjett 2022 foreslås en endring om el-bil avgiften, som kan påvirke salget
fremover.
For sjøfartsektoren har det vært en nedgang på 6 % i antall anløp i første kvartal 2022.
Dette skyldes i hovedsak en nedgang for kategorien passasjerskip. Det har imidlertid vært
en økning for flere skipskategorier som er tilknyttet offshore-næringen, blant annet for
oljeprodukttankere, som er en fartøygruppe med store utslipp.
Det har vært en betydelig nedgang i stasjonært salg av naturgass og biogass fra første
kvartal 2021 til 2022. Lyse peker på at 1. tertial 2021 var langt kaldere enn i 2022 som årsak
til dette. Høye gasspriser resulterer i at kunder ser etter alternative løsninger til gass, og
store deler av drivhusnæringen har lagt om fra naturgass til LPG.

Utvikling på utvalgte tiltak i klimabudsjettet per 1. tertial
Stavanger kommune vedtok i utvalg for miljø og utbygging den 30. mars 2022 en oppdatert
ladestrategi (sak 40/22). Strategier og tilhørende virkemidler fra den nye ladestrategien er
innarbeidet i forslag til Klima- og miljøplanens handlingsplan for perioden 2022-2026.
Finnøy bioenergi arbeider for å få etablert et anlegg for produksjon av biogass fra
husdyrgjødsel. Det planlagte prosjektet skal redusere klimagassutslipp med ca. 4 000 tonn
CO2-ekvivalenter per år. I tråd med vedtak i sak 39/22 i utvalg for miljø og utbygging vil
Stavanger kommune gå inn med kr 2 mill. i aksjekapital i Finnøy bioenergi. Dette kommer i
tillegg til kr 3 mill. i aksjekapital som ble tildelt fra vekstfondet i 2021. Finnøy bioenergi har
avtale med Lyse for salg av gassen og har søkt Enova om støtte anlegget. Anlegget er
dermed et skritt nærmere realisering.
Stavanger kommune har mål om at innen 2021 er alle kommunale bygge- og
anleggsplasser fossilfrie, og utslippsfrie innen 2025. I januar 2022 fikk Stavanger kommune
støtte gjennom Klimasats-ordningen til to prosjekter innenfor utslippsfrie bygge- og
anleggsplasser.
Det arbeides for å etablere Søra Bråde Biokullanlegg, dvs. et biokullanlegg (pyrolyseanlegg)
for produksjon av varme og biokull fra kommunalt grøntavfall. Prosjektet har mottatt

tilsagn på kr 9,5 mill. i støtte fra Klimasats-ordningen. Fremdriftsplanen legger til grunn
oppstart av anlegget kan skje høsten 2023, som innebærer en utsettelse fra januar 2023.
Bakgrunnen for utsettelsen er blant annet behov for tomteavklaringer, samt at det er
leveranseutfordringer i markedet
Nullvekstmålet for personbiltrafikken arbeides med og per 1. tertial er blant annet hjem for
en 50-lapp på Finnøy videreført til september 2022, 27 oppstillingsplasser for Kolumbus
sin elbildelingsordning ble lansert i april/mai og støtteordninger for elbil-lading er innført i
april 2022. I tillegg har kommune etablert flere nye sykkelparkeringer.
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4.1 Innledning
Årets første tertialrapportering er i stor grad preget av ekstraordinære utgifter de første månedene av
2022 som følge av høyt sykefravær i forbindelse med koronapandemien og tilhørende tiltak for å sikre
tilstrekkelig bemanning, blant annet gjennom avtalen om utvidet kompensasjon for overtid og
merarbeid (korona-avtalen). Angrepet på Ukraina har ført til at flere millioner mennesker er drevet på
flukt, og Stavanger kommune har per 1. tertial forberedt seg på å håndtere bosetting av 750
flyktninger. Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur med pris-, lønns- og rentevekst. Denne
rapporteringen skjer i lys av at disse forholdene som gjør det utfordrende å utarbeide entydige og
sikre prognoser. Det er også tidlig på året og disse forholdene vil kunne endre seg raskt.

Korona-avtalen
Stavanger kommune valgte å slutte seg til KS sin rammeavtale om utvidet kompensasjon for overtid
og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Avtalen var gjeldende fra 20. desember 2021 –
april 2022. Stavanger kommune har hatt betydelige utgifter knyttet til korona-avtalen. Økonomiske
konsekvenser av koronapandemien omtales ytterligere i kapittel 4.6.

Samlede forventede merinntekter ved årets slutt utgjør kr 260,1 mill. og gjelder i all hovedsak høyere
frie inntekter med bakgrunn i en høyere lønns- og sysselsettingsvekst og særlig engangseffekter av
ekstraordinære utbytteuttak i 2021. Samtidig er det tatt høyde for reduksjon i inntekter som er knyttet
til tilskudd ressurskrevende tjenester.

Prognoser per 1. tertial tilsier at det kan bli et merforbruk på driftsutgiftene ved utgangen av året på
kr 475,2 mill. Kommunedirektøren foreslår i denne saken budsjettjusteringer på driftsutgiftene
tilsvarende kr 362,4 mill. Det er prioritert forslag til budsjettjusteringer relatert til korona-avtalen,
lønns- og prisvekst (hvor strømutgiftene inngår), og justeringer som følge av politiske vedtak. I tillegg
er det prioritert inn innkjøp av nye lærebøker, finansiert av fondsmidler, og justeringer mellom drift og
investeringer, som fører til en reduksjon av netto driftsresultat fra 0,7 % i gjeldende budsjett til 0,2 % i
foreliggende forslag til justert budsjett.

Justert budsjett 2022
Justert budsjett består av opprinnelig budsjett justert for administrative tekniske justeringer, blant
annet øremerkede midler overført fra 2021 til 2022, samt nye mottatte øremerkede midler i 2022. I
tillegg er det foretatt en teknisk oppjustering av avskrivningene, som fører til økte driftsutgifter
tilsvarende motpost avskrivninger (netto effekt er kroner null).

Regnskap
2021

Opprinnelig
budsjett
2022

Justert
budsjett
2022

Prognoseavvik,
inkl. korona

Forslag til
budsjettendringer
1. tertial

Forslag til
justert
budsjett
2022

-13 012 356

-12 106 192

-12 194 887

-260 109

-275 109

-12 469 996

12 514 231

12 252 588

12 463 762

475 199

362 401

12 826 163

-498 125

146 396

268 875

215 090

87 292

356 167

88 774

207 901

207 901

-29 100

-29 100

178 801

Motpost avskrivninger

-578 610

-554 576

-563 470

0

0

-563 470

Netto driftsresultat

-987 961

-200 279

-86 694

185 990

58 192

-28 502

Overføring til
investering

442 566

440 584

440 584

-24 892

-24 892

415 692

Netto avsetninger,
fond

545 395

-240 305

-353 890

-300

-33 300

-387 190

0

0

0

160 798

0

0

Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansutgifter

Fremført til
inndekning senere år
(merforbruk)

Tabell 4.1 Sammendrag av økonomisk oversikt – drift med prognose per 1. tertial 2022 inkl. tekniske
justeringer. Alle tall i tusen kr.

Endrede budsjettforutsetninger i driften
Kommunedirektøren erfarer at flere av budsjettforutsetningene har endret seg fra
budsjettgrunnlagene ble utarbeidet i fjor høst til tertialrapporteringen nå i vår. Disse endringene
handler stort sett om koronautgiftene første del av året og at det har oppstått krig i Ukraina. Det
legges til grunn at koronasituasjonen vil fases ut i løpet av 2022, men at krigen i Ukraina vil kunne
prege det økonomiske bildet inn i 2022 og inn i 2023. Budsjettjusteringer i forbindelse med
flyktningsituasjonen avventes foreslått til 2. tertial. Forventet utgiftsvekst som følge av
flyktningsituasjonen er ikke med i de utarbeidede avviksprognosene. Det forutsettes at statlige

tildelinger vil være tilstrekkelige til å dekke de ekstra utgiftene Stavanger kommune pådrar seg i
denne forbindelse.

Investeringsprognoser
Kommunedirektøren foreslår en økning i investeringsutgifter på kr 234 mill., her inngår prosjektene
som er finansiert gjennom bymiljøpakken (kr 120,7 mill.) og kr 113 mill. som er forslag til nye
prosjekter, økt ramme på allerede vedtatte prosjekter, justeringer som følge av prosjektenes
finansielle framdrift og tekniske justeringer mellom drift- og investeringsbudsjettet. Som følge av de
foreslåtte justeringene vil investeringsutgiftene øke fra kr 1,95 mrd. til kr 2,181 mrd. i 2022.
Aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen er høy, og et stramt arbeidsmarked bidrar til å øke prisen på
arbeidskraft. Samtidig opplever mange bedrifter høy vekst i prisene på innsatsvarene, herunder stål,
betong og energi. Utviklingen i verdens råvaremarkeder tyder på at prisene på innsatsvarer kan ta seg
ytterligere opp framover. Kommunedirektøren følger situasjonen frem til 2. tertial og ser det kan være
krevende å finansiere alle prosjektene som nå er under planlegging.

4.2 Finansielle måltall
Kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2022 ga et netto driftsresultat på 1,7 %,
egenfinansiering på 55 % og en gjeldsgrad på 71 % for kommunekassen. Investeringsnivået utgjorde 15
% av driftsinntektene og disposisjonsfondet ble antatt å bli på 8,9 % av driftsinntektene før oppgjør av
regnskap 2021 påvirket tallene. Et lavt netto driftsresultat kombinert med høyere investeringsnivå enn
målkravene bidrar særlig til fortsatt vekst i gjeldsgraden.
I 2021 ble det overført en betydelig andel øremerkede midler til 2022. Dette bidro isolert sett til å øke
netto driftsresultat midlertidig i 2021 og å trekke det tilsvarende ned i 2022. Foreliggende forslag til
budsjettjusteringer i 1. tertial 2022 påvirker måloppnåelsen negativt. Måloppnåelsen for
disposisjonsfond og egenfinansiering av investeringer er fortsatt i tråd med langsiktig utvikling. Netto
driftsresultat, investeringsnivå i % av driftsinntektene og gjeldsgraden endrer seg i negativ retning og
oppfyller ikke kommunens mål. Fullstendig oversikt framkommer i tabell 4.2.

Regnskap
2021

Opprinnelig
budsjett 2022

Justert
budsjett
2022

Forslag
1.tertial
2022

Mål

7,6 %

1,7 %

0,7 %

0,2 %

>2%

Investeringsnivå i prosent av
driftsinntektene

10 %

15 %

15 %

17 %

< 11-12 %

Investeringer, andel egenfinansiering

75 %

55 %

55 %

55 %

> 50 %

Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl.
startlån) i prosent av driftsinntektene

62 %

71 %

71 %

68 %

< 60 %

13,4 %

8,9 %

12,3 %

11,9 %

>6%

Finansielle måltall
Netto driftsresultat i prosent av
driftsinntektene

Disposisjonsfond i prosent av
driftsinntektene

Tabell 4.2 Finansielle måltall

Netto driftsresultat

I opprinnelig budsjett var netto driftsresultat på kr 200,3 mill. og 1,7 % av driftsinntektene i 2022.
Overføringer av betydelige øremerkede midler fra 2021 til 2022, medfører at netto driftsresultat utgjør
0,7 % før forslag til budsjettjusteringer innarbeides. Foreliggende forslag til budsjettendringer gjør at
netto driftsresultat reduseres til 0,2 %. Prognoser utover foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertial
tilsier økte driftsutgifter, dette gjelder både ordinær drift og koronarelaterte oppgaver. Dersom dette
må finansieres av egne midler på fond, vil det trekke ned netto driftsresultat ytterligere.
Prognosen for året vil kunne bli noe bedre dersom nye mottatte øremerkede midler i 2022 til dels blir
stående ubrukt per nyttår og overføres til 2023. Oppgjør av driftsregnskapet i 2022 vil også kunne
påvirke netto driftsresultat.

Investeringsnivå og egenfinansiering av investeringer
Investeringsnivå i % av driftsinntektene øker fra 15 % i vedtatt budsjett til 17 % ved innarbeiding av de
foreslåtte budsjettendringene. Investeringsnivået er høyere enn målet på 11-12 % og stiller krav til
overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering. I denne
rapporten foreslås det å inkludere Stavanger kommunes del av prosjekter tilknyttet Bymiljøpakken
som vil bidra til økningen. Siden disse prosjektene er eksternt finansiert, påvirker de ikke
egenfinansieringsgraden. Egenfinansiering av investeringene utgjør 55 % i gjeldende budsjett.
Budsjettendringer og endring i finansiering som foreslås i kapittel 2 medfører ingen endring i
egenfinansieringen.

Gjeldsgrad
Det er budsjettert med en vesentlig vekst i gjeldsgraden (ekskl. startlån) i 2021 som følge av høyt
låneopptak. Budsjettert låneopptak (inklusive kommunale foretak) er på kr 906,3 mill. i 2022, med en
tilhørende gjeldsgrad på 71 %. Det er per 1. tertial 2022 ikke lagt opp til endringer i lånerammen for
investeringslån. Det foreslås imidlertid å oppjustere driftsinntektene, noe som medfører at
gjeldsgraden reduseres til 68 %. Budsjettert gjeldsgrad ligger over det langsiktige målet på 60 %.

Disposisjonsfond
Ved inngangen til 2022 var samlede disposisjonsfond i Stavanger på kr 1 742 mill. Fondet er inkludert
årsavslutningsdisposisjonene for 2021, jf. gjeldende regnskapsregler, hvor bedre netto driftsresultat for
2021 enn forventet førte til overfinansiering og mindre bruk av disposisjonsfond i driften. Stavanger
kommunestyre behandlet årsregnskapet i sitt møte 23. mai, i sak 45/22
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024632?agendaItemId=235758).
Budsjettvedtaket for 2022 innebærer en samlet bruk av kr 219,5 mill. fra disposisjonsfond og
avsetninger på kr 10 mill. Deler av bruken er ført med bakgrunn i formål og forbruk per 30. april 2022.
Resten vil bli ført i løpet av året, forutsatt at vilkårene er til stede.
Forslagene i tertialrapporten per 30. april 2022 utgjør en netto bruk av disposisjonsfond på kr 33,3
mill. i tillegg til vedtatt bruk. Oppsummert medfører dette et disponibelt nivå på kr 1 489,2 mill. ved
utgangen av 2022. Dette utgjør 11,9 % av foreslåtte justerte driftsinntekter 2022.
Disposisjonsfond
Vekstfond

Regnskap 31.12.2021

Prognose 31.12.2022

6 800

4 800

Disposisjonsfond

Regnskap 31.12.2021

Prognose 31.12.2022

305 935

565 935

5 309

2 309

24 887

60 087

3 239

3 239

68 418

66 718

3 905

3 905

Havbruksmidler

52 228

52 228

Flyktning - Integreringsmidler

23 814

23 814

Flørli, framtidige kostnader

11 000

11 000

150 736

150 736

1 080 938

539 638

Disposisjonsfond - kommunale foretak

2 264

2 264

Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy

2 486

2 486

1 741 959

1 489 159

Pensjonsfond
FOU-fond ROP-lidelser
Miljøfond
Nye Stavanger - Kompetanse
Digitaliseringsfond
Øyfastfond

Kursreguleringsfond
Disposisjonsfond - generelt

Sum disposisjonsfond

Tabell 4.3 – Oversikt over regnskapsførte disposisjonsfond per 31. desember 2021, samt anslått nivå 31.
desember 2022 etter foreslåtte justeringer i første tertial. Alle beløp i hele tusen kroner

Fond ble markant redusert i 2014, under konjunkturnedgangen for olje- og gassindustrien.
Kommunene ble påminnet om hvor viktig det er å inneha tilstrekkelig med fondsreserver og bygget
gradvis opp fond av merskatteveksten. De senere årene har dette gitt en gylden og unik mulighet til
oppbygning av fondsmidler da merskatteveksten ikke anses varig og kan finansiere varige
driftstjenester. De fleste kommuner har bygget betydelig med fond i denne perioden. Stavanger
kommune oppnådde disposisjonsfond på 13,4 % av driftsinntektene ved utgangen av 2021. Til
sammenligning er gjennomsnittlig nivå på 12,6 % for alle kommunene (ureviderte tall 2021).
Det er meldt strammere økonomiske tider i årene framover og en slik oppbyggingsmulighet over flere
år kommer trolig ikke tilbake. En kraftig lønns- og prisvekst utfordrer de økonomiske rammene til
kommunen i årene framover, samtidig som Stavanger kommune må forberede seg på svakere vekst og
reduserte inntekter. Fondene skal også være reserver for både finansforvaltning og det stadig økende
premieavviket på pensjon.
Positive premieavvik kommer fra inntektsføringer i historiske regnskaper og som skal utgiftsføres i
framtidige regnskap. I forkant av kommunesammenslåingen startet de tre kommunene med å sette av
midler på disposisjonsfond til et pensjonsfond for å være bedre i stand til å møte disse framtidige
utgiftene. I første omgang ble fondet bygge opp til å dekke om lag halvparten av de framtidige
utgiftene.
Forskjellen mellom oppsamlet premieavvik og avsatte midler til pensjonsfond utgjorde om lag kr 250
mill. ved utgangen av 2020 og steg til om lag det dobbelte, kr 509 mill., ved utgangen av 2021.

I tråd med signaler gitt i kommunestyre sak 45/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024632?
agendaItemId=235758) Årsrapport og årsregnskap 2021 for Stavanger kommune foreslår kommunedirektøren å
styrke pensjonsfondet med kr 260 mill. på bakgrunn av de høye inntektsføringene av premieavvik i
2021, samt oppdaterte prognoser for ytterligere netto inntektsføringer i 2022. Midlene overføres fra
det generelle disposisjonsfondet. Dette vil føre til at om lag to tredeler av framtidige kostnader kan
finansieres via fond i stedet for å redusere øvrige driftskostnader.
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Figur 4.1 Årlig saldo på oppsamlet premieavvik og pensjonsfond i Stavanger kommune 2017-2021. (2017-2019
tall for gamle Stavanger kommune.)

4.3 Investeringer
Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 354,1 mill. Det utgjør 18 % av årets
budsjetterte brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1,95 mrd. Tilsvarende er det regnskapsført
kr 109,3 mill. (8 %) av årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 1,38 mrd.
Budsjettendringene som foreslås nå i 1. tertialrapport har bakgrunn i oppdatert forventet årsbudsjett
på pågående prosjekter i henhold til finansiell fremdrift eller forventet kostnadsøkning utover vedtatt
ramme for prosjekter som avsluttes i 2022. Flere prosjekter hadde i 2021 en forskjøvet fremdrift, og
deler av dette er foreslått oppjustert i 2022 for å ferdigstille planlagte aktiviteter. I tillegg foreslås det
nye investeringer i tråd med politiske vedtak og endrede behov. Investeringsnivå i % av
driftsinntektene øker fra 15 % i vedtatt budsjett til 17 % ved innarbeiding av de foreslåtte
budsjettendringene. Investeringsbudsjettet er på et for høyt nivå, særlig sett i lys av at et enda lavere
netto driftsresultat foreslås. Dette er ikke bærekraftig. En klar prioritering trengs for å snu utviklingen.
I tillegg kommer utfordringen med kraftige prisøkninger på innsatsfaktorer. For å dekke inn
prisveksten, vil andre prosjekter måtte utgå for å ikke øke investeringsnivået enda mer. Alternativt vil
ytterligere økt lånefinansiering føre til at nye prioriteringer må gjøres rundt kommunale tjenester for å
finansiere økte avdrag og rentekostnader i driften. Framover kan det bli krevende å finansiere alle
prosjektene som er under planlegging.

Forbruksprosent

Forslag til
budsjettendringer

Forslag til
justert
budsjett
2022

19 %

234 031

2 054 531

Regnskap per
30.04.22

Budsjett
2022

337 737

1 820 500

1 404

0

0

0

25 300

25 300

15 000

100 230

100 230

354 140

1 946 030

Kompensasjon for
merverdiavgift

- 50 636

Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler

Investeringer i varige
driftsmidler
Tilskudd til andres
investeringer
Investeringer i aksjer og
andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Sum investeringsutgifter

Mottatte avdrag på utlån av
egne midler
Bruk av lån

18 %

234 031

2 180 061

- 265 215

- 44 035

- 320 250

- 33 717

- 104 800

- 88 275

- 193 075

- 24 739

- 25 600

- 25 600

- 189

- 57 663

- 57 663

0

- 922 168

- 109 281

- 1 375 446

136 068

- 115 613

- 1 037 781

- 258 923

- 1 634 369

420 000

100 000

520 000

- 136 068

- 420 000

- 100 000

- 520 000

80 272

148 300

4 000

152 300

- 80 272

- 148 300

- 4 000

- 152 300

0

0

0

0

- 200 001

- 440 584

24 892

- 415 692

1

0

0

Bruk av bundne
investeringsfond

- 2 337

0

0

Bruk av ubundet
investeringsfond

- 42 522

- 130 000

- 130 000

- 244 859

- 570 584

24 892

- 545 692

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetninger til bundne
investeringsfond

Sum overføring fra drift og
netto avsetninger

Fremført til inndekning i
senere år(udekket beløp)

8%

Tabell 4.4 Oversikt investering per 1. tertial 2022 inkludert forslag til justeringer. Tall i hele tusen kroner

Investeringsutgifter
Kommunedirektøren foreslår i kapittel 2.2 en økning i investeringsutgifter på kr 243 mill. De foreslåtte
justeringene vil innebære at investeringsutgiftene i kommunen øker til kr 2,18 mrd. i 2022.
Budsjettendringene som foreslås i 1. tertial framkommer i kapittel 2.2
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettjusteringer/2-2-kommunedirektorensforslag-til-budsjettendringer-investering/)

.

Nye prosjekt og kostnadsendringer
Nye prosjekt gjelder blant annet kjøp av eiendom til gravplassformål, belysning i uteområdene ved
Stavanger konserthus og garasjer for frostfri oppbevaring av brannvogner på Fogn, Halsnøy, Ombo og
Sjernarøy. Det forventes en kostnadsøkning på enkelte pågående prosjekter – herunder kr 46,5 mill.
på prosjekt friområde, kr 5,5 mill. på varmtvannsbasseng ved Madlamark skole og kr 3,5 mill. på
rehabilitering av Hundvåg kirke.
Akropolis-prosjektet, Mosvangen barnehage og Stavanger legevakt er prosjekter som i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025 hadde vedtatte rammer til mulighetsstudier. For å utvikle prosjektene videre i
henhold til vedtatt byggeinstruks, er det behov for å øke rammene i takt med framdriften.
Utover budsjettjusteringene som foreslås forventes det en kostnadsøkning i forbindelse med erverv av
eiendommer til framtidig barnehageformål. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når en
eventuell avtale foreligger.
I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det avsatt kr 25 mill. årlig til tiltak som skal bidra til
utslippsreduksjoner. Hvordan midlene er planlagt brukt i 2022 framkommer i sak 39/22
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2026185?agendaItemId=235184) som ble vedtatt av utvalg for miljø og
utbygging 30. mars 2022.
Med unntak av omtalte prosjekter og endringene som foreslås i kapittel 2.2, forventes det ikke
vesentlige endringer i kostnadsrammer knyttet til investeringsprosjekter.

Bymiljøpakke Nord-Jæren
Bymiljøpakken, med sine prosjekter og tiltak, er en del av byvekstavtalen. Gjennom byvekstavtalen
inngår stat, fylkeskommuner og kommuner et forpliktende samarbeid om finansiering av et mer
miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene. Stavanger deltar aktivt i samarbeidet om
Bymiljøpakken, gjennom styringsgruppen og administrative grupper, og gjennom saker til politisk
behandling.
Prosjektene i Bymiljøpakken har frem til nå ikke vært innarbeidet i investeringsbudsjettet.
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide årsbudsjett for de ulike programområdene for å synliggjøre
Stavanger kommunes forventede kostnader og tilhørende finansiering, og dermed kommunens
økonomiske risiko.

Budsjettendringer som følge av prosjektets finansielle framdrift
Kommunedirektøren foreslår budsjettendringer som følge av tidsforskyvninger og endret framdrift for
prosjekter som pågår over flere år. Det foreslås budsjettendringer knyttet til tidsforskyvninger med en
økning i årsbudsjettet i 2022 på totalt kr 204,4 mill. Samtidig tas det høyde for justert antatt
årsforbruk i flere store byggeprosjekt som har endret framdrift med en reduksjon i årsbudsjett 2022

på kr 168,7 mill. Nettoeffekten er en økning i investeringsbudsjettet i 2022 på kr 35,7 mill. Endringene i
budsjettet for 2022 innebærer ikke en reell kostnadsendring for prosjektene.

Overføring mellom drift og investering
Enkelte av tiltakene som skal gjennomføres har endret karakter fra vedlikehold til påkostning, eller
motsatt. Tilhørende budsjettmidler i investering foreslås overført mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet. Netto overføres kr 24,9 mill. fra investering til drift på grunn av tekniske
korreksjoner.

Investeringsinntekter
De budsjetterte investeringsinntektene utgjør kr 1,38 mrd. i 2022. Her inngår bruk av lån,
kompensasjon for merverdiavgift, refusjoner, tilskudd og salgsinntekter. Per 1. tertial er 8 % av
inntektene regnskapsført.
Per 30. april 2022 er det regnskapsført kr 24,7 mill. i salg av varige driftsmidler, dette er i hovedsak
knyttet til salg av selveide boliger i bofellesskap. Det foreslås ikke justeringer av budsjetterte
salgsinntekter per 1. tertial 2022.
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide forventet tilskudd fra fylkeskommunene på kr 90,53 mill. til
finansiering av Bymiljøpakke-prosjektene.
Forventet kompensasjon for merverdiavgift økes med kr 55 mill. på grunn av økt investeringsnivå fra
forslaget til Handlings og økonomiplan 2022-2025 frem til 1. tertial 2022, herunder kr 30,2 mill.
tilknyttet prosjektene i bymiljøpakken.
De foreslåtte budsjettjusteringene samt reduksjon i overføring fra drift til investering utløser et
finansieringsbehov som foreslås dekket gjennom bruk av ubrukte lånemidler på kr 115,6 mill.

4.4 Flyktninger fra Ukraina
Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange millioner mennesker er drevet på flukt. Her
(https://stavangerkommune.sharepoint.com/:x:/s/msteams_9c9ef2/EVicUCboqFFMkBNHTMsgsRMBarW0sLCkdAEvc7UhQBgw8Q?rtime=K5qSCXI32kg) finnes
oppdatert informasjon om flyktningsituasjonen i Stavanger.
For at denne situasjonen raskt skulle bli håndtert i Stavanger, vedtok kommunestyret 28. mars 2022 i
sak 36/22 (https://opengov.360online.com/Meetinghttps:/opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024629?
agendaItemId=235258s/STAVANGER/Meetings/Details/2024629?agendaItemId=235258) følgende:

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske disposisjoner for
å håndtere flyktningsituasjonen. Fullmakten gjelder frem til behandlingen av 1. tertial 2022.
Kommunedirektøren kan innenfor kommunelovens begrensinger omdisponere driftsmidler både i og
mellom tjenesteområder og gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner.
Omdisponeringene må være relatert til konsekvenser av flyktningsituasjonen og skal rapporteres så
snart som mulig og uten ugrunnet opphold til formannskapet.

4.4.1 Dimensjonering og finansiering av flyktningsituasjonen

Stavanger formannskap vedtok 7. april 2022 i sak 74/22
at det i 2022 skal bosettes 750
flyktninger fra Ukraina og andre land, hvorav 10 enslige mindreårige flyktninger.
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025103?agendaItemId=235394)

Stortinget vedtok den 5. mai prop. 78 S, som sikrer kommunene inntekter tilknyttet bosetting av
flyktninger fra Ukraina. Stortingets vedtak handler i stor grad om en volumendring i forhold til de
eksisterende tilskuddsordningene. Dette vil sikre kommunene inntekter i tråd med tilrådt bosetting av
flyktninger. Disse tilskuddsordningene er:

Vertskommunetilskudd
Integreringstilskudd
Særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger
Tilskudd til grunnopplæring
Utleieboliger – utmåling fra husbanken 30 %
I tillegg har stortinget vedtatt å øke skjønnstilskuddet slik at kommunene kan søke om å få dekket
utgifter som vertskommunetilskuddet ikke tar høyde for. Videre har Stortinget vedtatt å kunne tildele
kommunene kr 50 000 per vedtaksplass det er anmodet om, men som ikke er benyttet.
Regjeringen har gjennomgått aktuelt regelverk og Justis- og beredskapsdepartementet har sendt flere
forslag på tvers av ulike sektorer på høring, blant annet helselovgivning og regelverk for bosetting,
integrering og opplæring. Det vil bli utarbeidet en midlertidig lov som har til hensikt å sikre at
regelverket er fleksibelt nok til at kommunene kan håndtere et stort antall flyktninger på kort tid. Det
er likevel slik at denne usikkerheten tilknyttet regelverket gjør det utfordrende for kommunene å
planlegge tjenestetilbudet. Det vil også være svært avgjørende i forhold til de økonomiske
konsekvensene av tjenestetilbudet som skal gis.
Med en forutsetning om at det bosettes 750 flyktninger, hvor av 10 er enslige mindreårige, vil
Stavanger kommune kunne motta en økning i inntekter i størrelsesorden kr 120 mill. i
integreringstilskudd. Kommunedirektøren legger til grunn at disse inntektene vil være tilstrekkelige til
å finansiere merutgiftene tilknyttet den pågående bosettingssituasjonen i 2022.

4.4.2 Asylmottak
Utlendingsdirektoratet inngikk avtale i midten av mars med Thon Hotel Stavanger om etablering av et
asylmottak med 265 plasser i Stavanger. Thon hotell legger nå ned driften av mottaket, men mottaket
vil videreføres i et leilighetshotell i nærheten med 110 plasser, hvor Hero vil stå for driften. Stavanger
kommune har i henhold til gjeldende lovverk tilbudt tjenester til asylantene som bor på dette
asylmottaket. For å tilby nødvendig helsehjelp, har Stavanger kommune etablert et helseteam som gir
helsetjenester, blant annet vaksinering.
Stavanger kommune vil få et vertskommunetilskudd fra staten til å finansiere de lovpålagte
tjenestene som gis til de som bor på asylmottaket. Dette er et engangsbeløp på kr 716 186, og en sats
på kr 11 000 per plass i asylmottaket. Tilskuddet anses tilstrekkelig til å finansiere den
oppbemanningen som har vært gjort nå i vår for å tilby disse tjenestene.

4.4.3 Alternativ bosetting (AMOT)

Stavanger formannskap vedtok i sak 74/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025103?
agendaItemId=235394) at kommunen tar i bruk den utvidede ordningen for alternativ mottaksplassering
(AMOT). Kommunen mottar et tilskudd på kr 16 105 per alternativ bosatt som skal dekke kommunens
utgifter til å kunne gi livsopphold, utgifter til leie av bolig og nødhjelp. Tilskuddet fra staten vil være
tilstrekkelig til å dekke de utgiftene som kommunen har til dette formålet.

4.4.4 Bosetting
Stavanger har, siden Russlands invasjon av Ukraina ble kjent, arbeidet for å tilrettelegge for et stort
antall bosettinger i kommunen. Kommunedirektøren har nedsatt en operativ beredskapsgruppe som
sørger for raske og koordinerte tjenester.
Kommunen inngår fortløpende leieavtaler med private utleiere som ønsker å leie ut til flyktninger fra
Ukraina, og bosettingen skjer fortløpende. Kommunen garanterer for leieutgiften, men flyktningene vil
betale for leien etter innflytting. Det er svært usikkert hvordan dette kostnadsbildet vil bli ved
utgangen av året. Det vil også bli bosatt flyktninger fra Ukraina i kommunale boliger.
Flyktningetjenesten er godt i gang med nye rekrutteringer for å kunne håndtere flyktningsituasjonen.
Bosettingen skjer fortløpende og i tråd med bosettingsvedtakene.
Alle flyktningene vil ha krav på introduksjonsprogram eller sosialhjelp. Nav-kontorene vil i likhet med
flyktningetjenesten også kunne forvente en økt saksmengde, og det vil mest sannsynlig skje en
oppbemanning på kontorene for å imøtekomme denne saksmengde. Utgiftene til dette vil være helt
avhengig av bosettingstakten resten av året og hvilket regelverk som blir gjeldende.
Johannes læringssenter har utvidet innføringsbarnehage- og innføringsskoletilbudet for å kunne gi de
lovpålagte tjenestene til bosatte barn. Det planlegges å øke kapasiteten ytterligere i forhold til
bosettingen ut over høsten. Regjeringens forslag til lovendring tilknyttet voksenopplæring gir en
utfordring når det gjelder å planlegge for et voksenopplæringstilbud til bosatte flyktninger fra Ukraina.
Botilbud til enslige mindreårige flyktninger tilbys gjennom å bemanne opp et bofelleskap med plass til
5 flyktninger. “Basen” tilbyr barn og ungdom fra Ukraina et fritidstilbud en dag i uken.
Det ble i Stavanger formannskap 10. mars 2022, sak 57/22

Interpellasjon om mottak av flyktninger
fra Ukraina fattet vedtak om tildelinger til frivillighetsarbeid. På bakgrunn av dette vedtaket foreslås
det å innarbeide kr 6 mill. i denne saken, jf. kap. 2.1 Forslag til vedtak.
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025096?agendaItemId=235104)

Foreløpig utarbeidede prognoser basert på den kunnskapen kommunedirektøren nå besitter tilsier at
den totale flyktningsituasjonen kan beløpe seg til om lag kr 80 – 85 mill., hvor disse midlene er
inkludert.

4.5 Sentrale inntekter
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
Ved inngangen til 2022 forutsatte staten en nedgang i skatt til kommunene på 2,1 % sammenlignet
med 2021. En reduksjon i det kommunale skattøret fra 12,15 % i 2021 til 10,95 % i 2022 ble beregnet
med en forutsetning om at andre faktorer ville bidra til å øke skattegrunnlaget og skatteleggingen
tilsvarende i motsatt retning.

Siden regjeringsskiftet i fjor høst har den nye regjeringen ved flere anledninger økt skatteanslaget for
kommunene for 2022, både gjennom tilleggsnummeret, salderingen og nå nylig i forslag til revidert
nasjonalbudsjett 2022, samtidig med at det foretas betydelige trekk i rammetilskuddet for at
kommunene ikke skal bli overfinansiert. For Stavanger kommune utgjør denne vridningen anslagsvis kr
340 – 345 mill. i økt usikkerhet.

Skatteinngangen
Samlet skatteinngang for 1. tertial 2022 utgjør kr 1 961 mill. for Stavanger. Inngangen er kr 183,7 mill.
(10,3 %) høyere enn på samme tid i fjor. Budsjettert vekst for hele året utgjør en nedgang på 1,6 % for
Stavanger.
Skatteveksten for kommunene samlet utgjør 9,4 % per april. Endring i kommunale skattører fører til
at vekstprofilen for kommunene blir noe avvikende de første månedene i år sammenlignet med i fjor.
ASSS-kommunene har en gjennomsnittlig skattevekst på 10,4 % per 1. tertial. Sandnes kommune har
høyest vekst med 11,7 %, mens Drammen har lavest vekst med 7,6 %.
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Figur 4.2 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet satt opp mot nye anslag for budsjettert årsvekst for
Stavanger og landet

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2022:
I revidert nasjonalbudsjett for 2022 har regjeringen anslått en økning i skatteinngangen til kommunene
med kr 17,4 mrd. og dermed en oppjustering av veksten fra om lag -2,1 % til 6,7 %.
Hovedbegrunnelsene er dels de oppjusterte anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst, og dels et
betydelig økt utbytteuttak i 2021, blant annet til personlige skattytere. Økt utbytte i 2021 skyldes trolig
skattemotiverte årsaker, da utbyttebeskatningen er økt i 2022. Det høye utbytte-uttaket ble ikke

forutsatt i forkant av de ordinære skatteinnbetalingene i 2021 og vil i stor grad føre til høye
innbetalinger av restskatt i år. Utbyttene er skjevt fordelt mellom kommunene.
Denne ekstrainntekten er midler som kommunene ikke har planlagt for i 2022 og vil bortfalle i 2023. I
en høykonjunktur bør den samlede offentlige pengebruken bidra til å dempe den økonomiske
situasjonen. Regjeringen foreslår at disse engangsinntektene overføres til staten via trekk i
rammetilskuddet og at kommunene får beholde om lag kr 2,3 mrd. av disse midlene i 2022. Trekket i
rammetilskuddet er på kr 9,1 mrd. Vridningen bidrar til å øke usikkerheten og dermed risikoen hvorvidt
kommunene reelt vil oppnå inntektsveksten.
Forventningene til lønnsvekst i 2022 er oppjustert fra 3,0 % til 3,7 %, og anslagene om
sysselsettingsveksten i 2022 er fordoblet siden i fjor høst. Den historiske utviklingen er belyst i
kapittel 3 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/3-samfunn-og-utviklingstrekk/) .
De aller fleste av de nasjonale argumentene vil også gjelde for Stavanger. Sysselsettingseffekten har
vært noe sterkere siste år, blant annet grunnet fortsatt høye investeringer innen olje- og
gassnæringene. Betydelig bedre oljepriser våren 2022 enn for ett år tilbake, vil med all sannsynlighet
også påvirke Stavanger-regionen sterkere og mer positivt enn resten av landet. I motsatt retning
trekker en noe lavere befolkningsvekst i Stavanger enn i resten av landet. Så langt i år er
skatteveksten for Stavanger høyere enn for landet.
Stavanger kommune har budsjettert med en noe sterkere effekt av vekstdriverne til 2022 og har
dermed forskuttert deler av veksten som nå innarbeides i nasjonale tall. Ytterligere økt lønns- og
sysselsettingsvekst vil bidra i positiv retning lokalt. Det samme gjelder engangseffekten av betydelig
høyere utbytter i 2021, som også i Stavanger vil føre til markant etterbetaling av skatt i 2022.
Skatteoppgjørene for 2021 er først ferdige utpå høsten. Utbytteoversikter per kommune foreligger ikke
og prognosene er følgelig usikre, særlig for den enkelte kommune. Det som er sikkert, er at
oppjusteringen på skatt fører til nedtrekk i rammetilskudd. Samlet økning i frie inntekter vil ikke gi
grunnlag for en varig finansiering av kommunale tjenester utover pris- og lønnsvekst.
Med bakgrunn i foreliggende utvikling og informasjon foreslår kommunedirektøren å legge til grunn en
sterkere vekst i skatteinngangen i Stavanger enn for landet. Skatteanslaget lokalt økes med kr 565
mill. og bidrar til at skatteinntekten øker fra å være 1,6 % lavere enn fjorårets nivå til en positiv vekst
på 7,4 %. Skatteveksten er 0,6 prosentpoeng høyere enn landet. Dette gir et skatteanslag som fører til
en skatt per innbygger på 121,2 % av landsgjennomsnittet, et høyere snitt enn forutsetningen i
opprinnelig budsjett 2022.

Inntektsutjevningen
Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt, samt innbyggertall. Den
er løpende og avhengig av den kontantstrømmen som til enhver tid kommer inn. Det vil alltid være
usikkerhet knyttet til nasjonale og lokale anslag på skatt og inntektsutjevning.
Lavere innbyggervekst i 2021 enn forutsatt i budsjettgrunnlaget gir en skatt per innbygger på 121,2 % av
landsgjennomsnittet. Nye anslag på skattenivå for kommunene og lokalt for Stavanger vil øke
inntektsutjevningen med om lag kr 65,5 mill.

Rammetilskudd

Endringer i rammetilskuddet siden kommunestyret vedtok budsjettet for 2022 framkommer i tabell
4.5. Rammetilskuddet foreslås justert med endringer som følger av saldert budsjett 2022 (reduksjon
på kr 24,4 mill.), tilleggsbevilgninger fra Stortinget i første halvår av 2022 (kr 27,3 mill.), samt
endringer som følger av revidert nasjonalbudsjett 2022. Regjeringen foreslår å nedjustere
rammetilskuddet tilsvarende engangseffekten av økte skatteinntekter med kr 9,1 mrd. for
kommunene. Estimert andel for Stavanger kommune er ca. kr 248,8 mill. Regjeringen har også
foreslått noen mindre endringer i rammetilskudd. Samlet nedgang i rammetilskuddet til Stavanger er
kr 240,5 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett.
Endringer i rammetilskuddet - kommuner

Stavanger

Saldering statsbudsjett 2022 - endringer for Stavanger
Reduksjon i rammetilskudd

24,4

Tilleggsbevilgninger
Rammetilskudd, midler til merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser

-8,3

Rammetilskudd, midler til dekning av utgifter til koronavaksinasjon

-18,7

Rammetilskudd, midler til forlengelse av kvalifiseringsprogrammet

-0,3

Forslag i RNB 2022
Reduksjon i rammetilskudd grunnet økt utbytteelement i skatteinntekter 2022

248,8

Beredskap for testing i kommunene

-5,3

Rhesusimmunisering i svangerskapskontroll

-0,03

Kompensasjon til kommunesektoren for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
- og overføring til Helsedirektoratet

-0,07

Sum endringer

240,5

Herav endringer i rammetilskudd grunnet koronapandemien

-24,4

Herav endringer i rammetilskudd grunnet annet

264,8

Tabell 4.5 Endringer i rammetilskudd til Stavanger kommune i 2022

Skjønnstilskudd og søknader
Skjønnstilskudd
Skjønnstilskudd er midler som skal dekke særskilte faktorer eller hendelser som inntektssystemet
ikke tar høyde for og/eller hvor tilfellene er ekstraordinære og hvor det er urimelig at kommunen tar
hele finansieringsansvaret. I tillegg finnes søknadsbaserte prosjektskjønnsmidler for innovasjon og
fornying i kommunene.

Statsforvalteren i Rogaland har fått tildelt skjønnsmidler som vil bli vurdert og foreslått fordelt til
kommunene. Stortinget har vedtatt å øke skjønnstilskuddet med kr 170 mill. for å fordele til

vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir
dekket av vertskommunetilskuddet. Tildelingen avventes budsjettjustert til den er kjent og vurderes
på nytt i forbindelse med 2. tertialrapport.
Stavanger kommune har også i år sendt inn søknader om prosjektskjønnsmidler til interkommunale
samarbeidsprosjektet og har blitt tildelt til sammen kr 3 mill. til tre prosjekter, jf. kapittel 2.3
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettjusteringer/2-3-kommunedirektorensforslag-til-budsjettendringer-drift/)

, linje 82-84.

Oppsummering frie inntekter
Frie inntekter foreslås justert med kr 565 mill. i økt lokal skatteinngang, kr 65,5 mill. i tilhørende økt
inntektsutjevning, samt en økning i rammetilskudd på kr 24,4 mill. til koronarelaterte oppgaver og en
reduksjon på kr 264,9 mill. i rammetilskudd til andre formål. Samlet gir dette kr 262 mill. i økte frie
inntekter i 2022 som tilrås innarbeidet i budsjettjusteringene som følger tertialrapporten.

Frie inntekter

Regnskap
2021

Vedtatt
budsjett
2022

Prognose basert
på RNB 2022

Prognoseavvik 2022

Forslag til budsjettendring 2022

Skatt

-6 300 773

-6 200 000

-6 765 000

-565 000

-565 000

13,6 %

-1,6 %

7,4 %

Rammetilskudd (inkl.
skjønn)

-3 315 264

-3 520 827

-3 255 925

264 902

264 902

Rammetilskudd og
skjønn - koronarelate

-266 732

0

-24 361

-24 361

-24 361

698 934

720 525

785 975

65 450

65 450

-3 900

0

-3 000

-3 000

-3 000

Delsum

-2 886 962

-2 800 302

-2 497 311

302 991

302 991

Sum frie inntekter

-9 187 735

-9 000 302

-9 262 311

-262 009

-262 009

Skattevekst
Rammetilskudd inkl
inntektsutjevn.

Inntektsutjevning
Prosjektskjønn

Tabell 4.6 – Oversikt over vedtatt og justert budsjett for frie inntekter og tilhørende forslag til
budsjettendringer. Tall i tusen kroner

Inntekter fra eiendomsskatt
Kommunestyret vedtok i desember 2021 å øke bunnfradraget per boenhet for eiendomsskatt på boligog fritidseiendom, gjeldende fra 2022. Inntektene fra eiendomsskatt for første termin i år er rett i
underkant av budsjettert nivå. Kommunedirektøren avventer en ny vurdering av årsprognosen til 2.
tertialrapport 2022.

Utbetalinger fra statlig havbruksfond
Kommunestyret vedtok et inntektsbudsjett på kr 12 mill. mer enn lagt til grunn i kommunedirektørens
budsjettunderlag. Auksjon over nye tillatelser vil skje i løpet av sommerhalvåret. Nye opplysninger vil

dermed først foreligge i september/oktober. Foreløpig anses inntektene å ligge for høyt.
Kommunedirektøren avventer en ny vurdering av årsprognosen til 2. tertialrapport 2022.

Inntekter fra integreringstilskudd
Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2022 er kr 123,4 mill. Kommunen har vedtatt å bosette og
integrere til sammen 750 flyktninger, inkludert ti enslige mindreårige i løpet av 2022. I dette antallet
inngår 105 flyktninger, inkludert fem enslige mindreårige, som kommunen fikk forespørsel fra IMDi om
å bosette før krigen i Ukraina. Det totale antallet er i henhold til IMDis anmodning. Med en
forutsetning om at alle bosettes i 2022 vil det totale inntektsanslaget kunne beløpe seg til kr 243 mill.
ved utgangen av året. Det er svært stor usikkerhet tilknyttet dette beløpet, og det antas at
usikkerheten vil være mindre ved 2. tertial. Det tar lenger tid enn tidligere signalisert å få flyktningene
bosettingsklare og overført til kommunen. Den økte anmodningen foreslås derfor ikke innarbeidet i
budsjettet nå.
Kommunen vil motta et vertskommunetilskudd for å gi helsetjenester til asylsøkere.
Se mer informasjon om økonomiske konsekvenser av krigen i Ukraina under avsnitt 4.4
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/4-okonomisk-status-og-prognoser/4-4-flyktninger-fra-ukraina/)

.

4.6 Sentrale utgifter
Lønnsreserve
Forutsetningene for årets lønnsoppgjør har endret seg vesentlig fra det som ble lagt til grunn i
Handlings- og økonomiplan 2022-2025 . I statsbudsjett 2022 ble det signalisert en lønnsvekst på 3,2
%, og kommunedirektøren innarbeidet en lønnsvekst i tråd med hovedtariffavtalen i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025 . Oppdaterte anslag på årets lønnsoppgjør (jf. revidert nasjonalbudsjett 2022)
tilsier at lønnsveksten vil være 3,7 % i kommunal sektor.
Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om hele tariffavtalen, ikke
bare lønn. Etter mekling på overtid kom partene til enighet om en ramme på 3,84 %. Lektorlaget,
Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund har takket nei til meklingsløsning, noe som kan føre
til streik blant lærerne. Samtidig som kostnaden ved årets lønnsoppgjør anslås høyere enn hva som er
lagt til grunn i vedtatt budsjett, ble helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2021 i tråd med antatt nivå.
Med bakgrunn i dette anses lønnsreserven for lav, og det foreslås å innarbeide kr 45 mill. for å ivareta
årets lønnsoppgjør. Det er knyttet noe usikkerhet til resultatet av meklingen og nye vurderinger vil bli
foretatt i 2. tertial.

Pensjon
Oppdaterte prognoser er mottatt fra pensjonsselskapene ultimo april og innehar til dels betydelig
endrede forutsetninger. Lønnsforventningene i prognosene er økt fra 3,0 % i fjor høst til 3,7 % nå i vår.
Resultatet av meklingen i årets oppgjør ble enda litt høyere. Estimatet på innbetalinger av
reguleringspremie øker betydelig fra budsjettet i fjor høst da lønns- og trygdeoppgjøret blir betydelig
høyere enn det som ble antatt på budsjetteringstidspunktet i fjor høst. Dette medfører at
reguleringspremiene øker kraftig.

Samtidig viser prognosen at betydelige midler tilføres premiefondet. Dette skyldes både svært god
avkastning av midlene i 2021 samt en korreksjon av fjorårets frigjøring av reserver i forbindelse med
endring i offentlig pensjon. Premiefondet kan kun brukes til betaling av pensjonspremie.
Beregningene nå og frem i tid kompliseres noe på grunn av store midlertidige merutgifter til lønn som
følge av koronatiltakene i kommunene i 2020, 2021 og 2022. Kommunedirektøren vil komme tilbake
med oppdaterte prognoser i 2. tertial.

Energiutgifter
Per 1. tertial har kommunen hatt energikostnader på kr 82,8 mill. eksklusiv selvkostområdene.
Årsbudsjettet for energikostnader er kr 89,4 mill. Prognosen for året utgjør kr 200 mill. og tilsvarer et
merforbruk på kr 110,6 mill. Prognosen tar utgangspunkt i anslått forbruk i kilowattimer og
kommunens anslåtte porteføljepris samt nettleie. Det er fremdeles tidlig på året og prisen kan endre
seg med hensyn på været og tilgjengelighet, det samme kan forbruket. Foreløpig er det derfor knyttet
stor usikkerhet til prognosen. Det foreslås derfor nå å styrke budsjettet med kr 83 mill.
Budsjettmidlene vil bli lagt under eiendom, til videre fordeling til kommunens virksomheter.
Kommunedirektøren vil følge utviklingen i energikostnader nøye frem mot 2. tertial.
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 dermed gi kommunen lavere energikostnader i
vinterhalvåret. I 2022 er refusjon knyttet til disponering av frikraft beregnet til kr 17 mill. i 2022.
Kraftprisen har vært høy hittil i 2022 og kommunedirektøren anbefaler derfor å øke refusjon fra
frikraft med kr 36 mill. per 1. tertial 2022.

4.7 Låneportefølje og likviditetsforvaltning
Netto kapitalutgifter
Pengepolitikken har vært svært ekspansiv under pandemien. Norges Bank begynte i fjor høst å
reversere det ekstraordinært lave rentenivået. I mars ble styringsrenten hevet til 0,75 % og det ble
varslet at styringsrenten kan øke til rundt 2,5 % ved utgangen av 2023. Dette er 0,5 prosentpoeng
høyere enn det som er lagt til grunn i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 .
Pengemarkedsrenten (3 måneders NIBOR) var i snitt på ca. 1,3 % i 1. tertial 2022 (0,7 % i 2021).
Pengemarkedsrenten er i skrivende stund på ca. 1,3 %. Renteutviklingen er av stor betydning for
kommunens netto kapitalkostnader, som i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 er budsjettert til kr
540,4 mill. i 2022 basert på en gjennomsnittlig rente på om lag 2,35 %. Stavanger kommune har
imidlertid en fastrenteandel rett i underkant av 50 %, noe som bidrar til å redusere effekten av
renteendringer. Kommunedirektøren vil følge utviklingen i rentenivået nøye de kommende månedene,
og tilrår at justeringer i budsjetterte netto kapitalkostnader avventes til rapporten per 2. tertial 2022.
Av kommunekassens låneramme på kr 821,9 mill. for investeringslån, er det foretatt låneopptak på kr
401 mill. Det er også budsjettert med en samlet låneramme for kommunale foretak (KF) på kr 84,4
mill. Endelig lånebehov vil avklares fram mot rapporten per 2. tertial 2022.
Det er videre budsjettert med en låneramme for startlån på kr 420 mill. i 2022. Det var per april
utbetalt og gitt tilsagn om kr 372,4 mill. i startlån, noe som utgjør 89 % av årets låneramme.

Stavanger kommune sin satsing på startlån til vanskeligstilte de siste 5 år har skaffet 800 varig
vanskeligstilte familier og enslige egen bolig. Antallet barnefamilier som kjøper bolig har fordoblet seg
i samme periode, fra 65 familier i 2017 til 120 familier i 2021. Om lag 30 kommunale utleieboliger blir
frigjort årlig, gjennom at husstander får startlån og kjøper egen bolig. Dette gir økt sirkulasjon i den
kommunale boligmassen og bidrar til å redusere ventelister for kommunal bolig. Basert på forventet
etterspørsel etter startlån i 2022 og andel disponert av gjeldende låneramme per 1. tertial 2022, tilrås
det at lånerammen økes med ytterligere kr 100 mill. til totalt kr 520 mill. Det er ikke registrert
vesentlig økning i tap knyttet til startlån per 1. tertial 2022.
I løpet av 1. tertial 2022 er det realisert en netto gevinst fra finansforvaltningen på kr 2,6 mill.
Stresstesten viser en mulig tapsrisiko på porteføljen på kr 67,3 mill., mens bufferfondet er på kr 150,7
mill. Saldo på bufferfondet er følgelig tilstrekkelig til å dekke et mulig tap per 1. tertial 2022 og
ytterligere oppbygging av fondet anses ikke nødvendig nå.

Låneporteføljen
I henhold til kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2022 (sak 132/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714695?agendaItemId=233704)) er det budsjettert med følgende
lånerammer i 2022:
– Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 420 mill.
– Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 821,9 mill.
– Lån for videre utlån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 84,4 mill.
Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 (https://hop2022.stavanger.kommune.no/) å ta ut kr
200 mill. av disposisjonsfondet til nedbetaling av gjeld i 2022, for å redusere gjeldsgrad, samt å bedre
fremtidig driftsresultat gjennom lavere rentekostnad for betjening av gjeld. Tiltaket bidro til en
reduksjon i budsjettert låneopptak i 2022 og en tilsvarende økt overføring fra drift til investering.
Tabell 4.7 viser utviklingen i låneporteføljen i 1. tertial 2022.
Utvikling av låneporteføljen i 1. tertial 2022

Beløp

Brutto lånegjeld per 31.12.2021 (Stavanger kommune)

10 596

Låneopptak i 2022:
Obligasjonslån, 6 års FRN

401

Startlån Husbanken

420

Avdrag:
Betalt avdrag 01.01. – 30.04.2022

70

Avsatte avdrag

113

Brutto lånegjeld per 30.04.2022

11 233

Tabell 4.7 Status gjeld og avdrag per 1. tertial. Tall i millioner kroner

I kapittel 5 i kommunens finansreglement (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/2045124.PDF?
fileName=Vedlegg%201%20-%20Finansreglement&fileSize=101221) framgår følgende: «Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha
flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen.»

Per 1. tertial 2022 er andelen fastrente rett i underkant av 50 %. Referanseindeksen (2 årsrenter inkl.
margin 0,60 %) er på 3,19 %, mens kommunens gjennomsnittsrente er på 1,66 %.
Stavanger kommune har ved utgangen av april en portefølje bestående av 10 obligasjonslån for til
sammen kr 6,5 mrd. Rentetillegget for ulike finansieringer varierer, men ved utgangen av april er
marginen ca. -0,03 % for 3 måneders løpetid til et påslag på 0,51 % for 10 års finansiering.
Kommunalbanken har til sammenligning et påslag på mellom 0,60 – 0,80 %. Stavanger kommune har
ikke sertifikatlån i porteføljen per april. Kommunen oppnår en betydelig besparelse over tid ved å
legge ut disse sertifikatene og obligasjonene.

Verdiskapning
I kapittel 6 i kommunens finansreglement framgår det at: «Langsiktige finansielle aktiva er den delen
av kommunens finansielle eiendeler som i henhold til foreliggende prognoser, budsjetter og planer,
ikke skal benyttes til drift, investering eller nedbetaling av gjeld de neste 48 måneder.»
Stavanger kommunes finansportefølje (langsiktige finansielle aktiva) hadde en avkastning for 1. tertial
2022 på -0,5 % mot 1. tertial 2021 på 10,4 %. Året 2021 ga 14,7 % i avkastning. Referanseindeksen er
ned 1,8 %, Oslo Børs har falt med 1,7 %, mens verdensindeksen er ned 8,4 % i 1. tertial 2022. Tabell 4.9
viser urealisert gevinst (endring i porteføljens markedsverdi), realiserte gevinster og direkte avkastning
gjennom renter og utbytte av finansporteføljen i perioden 31.12.21 til 30.04.22.
Verdiskapning

1. tertial 2022

1. tertial 2021

Året 2021

-14,4

52,3

64,7

Realisert gevinst

2,6

8,1

14

Direkte avkastning

8,5

5,4

18,2

-3,3

65,8

96,9

Endring urealisert gevinst

Sum

Tabell 4.8 Verdiskapning 1. tertial 2022. Tall i millioner kroner

Avvik fra finansreglementet
Det er ikke observert avvik fra finansreglementets rammer i 1. tertial 2022.

Stresstest finansporteføljen
Det skal i henhold til finansreglementet gjennomføres stresstest for å beregne porteføljens mulige
tapsrisiko og størrelsen på bufferfondet.
Stresstesten viser kr 66,9 mill. per april, mot tilsvarende mulig tap ved utgangen av 2021 på kr 54,4
mill., for kommunens samlede finansforvaltning.
Stavanger kommunes bufferfond er på kr 150,7 mill. per april 2022, noe som er høyere enn mulig tap. I
henhold til vedtatt finansreglement (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/File/Details/2045124.PDF?fileName=Vedlegg%201%20%20Finansreglement&fileSize=101221) skal kommunedirektøren avsette eventuelle realiserte kursgevinster dersom
bufferfondet er lavere enn mulig tap som framkommer av stresstesten. Dette er følgelig ikke påkrevd
per 1. tertial. For nærmere detaljer om finansforvaltningen, se Tertialrapport 1. tertial 2022 Likviditetsog låneforvaltning & strøm.

Forutsetninger stresstest
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelsen av stresstesten
–
Ligningskurser ved utgangen av rapporteringsmåned
–

Saldo ansvarlig lånekapital Lyse AS kr 777,5 mill.

–

Renteøkning på 1,5 %

–

Fall i aksjemarkedet på 20 %

Kredittrating
S&P Global publiserer to ganger i året en kredittrating av Stavanger kommune. I siste kredittrating
som ble publisert 16. mai 2022, framkommer det at kommunen opprettholder kredittratingen på
AA+/A-1+, med stabile utsikter. S&P Global framhever blant annet kommunens sterke finansielle og
budsjettmessige styring.

4.8 Økonomiske konsekvenser av koronapandemien
De økonomiske konsekvensene koronapandemien har påført Stavanger kommune preges fortsatt av
enkelte usikre momenter.
Prognosene for 2022 tar utgangspunkt i kjente utgifter og inntekter på rapporteringstidspunktet,
informasjon fra statlige myndigheter og planlagte aktiviteter og tiltak i Stavanger. Blant annet tilbys
fortsatt koronavaksiner og regjeringens nye teststrategi for andre halvår er innarbeidet i TISKprognosen. Bortfall av restriksjoner og tilbakeføring til en normal hverdag fører til at det trolig ikke vil
påløpe vesentlige merutgifter knyttet til koronapandemien i andre halvår av 2022 for øvrige
tjenesteområder.
Den varslede smittetoppen i midten av februar 2022 og et uvanlig høyt sykefravær blant ansatte har
ført til andre beredskapstiltak i år enn tidligere i pandemien. Bemanningsutfordringen og sykefraværet
er nærmere beskrevet i kapittel 5.1 og 5.4.2. For å øke tilfanget av vikarressurser i en krevende tid,
valgte også Stavanger kommune å øke avlønningen i tråd med KS sin avtale om utvidet kompensasjon
for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien (korona-avtalen) fram til utgangen av
april i år.
Årsprognosen for koronarelaterte utgifter og mindre inntekter utgjør kr 249,1 mill. og inkluderer
utgifter på kr 112,2 mill. til korona-avtalen, kr 51,8 mill. til TISK og vaksinasjon, samt kr 23 mill. til
Kadåittepå og kr 7 mill. til Barnas sommer. De to sistnevnte postene er foreløpig finansiert av
kommunens frie midler. Se tabell 4.12 for spesifisering.
Det er per 1. tertial rapportert kr 60,3 mill. i øremerkede tilskudd, blant annet statlige midler til
kompensasjonsordning for lokalt næringsliv, hvor Stavanger har delt ut kr 43,8 mill. per 1. tertial.
Økonomiske effekter - korona

Regnskap per 30.04.2022

Sum korona-avtale

Årsprognose 2022

Særskilte TISK tiltak

26 507

35 625

Vaksinasjonsprogram

11 415

16 163

Økonomiske effekter - korona

Regnskap per 30.04.2022

Sum korona-avtale

Årsprognose 2022

Delsum TISK og vaksinasjon

37 922

Oppvekst og utdanning

50 785

24 211

87 741

Helse og velferd

79 728

87 930

107 971

By- og samfunnsplanlegging

- 604

Bymiljø og utbygging

1 927

Innbygger- og samfunnskontakt
Stab og støttefunksjoner

51 788

- 604
38

297

1 919
563

-1 384

46

-1 384

130 750

112 225

196 207

71

8

71

0

0

2 900

71

8

2 971

168 743

112 233

250 966

-1 847

0

-1 847

Delsum nettokostnader

166 896

112 233

249 119

Sum koronautgifter

166 896

112 233

249 119

Delsum tjenesteområdene (ekskl. TISK)
Andre fellesutgifter
Bevillingsgebyr
Delsum felleskostnader
Sum kostnader
Refusjon sykepenger

Tabell 4.9 Økonomiske effekter av korona i 2022 for Stavanger kommune

Nærmere om de økonomiske konsekvensene av koronapandemien
Virksomhetene i Stavanger kommune har hatt betydelige utgifter knyttet til vikarbruk og kjøp av
tjenester på grunn av høyt sykefravær første del av 2022. I tillegg har det vært spesifikke tiltak som
har vært kostnadskrevende for kommunen, spesielt TISK, vaksinasjon og korona-avtalen.

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) og vaksinasjon
Det er per 1. tertial påløpt utgifter til kommunens TISK-tiltak på kr 26,5 mill. Flere av tiltakene er over
tid bygget ned eller avsluttet, noe som betyr lavere utgifter resten av året. I løpet av årets første
måneder er kommunens avtale med isolasjons- og karantene-hoteller avsluttet, samt
smittesporingsarbeidet og luftveislegevakten er lagt ned. Testsenteret er flyttet til Åsen og vil ha drift
ut året. I revidert nasjonalbudsjett er kommunene foreslått kompensert for å opprettholde beredskap
for testing. Kommunen bør ha stående beredskap til å kunne teste 1 % av befolkningen i uken med
PCR. Årsprognosen for TISK er på kr 35,6 mill. og anses som et forsiktig anslag.
Vaksinasjon har kostet kr 11,4 mill. i 1. tertial. Aktiviteten er nedskalert og flyttet inn i ledige lokaler i
Bekketunet barnehage. Det legges opp til drift ut året med en årsprognose på kr 16,1 mill.

Korona-avtalen

Stavanger kommune har valgt å slutte seg til KS sin rammeavtale om utvidet kompensasjon for
overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien, også kalt korona-avtalen. Avtalen gjelder i
perioden 20. desember 2021 – 30. april 2022. Stavanger kommune har hatt betydelige utgifter knyttet
til korona-avtalen. Per 30. april 2022 er det påløpt utgifter knyttet til korona-avtalen på kr 82,2 mill.
Det er forventet utgifter i mai på kr 30 mill. Samlet anslås det at korona-avtalen har kostet Stavanger
kommune kr 112,2 mill.

Bevillingsgebyr
Alle som innehar en skjenkebevilling, betaler et bevillingsgebyr til kommunen. Stavanger
kommunestyre vedtok i sak 13/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024627?agendaItemId=234429) at
bevillingsgebyret skal frafalles i 2022 som en følge av koronapandemien. Dette fører til at Stavanger
kommune har kr 2,9 mill. i lavere inntekter.

Kadåittepå og Barnas sommer
KADÅITTEPÅ er et prosjekt med en rekke tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse som en
konsekvens av pandemien. Prosjektet har en budsjettramme på kr 23 mill. for hele 2022, og utgiftene
anses koronarelaterte.
Per 30. april er det utbetalt kr 4,3 mill. til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som får
støtte til å arrangere gratis ferieaktiviteter til barn som en del av Barnas sommer. Forventede utgifter
utgjør kr 7 mill. i 2022.

Statlig finansiering
Stavanger kommune har per 1. tertial mottatt kr 19,1 mill. i koronakompensasjon. I tillegg foreslås kr
5,3 mill. i revidert nasjonalbudsjett 2022 for å opprettholde beredskap for testing ut 2022. Samlet
utgjør dette kr 24,4 mill. i statlig koronakompensasjon i 2022.
Tidligere år har kommunesektoren blitt kompensert ut over de økonomiske virkningene av pandemien.
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren er god etter 2021. Regjeringen avventer
arbeidsgruppens1 rapport over sommeren og vil se på helheten i kompensasjonen til kommunene i
forbindelse med den ordinære budsjettprosessen(Meld. St. 2 (2021–2022) (regjeringen.no)
(https://www.regjeringen.no/contentassets/668b9c6466134513bc790530f475f2d4/no/pdfs/stm202120220002000dddpdfs.pdf)).

Forslag til budsjettjustering
Utgiftene til korona-avtalen, TISK og vaksinasjon har påløpt og kommunedirektøren foreslår å justere
driftsutgiftene med kr 152,8 mill. med midler fra den forventede økte skatteinngangen og den varslede
koronakompensjonen fra staten, samt bortfall av behov for budsjettmidler til koronarelatert
sosialhjelp.
Øvrige koronarelaterte utgifter på tjenesteområdene avventes nye vurderinger ved 2. tertialrapport.

4.9 Tjenesteområdene
Regnskapet for tjenesteområdene per 1. tertial viser et foreløpig merforbruk på kr 96,2 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 103,2.

Prognoser for tjenesteområdene viser at det ved utgangen av året er forventet et samlet merforbruk
på kr 455,9 mill.
Regnskap
30.04.2022

Budsjett
30.04.2022

Avvik
30.04.2022

Forbruk
%

Årsbudsjett
2022

Avviksprognose
2022

Oppvekst og
utdanning

1 328 682

1 271 528

57 153

104,5 %

3 725 037

107 500

Helse og velferd

1 505 095

1 440 781

64 314

104,5 %

3 331 081

193 519

By- og
samfunnsplanlegging

5 378

7 917

- 2 539

67,9 %

81 546

- 1 230

Bymiljø og utbygging

86 269

95 245

- 8 976

90,6 %

606 864

148 650

Innbygger- og
samfunnskontakt

105 854

104 430

1 424

101,4 %

311 224

7 460

Stab og
støttefunksjoner

116 584

131 764

- 15 180

88,5 %

413 105

0

3 147 861

3 051 665

96 196

103,2 %

8 468 857

455 899

Tjenesteområde

Sum
tjenesteområdene

budsjet

Tabell 4.10 Økonomisk oversikt for tjenesteområdene. Alle tall i tusen kr.

Hovedårsaken til forventet merforbruk er gjennomgående relatert til det høye sykefravær i 1. tertial. I
tillegg kommer en betydelig vekst i strømpriser og avtaleforpliktelser, samt føringer gjennom politiske
vedtak og nye behov uten budsjettdekning.
Sykefraværet har ført til betydelig bruk av vikarer, samt høyere avlønning i forbindelse med koronaavtalen. Det er ikke forventet at det høye vikarbruken fortsetter igjennom året, da sykefraværet er
synkende og korona-avtalen opphørte 30. april 2022. De største avviksprognosene er å finne på
oppvekst og utdanning, helse og velferd og bymiljø og utbygging.
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i størrelsesorden kr 328,1 mill. på tjenesteområdene i
forbindelse med denne tertialrapporten. Disse forslagene har bakgrunn i koronasituasjonen de første
månedene av året, prisvekst (hvor strømutgiftene inngår) og politiske vedtak. Det er også innarbeidet
ekstra midler til lærebøker i skolene, og tekniske justeringer mellom drift og investering. For detaljert
beskrivelse av forslag til budsjettjusteringer se kapittel 2 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapporteringper-31-08-2021/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettjusteringer/) .
Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettjusteringer tilknyttet flyktningsituasjonen nå og vil avvente
til 2. tertialrapport.
Prognoser på tjenesteområdene tilsier et merforbruk som er høyere enn det kommunedirektøren
foreslår å justere budsjettet for. Det er viktig å tilstrebe at driften i stor grad tilpasses de vedtatte
budsjettrammene. Utviklingen av prognosene følges nøye frem mot 2. tertial.

4.9.1 Oppvekst og utdanning
Regnskapet for oppvekst og utdanning samlet viser per 1. tertial et merforbruk på kr 57,2 mill.
Avviksprognose for hele tjenesteområdet er et merforbruk på kr 107,5 mill. ved utgangen av året.

Regnskap
30.04.2022

Budsjett
30.04.2022

Avvik
30.04.2022

Forbruk
%

Årsbudsjett
2022

AvviksAvviksprognose
2022
2022

Forslag
Forslag
budsjettjusteringer
justeringer

8 365

10 832

- 2 467

77,2 %

40 222

0

500

Barnehage

425 948

414 438

11 555

102,8 %

1 203 627

42 500

10 000

Grunnskole

655 926

607 830

48 097

107,9 %

1 723 362

35 000

61 170

Johannes
læringssenter

32 312

33 383

- 1 072

96,8 %

96 470

0

680

Stavanger
kulturskole

15 332

15 999

- 667

95,8 %

48 158

0

0

Pedagogiskpsykologisk tjeneste

27 984

25 192

2 793

111,1 %

69 488

5 000

- 650

Ungdom og fritid

30 204

31 730

- 1 526

95,2 %

81 934

0

550

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

42 756

40 887

1 869

104,6 %

113 833

2 000

330

EMbo

10 768

10 472

296

102,8 %

26 882

0

0

Barnevernstjenesten

79 085

80 766

- 1 681

97,9 %

321 061

23 000

0

1 328 682

1 271 528

57 153

104,5 %

3 725 037

107 500

72 580

Oppvekst
Oppvekst og
og
utdanning
Stab oppvekst og
utdanning

Sum oppvekst og
utdanning

Tabell 4.11 Oppvekst og utdanning, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kroner

Det forventes et merforbruk på de tre største områdene innenfor oppvekst og utdanning; barnehage,
grunnskole og barnevernstjenesten. På barnehageområdet er avviket i hovedsak knyttet til utgifter til
spesialpedagogisk hjelp i barnehager og økte utgifter i forbindelse med koronapandemien.
Hovedårsaken til merforbruket på grunnskoleområdet er vesentlige utgifter knyttet til
koronapandemien. For barneverntjenesten forventes det et merforbruk som i hovedsak er knyttet til
kjøp fra eksterne leverandører.
Det forventes ingen vesentlige avvik på øvrige områder innen oppvekst og utdanning.
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer for oppvekst og utdanning tilsvarende kr 72,6 mill., jf.
kapittel 2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettjusteringer/) .

Barnehage
Regnskapet for barnehage per 1. tertial viser et samlet merforbruk på kr 11,5 mill. som tilsvarer en
forbruksprosent på 102,8.
Merforbruket på barnehagerammen skyldes i hovedsak koronautgifter, som per april er kr 15,1 mill.
Årsaken til de høye koronautgiftene skyldes det høye sykefraværet barnehagene har hatt i år
kombinert med korona-avtalen. Ettersom korona-avtalen utgikk i april og smittetallene er på vei ned
forventes det en reduksjon i koronautgifter framover. Prognosen for koronautgifter ved utgangen av
året er på kr 17 mill. Kommunedirektøren foreslår i 1. tertial å styrke barnehagerammen med kr 6,5
mill. som er til utgifter tilknyttet korona-avtalen.

Barnetallene utgjør en avgjørende del av barnehagerammen. I budsjettet for 2022
(https://hop2022.stavanger.kommune.no/2-okonomiske-oversikter-og-rammer/#2-2-driftsbudsjett) er barnehagerammen redusert med kr 23
mill. med bakgrunn i forventet nedgang i antall barnehagebarn. Dette er i tråd med prognosene fra
barnehage bruksplanen 2022-26 (https://rapportal.stavanger.kommune.no/rapporter/barnehagebruksplanen-2022-2026/4-kapasitet-og-behov/)
som tilsier i overkant 200 færre barn i barnehageåret 2022/2023. Foreløpige tall fra vårens
barnehageopptak tyder på at nedgangen blir mindre enn forutsatt da det er et økt behov tilsvarende
ca.90 barnehagebarn. Dette trolig fordi en større andel av de minste barna er søkt inn i barnehage
enn tidligere. Det jobbes med å kartlegge hvordan den økte etterspørselen best kan møtes gjennom
det kommunale og private barnehagetilbudet. Dette er avgjørende for å kunne beregne de økonomiske
effektene av økt etterspørsel sett opp mot forventede besparelser på kr 23 mill. Kommunedirektøren
kommer tilbake til mer eksakte aktivitetstall og økonomiske størrelser i 2. tertial.
I tråd med vedtak i UOU sak 15/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714622?agendaItemId=229568) ble
ressurssenteret for styrket barnehagetilbud avviklet fra og med 1. august 2021. Årsverk og
budsjettrammen til ressurssenteret ble fordelt mellom PPT, barnehage og stab oppvekst og
utdanning. I gjeldende handlings- og økonomiplan ble det vedtatt en gevinstrealisering i forbindelse
med omorganiseringen av administrasjon og ledelse av ressurssenteret og forventet reduksjon i
vedtak.
Budsjettrammen til ressurssenteret har over flere år vært lavere enn de faktiske kostnadene til
spesialpedagogisk hjelp. Dette har bidratt til et merforbruk isolert sett, selv om den samlede
barnehagerammen de siste årene har vært i balanse. Ved avvikling av ressurssenteret i august 2021
ble ca. 180 årsverk innplassert i barnehagene, PPT og stab som utførere, spesialpedagoger og
rådgivere. Ved omorganiseringen ble 5 av 8 administrative årsverk spart inn. Aktivitetsnivået siste år
før omorganiseringen var vesentlig høyere enn barnehageåret før. Årsaken er økning i antall
vedtakstimer fra høsten 2020. Tallene viser at færre barn får vedtak, men de som får vedtak, får flere
timer hver. Budsjettrammen for styrket barnehagetilbud i 2022 står derfor ikke i forhold til det reelle
driftsnivået ved ressurssenteret ved tidspunktet for omorganiseringen. For 2022 er de estimerte
lønnskostnadene for årsverkene som er blitt overført fra ressurssenteret til barnehagerammen, kr 22
mill. høyere enn tildelt budsjett for styrket barnehagetilbud. Budsjettreduksjon på kr 10 mill. i
forbindelse med omorganiseringen forsterker differansen ytterligere. Kommunedirektøren vil følge
utviklingen til styrket barnehagetilbud inn mot 2. tertial og da vurdere det opp mot
barnehagerammen.
Erfaringer fra barnehagene så langt er at de klarer å holde seg innenfor de økonomiske rammene de
har fått tildelt fra barnehagerammen, og at omorganiseringen med utførere og spesialpedagoger
tettere i barnehagen gir et viktig bidrag i arbeidet med å skape et mer inkluderende barnehagemiljø.
Dette er i tråd med føringene i Kompetanseløftet for spesialpedagogisk hjelp og inkluderende praksis.
I 2020 vedtok Stortinget å redusere arbeidsgiveravgiften som et tiltak for å håndtere konsekvensene
av covid-19- pandemien. Dette ga en økonomisk fordel gjennom lavere driftsutgifter for både
kommunale og private barnehager. Lavere driftsutgifter for kommunale barnehager i 2020 førte til
lavere tilskuddssatser for private barnehager i 2022. Kunnskapsdepartementets vurdering av saken er
at tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift i
2020, slik at normal arbeidsgiveravgift legges til grunn. For de private barnehagene i Stavanger
kommune utgjør dette kr 3,5 mill. utover de tilskuddssatsene som allerede er tilført i 2022.
Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke barnehagerammen med kr 3,5 mill. i 1. tertial.
Det forventes et samlet merforbruk på barnehagerammen i størrelsesorden kr 42,5 mill. ved utgangen
av året. Dette inkluderer merforbruk på kr 17 mill. tilknyttet korona, kr 3,5 mill. for private barnehager
og kr 22 mill. tilknyttet styrket barnehagetilbud.

Grunnskole
Regnskapet for grunnskole per 1. tertial viser et merforbruk på kr 48,1 mill., noe som tilsvarer en
forbruksprosent på 107,9. Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på grunnskole
på om lag kr 35 mill.
Merforbruket per 1. tertial skyldes i hovedsak økte strømutgifter, utgifter knyttet til korona-avtalen og
økt vikarbruk i skolene på grunn av et høyt sykefravær. Kommunedirektøren foreslår å styrke
skolerammen med kr 16,6 mill. som er knyttet til utgifter til korona-avtalen.
Samlet inntekt på SFO er lavere enn budsjettert. Den reduserte foreldrebetalingen skyldes effekten av
endringene i moderasjonsordningen, samt en lavere deltakelse fra elever på 2.- 4. trinn på våren enn
forventet. Det er forventet en økning i deltakelse på SFO på høsten, da prisene reduseres på høsten
med kr 500. Kommunedirektøren vil følge utviklingen på SFO inn mot 2. tertial.
I forbindelse med innføring av fagfornyelsen har Stavanger kommune de to siste årene brukt både
statlige og kommunale midler til innkjøp av nye læremidler. Gjennom hele pandemien har skolene
brukt mye tid på smitteverntiltak, håndtert perioder med hjemmeskole og delvis hjemmeopplæring,
og mindre tid på implementering av fagfornyelsen. Kommende skoleår vil skolene igjen kunne
planlegge for normal drift med fysisk tilstedeværelse, og lærerne vil kunne konsentrere seg om
implementering av fagfornyelsen og undervisning i tråd med de nye fagplanene. For å kunne gi
lærerne og elevene gode verktøy for å nå kompetansemålene i de ulike fag, vil det være nødvendig
med oppdaterte læremidler i de mest sentrale skolefagene. Kommunedirektøren foreslår å styrke
skolerammen med kr 33 mill. for å kjøpe inn nye lærebøker.
Stavanger kommune har mottatt et tilskudd på kr 7,2 mill. for å hjelpe elever og barnehagebarn med å
ta igjen progresjon som er tapt på grunn av smittevernstiltak. Midlene fordeles forholdsvis til
barnehagene og skolene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har klargjort føringer og utarbeidet
støtte til ledelsen. Disse føringene vil kunne gi den enkelte virksomheten et verktøy for å analysere
behov og iverksette både systematisk og spesifikke tiltak for å kompensere for tapt progresjon og
læring i stavangerbarnehagen og stavangerskolen under pandemien.
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer på til sammen kr 61,17 mill. på grunnskoleområdet.

Johannes Læringssenter
Regnskapet per 1. tertial viser mindreforbruk på kr 1,2 mill. av en budsjettramme på kr 96,2 mill. Dette
er en forbruksprosent på 97,8.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av handlings og økonomiplanen 2022 – 2024 en
budsjettreduksjon ved Johannes læringssenter på kr 10,2 mill. Johannes læringssenter har ved
inngangen til året lagt en god plan for å tilpasse den ordinære driften til de vedtatte budsjettrammer.
Inntektsforutsetningen som ligger til grunn i budsjettet er imidlertid usikker og vil følges inn mot 2.
tertial.
Det har per 30.04.2022 vært utgifter tilknyttet koronasituasjonen på kr 1 mill., hvorav kr 0,7 mill. er
rene vikarkostnader tilknyttet korona-avtalen. Sistnevnte foreslås styrket.
Med bakgrunn i flyktningsituasjonen har Johannes Læringssenter siden mars måned gjort flere
endringer i driften for å kunne gi både asylanter og bosatte et tilbud. Barnehagekapasiteten i
innføringsbarnehagen er betydelig utvidet, og innføringsskolen har opprettet 4 nye klasser. Skolen har
god kontroll på rekruttering for å kunne gi et slikt tilbud.

Regjeringens forslag til midlertidig forskrift til integreringsloven for flyktninger med kollektiv
beskyttelse gir på dette tidspunktet noen utfordringer med tanke på hvor mange Johannes
læringssenter skal planlegge å gi et voksenopplæringstilbud til. Det er valgt å basere rekrutteringen på
forslaget som ligger til behandling i Stortinget. Videre er tidligere erfaringer med hvor stor andel
innvandrere som benytter seg av et norskopplæringstilbud når dette er gratis og frivillig, og ikke en
plikt, vektlagt. Det er per i dag rekruttert inn nye lærerårsverk ved norskopplæringen. Alle disse er
ansatt i vikariater.
Det er på dette tidspunktet noe uklart hvor mange elever Johannes læringssenter skal gi et
undervisningstilbud til fra høsten, både ved innføringsskolen og ved voksenopplæringsdelen. Det er
derfor lite hensiktsmessig å tallfeste prognoser for økonomisk resultat ved utgangen av året.
Kommunedirektøren vil se dette i sammenheng med vedtatt budsjettreduksjon i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025.

PPT
Regnskapet per 1. tertial viser et merforbruk på kr 2,8 mill. Det forventes et merforbruk tilsvarende kr
5 mill. ved årsslutt. Dette kan ses i sammenheng med omorganiseringen av ressurssenteret for styrket
barnehagetilbud, jf. avsnittet barnehage. Kommunedirektøren vil følge utviklingen på styrket
barnehagetilbud frem mot 2.tertial.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Regnskapet for helsestasjon og skolehelsetjenesten per 1. tertial viser et merforbruk på kr 1,87 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 104,57.
Merforbruket på helsestasjon og skolehelsetjenesten skyldes blant annet utgifter knyttet til koronaavtalen samt merforbruk som følge av flytting til nye og større lokaler. I tillegg er noe av forklaringen
et merforbruk på Digi helsestasjon, som er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og
skolehelsetjenesten og innbyggerne. Finansieringen av disse utgiftene avklares til 2. tertial.
Helsestasjonstjenesten bidrar i samarbeid med det etablerte helseteamet med helsetjenester til barn
som bor i asylmottak. Det vil frem mot 2. tertialrapport bli klarlagt i hvilken grad dette har latt seg
gjøre innenfor de eksisterende budsjettrammer eller om det er behov for budsjettstyrkinger.
Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på kr 2 mill.

EMbo
Regnskapet for EMbo per 1. tertial viser et merforbruk på kr 0,3 mill., tilsvarende en forbruksprosent
på 102,83.
Med bakgrunn i Ukraina-situasjonen har Stavanger kommune blitt anmodet om å bosette 750
flyktninger fra Ukraina, hvorav 10 enslige mindreårige. EMbo har på denne bakgrunn opprettet og
bemannet et bofelleskap med plass til 5 barn. Se kapittel 4.4 for mer overordnet informasjon om
flyktningsituasjonen.

Barnevernstjenesten
Regnskapet for barnevernstjenesten per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,68 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 97,9. Dette skyldes i sin helhet manglende samsvar mellom periodisert budsjett

per april og regnskap knyttet til klientutgifter.
Oppvekstreformen trådte i kraft 1. januar 2022 og ga et økt faglig og økonomisk ansvar for
barnevernstjenesten. En av de sentrale økonomiske endringene tilknyttet oppvekstreformen er økning
i kommunale egenandeler ved kjøp av beredskapshjem og institusjonstiltak fra staten. Reformen
innebærer en overgangsordning med betydelig høyere egenandeler for alle nye
institusjonsplasseringer enn hva som er satsene på eksisterende plasseringer. Hvor mange nye
plasseringer og hvilke merkostnader dette vil innebære er vanskelig å forutse. Situasjonen følges og
eventuelle tiltak vurderes i kommende rapporteringer.
Utgiftene til kommunale fosterhjem er relativt stabile, men noe redusert sammenlignet med tidligere
år. Institusjonsutgiftene har vist en økende trend fra 2021 og inn i 2022. I tråd med tidligere
handlings- og økonomiplaner jobber barnevernstjenesten aktivt med å redusere eventuelt
stabilisering av disse utgiftene. Videre er det noe vekst i utgiftene tilknyttet tiltak rettet mot ikke
plasserte barn, men dette vil forhåpentligvis ha en forebyggende effekt.
Barneverntjenesten har per april tre svært kostnadskrevende plasseringer i institusjon. Alle tre sakene
handler om barn med rettigheter etter barnevernloven og helse- og omsorgsloven. Dette er vanskelige
saker med hensyn til saks- og betalingsansvar. Tjenesten kjøpes fra private aktører og koster i
gjennomsnitt kr 18 000 per døgn. Dersom disse plasseringene forblir hos barneverntjenesten utover
året vil det gi et merforbruk på om lag kr 19 mill.
Barneverntjenesten har utvidet sine lokaler i forbindelse med avvikling av EMbo som egen virksomhet,
ansatte skal overføres og samlokaliseres med barneverntjenesten. Dette vil gi en kostnad på kr 2,5
mill. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide budsjettjusteringer tilsvarende kr 2,5 mill. på
investeringsbudsjettet.
Avviksprognosen for den totale klientsituasjonen tilsier et merforbruk i størrelsesorden kr 23 mill.
som i hovedsak er kjøp fra ekstern leverandør og barn med rettigheter etter flere lovverk.
Kommunedirektøren foreslår ingen budsjettendringer nå og følger utviklingen nøye frem mot 2. tertial.

4.9.2 Helse og velferd
Regnskapet for tjenesteområdet helse og velferd viser per 1. tertial et merforbruk på kr 64,3 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 104,5. Avviksprognose for tjenesteområdet viser et merforbruk på
kr 193,5 mill.

Regnskap
30.04.2022

Budsjett
30.04.2022

Avvik
30.04.2022

Forbruk
%

Årsbudsjett
2022

Avviksprognose
2022

Stab helse og velferd

25 097

15 971

9 126

157,1 %

44 287

11 240

Helse- og velferdskontor

107 214

99 712

7 502

107,5 %

314 602

21 000

Nav

108 750

112 799

- 4 050

96,4 %

348 619

- 11 000

32 413

33 078

- 665

98,0 %

76 142

0

8 439

8 761

- 322

96,3 %

23 973

0

171 549

159 399

12 150

107,6 %

457 230

22 600

Helse og velferd

Fysio- og
ergoterapitjenesten
Helsehuset i Stavanger
Hjemmebaserte
tjenester

bu
just

Regnskap
30.04.2022

Budsjett
30.04.2022

Avvik
30.04.2022

Forbruk
%

Årsbudsjett
2022

Avviksprognose
2022

OBS-teamet

1 972

1 889

83

104,4 %

5 050

0

Bofellesskap

205 346

197 456

7 890

104,0 %

578 877

19 500

Alders- og sykehjem

322 922

317 046

5 876

101,9 %

907 345

41 600

Helse- og
omsorgssenter

30 609

29 792

817

102,7 %

91 121

3 600

Stavanger legevakt

39 442

22 696

16 747

173,8 %

60 880

23 650

Vaksinasjon

11 368

181

11 186

6275,6 %

495

15 700

Rehabiliteringsseksjonen

20 150

19 749

400

102,0 %

65 156

1 300

Arbeidstreningssenteret

7 064

6 965

99

101,4 %

15 563

0

- 4 095

- 3 952

- 142

103,6 %

23 046

0

Flyktningtjenesten

23 627

28 493

- 4 866

82,9 %

79 909

0

Dagsenter og avlastning

81 070

78 705

2 365

103,0 %

228 092

7 800

Tekniske
hjemmetjenester

2 928

3 750

- 822

78,1 %

9 756

0

Krisesenteret i
Stavanger

2 558

2 374

184

107,8 %

14 033

129

261 663

266 391

- 4 728

98,2 %

- 158 534

19 400

45 010

39 526

5 483

113,9 %

145 439

17 000

1 505 095

1 440 781

64 314

104,5 %

3 331 081

193 519

Helse og velferd

Boligkontoret

Sentrale midler levekår
Sentrale midler
legetjeneste
Sum helse og velferd

bu
just

Tabell 4.12 Helse og velferd, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kroner

Koronarelaterte utgifter utgjør en betydelig del av tjenesteområdets forventede merforbruk. Dette
skyldes i all hovedsak korona-avtalen med økte lønnsutgifter til vikar og overtid. Avtalen har en
forventet kostnad på kr 106,4 mill. Sykefraværet for 1. tertial er 11,1 % og høyere enn sammenlignet
med 2021 og 2020. Det er spesielt periodene februar og mars som har høyt sykefravær sammenlignet
med fjoråret. Virksomhetene varsler om utfordring med å få tak i nok vikarer og kvalifisert personell
også fremover. For å dekke årets ferievikarbehov er sommeravtalen fra tidligere år videreført i 2022.
Kommunens TISK-tiltak og vaksinasjon har fortsatt å prege helse og velferd i starten av året, men
tiltakene er bygget ned og flere avsluttet i løpet av 1. tertial. Det er forventet lavere kostnader resten
av året.
Sett bort fra koronarelaterte utgifter er det helse og velferdskontorene (HVK), samt hjemmebaserte
tjenester (HBT) som har de største prognoseavvikene. HVK har en avviksprognose på kr 21 mill. i
merforbruk som i stor grad skyldes økt antall brukere og vedtakstimer på brukerstyrt personlig
assistent og brukere med behov for ressurskrevende tjenester. HBT har et forventet merforbruk på kr
22,6 mill. som i stor grad skyldes økt sykefravær og overtid som følge av korona.

Tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester ble i 2021 lavere enn budsjettert, noe
som også skjedde i 2020. Oppdaterte beregninger viser at dette ser ut til å gjelde også for 2022.
Avviksprognosen er foreløpig på kr 30 mill., og det er knyttet stor usikkerhet til avviket på grunn av
lønnsforhandlinger, endring i brukere og hvor stor egenandelen til kommunene blir.
Forsiktighetsprinsippet må legges til grunn for et så stort avvik på inntektssiden og
kommunedirektøren foreslår derfor å nedjustere forventede inntekter med kr 20 mill.
Flyktningsituasjonen setter sitt preg på deler av driften ved helse og velferd, og får økonomiske
konsekvenser. Per 1. tertial er det opprettet en ny enhet, flyktning helseteam, under sentrale midler
legetjenester. Etter hvert som flyktningene bosettes vil de som er i målgruppen starte i
introduksjonsprogrammet. Det forventes at flere vil ha behov for økonomisk sosialhjelp. Både hos
flyktningetjenesten og ved Nav-kontorene er det et økt bemanningsbehov.
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer for helse og velferd tilsvarende kr 134 mill., jf.
kapittel 2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per30-04-2022/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettjusteringer/) .

Stab helse og velferd
Regnskapet for stab helse og velferd per 1. tertial viser at stab helse og velferd har et merforbruk på
kr 9,13 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 157,1 %. Merforbruket er i sin helhet knyttet til
korona. Store deler av utgiftene gjelder kjøp av smittevernsutstyr og selvtester, samt karantene- og
isolasjonshotell og økte lønnsutgifter. Arbeidssituasjonen har normalisert seg etter en periode med
mye smitte i starten av året.
Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 11,2 mill. og knytter seg i stor grad til påløpte
utgifter til korona. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til stab helse og velferd med totalt
kr 9,32 mill. for å dekke koronarelaterte utgifter samt korrigere for ubrukte midler for prosjekt
Sekretariat for kommuner i helsefellesskap, som ved en inkurie ikke ble overført til 2022.

Helse- og velferdskontor
Regnskapet for helse- og velferdskontorene per 1. tertial viser et merforbruk på kr 7,5 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 107,5. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 21
mill.
Hovedårsaken til merforbruket innenfor helse- og velferdskontorene er kjøp av private tjenester. Bolig
med kjøpte heldøgns tjenester og brukerstyrt personlig assistent har et samlet forventet merforbruk
på kr 21 mill. i år. Det vil være en nedgang på 7 brukere i år på bolig med kjøpte heldøgns tjenester,
men kostnadsnivået er fortsatt høyt. For brukerstyrt personlig assistent er det en økning på 6 brukere
i 1. tertial i år sammenlignet med samme periode i 2021. Økningen utgjør 12,2 %.
Avviksprognosen er usikker, fordi antall brukere og behov for tjenester varierer i løpet av året.
Utviklingen følges nøye fram til neste tertial.

Nav
Regnskapet for Nav-området viser per 1. tertial et mindreforbruk på kr 4,1 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 96,4. Området består av klientutgifter samt drift av Nav-kontorene.
Avviksprognosen ved årsslutt tilsier et mindreforbruk på kr 11 mill.

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp viser per 1. tertial et mindreforbruk på kr 2,8 mill. Antall
mottakere er lavere enn samme periode i 2021 og 2020. Flere koronaordninger opphørte 1. april i år. Et
godt arbeidsmarked gir høy avgang til arbeid, og det forventes ingen vesentlig økning i mottakere som
en konsekvens av koronapandemien. Nav ble i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 tildelt kr 20
mill. til å dekke merutgifter relatert til koronapandemien, og det foreslås å trekke tilbake kr 16,2 mill.
av denne bevilgningen.
Samtidig fører høye strømpriser til et økt behov for sosialhjelp. Utbetalingene til formålet har vært
økende siden 2021 og er per 1. tertial 28 % høyere enn samme tid i fjor. Stortinget har bestemt å
videreføre økt bostøtte og strømstøtte i perioder med høyt strømforbruk. Det forventes dermed
foreløpig ingen ytterligere økning i bidrag til strømutgifter resten av året. Rammetilskuddet til
kommunen har blitt styrket med kr 8,2 mill. for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av
høye strømpriser. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes med tilsvarende beløp.
Kjøp av midlertidig bolig trekker også opp nivået på utbetaling av sosialhjelp. Kommunedirektøren
følger utviklingen nærmere frem til 2. tertialrapport.
Utbetaling av kvalifiseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) er kr 1,2 mill. lavere
enn budsjettert per 1. tertial. Budsjettet ble i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 styrket med kr 8
mill. Så langt i 2022 har antall deltakere gått noe nedover, og prognosen for året er et mindreforbruk
på kr 3 mill. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble budsjettet styrket med kr 4 mill. til å dekke
merutgifter knyttet til koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår et nedtrekk på kr 3 mill. av
tilhørende budsjettmidler.
Anmodningen om å bosette flere flyktninger forventes å gi økt utbetaling av sosialhjelp etter hvert
som disse bosettes. Det er stor usikkerhet knyttet til omfanget og bosettingstakten. Det forventes i
tillegg at en andel av de som bor i private hjem vil få innvilget AMOT (alternativ mottaksplass) frem til
registrert bosetting, og at disse ha krav på kommunal stønad til livsopphold via Nav i denne perioden.
Se nærmere omtale av kommunens tilskudd under kapittel 4.5.3.
Driften av Nav-kontorene viser per 1. tertial et mindreforbruk på kr 0,4 mill. Det forventes en økning i
henvendelser og saksmengde som følge av økningen i flyktningmottaket, jf. behov for ekstra
bemanning. Utviklingen følges frem til 2. tertialrapport.
Oppsummert foreslår kommunedirektøren et nedtrekk på kr 19,2 mill. i budsjettmidler til
koronarelaterte merutgifter knyttet til sosialhjelp og kvalifiseringsstønad, og samtidig en styrkning av
sosialhjelpsbudsjettet med kr 8,2 mill. som følge av høye strømpriser og økt utbetaling.

Helsehuset
Regnskapet for helsehuset per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill., uten at det endrer
prognosen for året.
Stavanger kommune er vertskommune for prosjektet Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam –
IKART. Prosjektet er tildelt kr 1,1 mill. i prosjektskjønnsmidler, som foreslås budsjettjustert.
Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektene, I trygge hender og Utviklingssentral, med til
sammen kr 0,169 mill. Prosjektene hadde ubrukte midler i 2021, uten at midlene ble avsatt på fond.

Hjemmebaserte tjenester

Regnskapet for hjemmebaserte tjenester per 1. tertial viser et merforbruk på kr 12,1 mill., tilsvarende
en forbruksprosent på 107,6. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 22,6 mill.
Koronasituasjonen ved starten av året har ført til at hjemmebaserte tjenester har hatt økte
lønnsutgifter på kr 13,6 mill., hovedsakelig knyttet til økt korttidsfravær og korona-avtale.
Etter at behovet for hjemmebaserte tjenester økte i perioder av 2021, har trenden nå snudd og viser
en nedgang. Behovet for bemanning er nå lavere. Det tar tid å avdekke endringer i behovsmønster,
samtidig som selve endringen i bemanning tar tid å effektuere.
Kommunedirektøren foreslår at hjemmebaserte tjenester styrkes med kr 13,6 mill. til dekning av
utgifter knyttet til korona-avtalen, samt kr 0,4 mill. til prosjektet Kompetanseløftet.

Bofellesskap
Regnskapet for bofellesskap per 1. tertial har et samlet merforbruk på kr 7,9 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 104. Per april er det ført kr 22 mill. i koronarelaterte utgifter. Dette er hovedsakelig
knyttet til korona-avtalen. Avviksprognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på kr 19,5 mill.
Det er variasjoner mellom de ulike bofelleskapene, der noen har merforbruk og andre mindreforbruk.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap med kr 19,5 mill. for å dekke utgifter til
korona-avtalen.

Alders- og sykehjem
Regnskapet for alders- og sykehjem per 1. tertial viser et merforbruk på kr 5,9 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 101,9. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 41,6 mill. som i sin
helhet er knyttet til økte utgifter til koronapandemien, hvor kr 33,2 mill. gjelder korona-avtalen.
Merforbruket per 1. tertial skyldes i hovedsak et høyt sykefravær som har gitt høye utgifter til overtid i
tilknytning til korona-avtalen. Det er variasjoner mellom virksomhetene og situasjonen frem mot
sommeren er usikker med tanke på sykepleierdekning og utfordringer med å få tilstrekkelig kvalifisert
personell. Dette kan gi økte utgifter knyttet til vikar, overtid og innleie.
Etter at rehabiliteringsplassene på Øyane sykehjem ble avviklet, har Øyane sykehjem i tråd med
driftsavtalen midler til 50 % stilling til fysioterapeut. Kommunedirektøren foreslår å øke til 75 %
stilling permanent for å dekke fysioterapi til alle typer opphold. Basert på antall beboere vil dette
tilsvare fysioterapiressursene som Tasta sykehjem får tildelt. Både Øyane sykehjem og Tasta sykehjem
er ideelle virksomheter som har driftsavtale med kommunen. Økningen på kr 0,15 mill. finansieres ved
omdisponeringer innenfor sykehjemsrammen.
Stavanger kommunestyre vedtok 25.11.2019 i sak 49/19 en forskrift om samboergaranti for ektefelle,
samboer eller registrert partner til pasient som har fått tildelt langtidsopphold i sykehjem.
Samboergarantien gjelder dersom den ene parten fyller vilkårene for langtidsplass, mens den andre
ikke oppfyller vilkårene for plass i sykehjem. Garantien gir rett til å bo på samme rom som bruker
eller sykehjemmets gjesterom. I forarbeidet til forskriften om en verdig eldreomsorg gis kommunene
anledning til å ta betalt inntil selvkost for ektefelle-/samboeropphold. Det er gjort en beregning på
utgifter til mat, strøm, renhold, vask av klær og administrasjon for ektefellen/samboeren. Dette gir en
døgnpris på kr 210. Sykehjemmet fakturerer ektefelle/samboer direkte, og får døgnprisen som inntekt
til dekning av utgiftene. Se forslag til vedtak i kapittel 2.

Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 32,5 mill. for utgifter knyttet til koronaavtalen.

Helse og omsorgssenter
Regnskapet for helse og omsorgssenter per 1.tertial viser et merforbruk på kr 0,8 mill.
Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 3,6 mill.
Avviket skyldes økte lønnsutgifter på kr 3,6 mill. som følge av økt korttidsfravær og økt overtid i
tilknytning til korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår at helse og omsorgssentrene styrkes med
kr 3,6 mill. til dekning av påløpte utgifter til korona-avtalen.

Stavanger legevakt
Stavanger legevakt har per 1.tertial et merforbruk på kr 16,7 mill., som tilsvarer en forbruksprosent på
173,8. Dette skyldes i all hovedsak utgifter til drift av koronasenter og luftveilegevakt (LVLV).
Avviksprognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 23,65 mill.
LVLV ble avviklet etter påske og all behandling er nå samlet på Våland. Koronatestsenteret har bygget
ned kapasiteten, flyttet til Åsen og vil ha drift ut året. Det legges opp til en beredskap for å kunne
teste 1 % av befolkningen i uken med PCR, i tråd med gjeldende føringer fra nasjonale myndigheter.
Telefonhenvendelser ved legevakten har de siste årene økt i omfang. Dersom økningen vedvarer, vil
det være behov for flere operatørplasser. Kommunedirektøren følger utviklingen fram mot 2. tertial,
og vil vurdere tiltak for å øke kapasiteten i kommende handlings- og økonomiplan.
Stavanger legevakt har siden pandemien startet hatt vekter tilgjengelig døgnet rundt for å sikre at
publikum kontaktet legevakten før ankomst og sørget for at smittevernstiltak ble overholdt. Dette
behovet vil fortsatt være nødvendig en tid framover. Kommunedirektøren vil følge utviklingen frem
mot 2. tertialrapport.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med totalt kr 23,65 mill. for å dekke påløpte
utgifter til drift av luftveislegevakt, koronasenter, samt beredskap for testing ut året.

Vaksinasjon
Per 1. tertial har vaksinasjonstjenesten hatt utgifter på kr 11,4 mill. Foreløpig prognose for 2022 tilsier
utgifter på kr 16,2 mill. Det er usikkerhet rundt driften av tjenesten, men signalene fra
Folkehelseinstituttet tilsier drift ut året.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 11,4 mill. for å dekke utgifter til vaksinasjon.

Rehabiliteringsseksjonen
Regnskapet for rehabiliteringsseksjonen per 1. tertial viser et merforbruk på kr 0,4 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 102. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 1,3 mill.
Koronarelaterte utgifter utgjør kr 0,66 mill. og gjelder i hovedsak korona-avtalen og økt
overtidsbetaling ved sykefravær. Prognosen for koronautgifter utgjør kr 1,3 mill., hvor kr 1,02 mill.
gjelder korona-avtalen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,02 mill.

Flyktningtjenesten
Regnskapet for flyktningtjenesten per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 4,9 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 82,9. Mindreforbruket gjelder i hovedsak lavere utbetaling av introduksjonsstønad
enn budsjettert. Avviksprognose avventes utarbeidet for 2022 med bakgrunn i stor usikkerhet rundt
volum og fremdrift i bosettingen av flyktninger, jf. økt anmodning fra IMdi, og tilhørende utbetaling av
introduksjonsstønader. Tilsvarende for tilhørende bemanningsbehov.
Det forventes en økning i utbetalinger etter hvert som bosatte flyktninger fra Ukraina kan starte i
introduksjonsprogrammet. Regjeringens forslag til midlertidig forskrift til integreringsloven for
flyktninger med kollektiv beskyttelse, gir på dette tidspunktet noen utfordringer med tanke på hvor
mange deltakere som vil starte i programmet.
Selve driften av flyktningtjenesten viser per 1. tertial et mindreforbruk kr 0,8 mill. Virksomheten har
de siste årene vært i en nedbemanningsprosess, og har tilpasset seg nye økonomiske rammer. Flere
flyktninger som følge av krigen i Ukraina fører til økt bemanningsbehov for å bygge opp
tjenesteapparatet. Rekruttering pågår og fremover forventes økte lønnsutgifter.
Formannskapet vedtok i sak 170/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711927?agendaItemId=233204) at
utgifter til barnepass som gjelder utvidet tilbud om barselgruppe til deltakere i omsorgspermisjon fra
introduksjonsprogrammet skulle vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport. Det har vært lav
deltakelse, og virksomheten har ikke hatt utgifter til barnepass.

Dagsenter og avlastning
Regnskapet for dagsenter og avlastning per 1. tertial viser et merforbruk på kr 2,4 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 103 %. Virksomheten har per april koronarelaterte utgifter på kr 5,3 mill. som i all
hovedsak er lønn knyttet til korona-avtalen. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr
7,8 mill. Anslaget er usikkert. Årets første måneder med korona-avtale påvirker avviket og det er
vanskelig å skille mellom reelle merutgifter til korona og normal drift. Virksomheten står ovenfor flere
endringer og et økt behov for tjenester i løpet av året.
Administrasjonen til dagsenter og avlastning har en leieavtale i lokaler på Tastasenteret som går ut i
oktober i år. Det arbeides med å finne nye lokaler.
Avlastningsseksjonen forventer et merforbruk ved årets slutt som i stor grad skyldes korona-avtalen.
Boligseksjonen forventer ingen avvik ved årets slutt. Det er forespeilet en endring i
brukersammensetning i noen av boligene. Det er foreløpig usikkert hvilke utgifter dette vil utløse.
Dagsenterseksjonen forventer merforbruk ved årets slutt. Seksjonen opplever økt etterspørsel etter
skolefritidsavlastning (SFA) fra videregående elever med psykiske/fysiske funksjonsnedsettelser. Det
er behov for å øke tilbudet og flytte deler av tilbudet til kommunalt eide lokaler i Tjensvolltorget. Økte
driftsutgifter for 2022 vil komme på kr 1,4 mill. i tillegg til investeringsutgifter til inventar og utstyr på
kr 0,5 mill.
Det er 19 nye søkere til dagtilbud høsten 2022, hvorav 10 av søkerne er hjemmeboende. For å kunne gi
et tilbud til de 10 nye hjemmeboende søkerne, er det behov for å utvide kapasiteten. Planen er at
dagtilbud tar i bruk de tidligere lokalene til avlastningsavdeling når kapasiteten økes. Foreløpige
beregninger viser at utgiftene knyttet til kapasitetsøkningen utgjør kr 4,7 mill. årlig, med en
delårseffekt i 2022 på kr 2 mill.

Kommunedirektøren har ikke funnet dekning for de to sistnevnte forholdene og vil følge utviklingen
frem mot 2. tertialrapport.
Kommunedirektøren foreslår kun å styrke rammen til dagsenter og avlastning med kr 6 mill. for å
dekke utgifter til korona-avtalen.

Krisesenteret i Stavanger
Regnskapet for krisesenteret i Stavanger per 1. tertial viser et merforbruk på kr 0,18 mill., tilsvarende
en forbruksprosent på 107,8. Virksomheten har i overkant av kr 0,13 mill. i koronautgifter relatert til
overtid og ekstrahjelp. Som en følge av korona-avtalen er disse utgiftene høyere enn vanlig.
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en midlertidig økning i bevilgning til krisesenter i
nærheten av asylmottak eller i områder der det er ventet bosetting av mange flyktninger fra Ukraina.
Dette gjelder blant annet krisesenteret i Stavanger, som vil kunne få ekstra ressurser til oppgaver med
å ta imot flyktninger.
Avviksprognosen ved årets slutt er et koronarelatert merforbruk på kr 0,13 mill., hvor kr 0,107 mill. i
utgifter til korona-avtalen foreslås budsjettjustert.

Sentrale midler levekår
Regnskapet for sentrale midler levekår per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 4,7 mill. Prognosen
ved årets slutt er et merforbruk på kr 19,4 mill. Mindreforbruket per april skyldes i hovedsak sen
oppstart av prosjekter. Tilskudd til ressurskrevende brukere ble i Handlings- og økonomiplan 20222025 redusert med kr 45 mill. Foreløpig beregning viser allikevel at forventet tilskudd til
ressurskrevende brukere blir om lag kr 30 mill. lavere enn budsjettert for 2022. Anslaget er usikkert
og vil oppdateres når ny informasjon foreligger.
Prosjekt ROP tjenesteutvikling var i henhold til Handlings- og økonomiplan 2022-2025 finansiert ut
2021. Forsinkelser i prosjektet fører til at prosjektet forlenges og fortsetter inn i 2023. Det er beregnet
utgifter på kr 3 mill. i 2022, som kan finansieres av tidligere avsatte midlene til prosjektet.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 23,1 mill. for å kompensere for lavere
tilskudd, prosjektmidler til ROP tjenesteutvikling og endringer i drift av nasjonale e-helseløsninger.

Sentrale midler legetjenester
Regnskapet for sentrale midler legetjenester per 1. tertial viser et merforbruk på kr 5,5 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 113,99. Koronautgifter utgjør kr 6,5 mill. per 1. tertial.
Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 17 mill.
Avviksprognosen skyldes koronautgifter, omlegging av drift ved smittevern og vaksinasjonskontor og
flyktningsituasjonen. I tillegg er tilskudd for gjesteinnbyggeroppgjør for 2021, kr 4,3 mill., regnskapsført
i år og bidrar til å redusere avviket.
Av koronautgiftene påløpt per 1. tertial utgjør kr 2,2 mill. koronarelatert fravær hos næringsdrivende
leger som kommunen får refundert via særskilt kompensasjonsordning. Resterende beløp knytter seg
til kommunens arbeid med smittevern og smittesporing som er del av TISK-strategien.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 4,3 mill.

Internasjonalt vaksinasjonskontor har under pandemien vært stengt, og de ansatte har vært
omdisponert til koronarelaterte oppgaver. Utvalg for helse og velferd vedtok i sak 21/22
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2028070?agendaItemId=235647) at smittevernkontoret og internasjonalt
vaksinasjonskontor slås sammen til en felles organisatorisk enhet, Smittevern og
vaksinasjonstjenesten. De økonomiske konsekvensene for 2022 er beregnet til kr 1,5 mill. i drifts- og
lønnskostnader. Dette fordi vaksinasjonskontoret ikke driver kommersielt og vil miste inntekter fra
salg av vaksinasjon. Kommunedirektøren vil følge utviklingen og vurdere behov for budsjettjustering
frem mot 2. tertial.
Formannskapet vedtok i sak 22/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2028070?agendaItemId=235647) at
Kvernevik legekontor skal driftes som et kommunalt legekontor. I Handlings- og økonomiplan 20222025 ble det lagt opp til næringsdrift med midlertidig oppstartstilskudd fra kommunen på kr 1 mill. til
dette formålet. Kommunal drift innebærer økte kostnader til lønn for fire fastlegestillinger, samt
investering i utstyr før oppstart. Kommunedirektøren vil gå nærmere gjennom de økonomiske
forholdene frem mot neste tertialrapport.
Flyktningsituasjonen har ført til økonomiske konsekvenser for sentrale midler legetjenester. Det ble i
april opprettet en ny enhet, flyktning helseteam. Teamet sikrer helsetilbud til flyktninger ved
asylmottaket.

4.9.3 By- og samfunnsplanlegging
Regnskapet for tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging viser per 1. tertial et mindreforbruk på kr
2,5 mill., tilsvarende en forbruksprosent på 67,9. Avviksprognosen fortjenesteområdet viser et
merforbruk for tjenesteområdet på kr 1,2 mill.

By- og
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Tabell 4.13 By- og samfunnsplanlegging, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kroner

Byggesak og byantikvar
Regnskapet for byggesak og byantikvar per 1. tertial viser merinntekter på kr 1,5 mill. Byggesak drives
etter selvkostprinsippet og er 100 % selvfinansiert. Driftsoverskudd avsettes til fond og er en buffer
mot naturlige variasjoner som følger aktiviteten i samfunnet.

-

-

Byutvikling
Regnskapet for byutvikling per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 96,7. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 1,52 mill. Dette
skyldes økte kostnader ut over kr 2 mill. i tildelte midler i årets budsjett til områderegulering i
Paradis, jf. sak 60/20 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361173?agendaItemId=226108) i Stavanger
kommunestyre. Det er behov for konsulentbistand til konsekvensutredninger og overordnet
gjennomføringsstrategi. Utvalg for by- og samfunnsutvikling understreker i sak 163/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1728540?agendaItemId=232398) at planarbeidet har høyeste prioritet og
skal ha hurtig framdrift. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1,52 mill. til dette arbeidet.

Beredskap og samfunnsutvikling
Regnskapet for beredskap og samfunnsutvikling per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill.
tilsvarende en forbruksprosent på 98,9. Avviksprognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på kr 2,8
mill. før midler fra områdeløft overføres til investering. I forbindelse med krigen i Ukraina, blir
kommunens eksisterende ROS-analyser og beredskapsplaner gjennomgått opp mot situasjonen i
Ukraina. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,15 mill. til dette formålet.
Videreføringen av områdeløft Hillevåg bygger på tidligere vedtatt Plan for områdeløft Hillevåg (20182020) jf. sak 177/16 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206528?agendaItemId=206585) i Stavanger bystyre.
I kommunalutvalget, sak 102/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233713), ble
handlingsplan for 2022-2023 vedtatt med en ramme på kr 6 mill. Det ble i handlings- og
økonomiplanen avsatt ytterligere kr 4 mill. rettet mot kompetanse- og erfaringsutveksling mellom
Hillevåg og Kvernevik, kr 2 mill. i 2022 og kr 2 mill. i 2023. Av disse midlene er det nylig tilsatt
prosjektleder for områdeløft Kvernevik.
Det foreslås en overføring fra drift til investering på kr 2,9 mill. fra områdeløft Storhaug til park og
utemiljø til oppgradering av Kjelvene skatepark med flere. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av
investeringsmessig karakter.

4.9.4 Bymiljø og utbygging
Regnskapet for tjenesteområdet bymiljø og utbygging viser per 1. tertial et mindreforbruk på kr 9 mill.
tilsvarende en forbruksprosent på 90,6. Mindreforbruket skyldes i hovedsak redusert vedlikehold av
bygg på starten av året. Den samlede prognosen viser et merforbruk for tjenesteområdet på kr 148,6
mill. Det skyldes først og fremst at det forventes et merforbruk på kr 110 mill. som følge av økte
energiutgifter. Kr 32,2 mill. skyldes tekniske justeringer mellom drift og investering.
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12 127

0

0

Eiendom

55 917

89 237

- 33 320

62,7 %

285 776

110 000

82 976

Bymiljø og
utbygging
Stab bymiljø
og utbygging

Bymiljø og
utbygging
Idrett og
utemiljø
Utbygging
Vann, avløp,
slam og
renovasjon
Sum bymiljø
og utbygging

Regnskap
30.04.2022

Budsjett
30.04.2022

Avvik
30.04.2022

Forbruk
%

Årsbudsjett
2022

Avviksprognose
2022

Forslag
budsjettjusteringer

128 365

113 019

15 346

113,6 %

278 330

31 550

26 550

8 981

1 946

7 035

461,5 %

4 285

7 100

7 100

- 115 458

- 117 553

2 095

98,2 %

131

0

0

86 269

95 245

- 8 976

90,6 %

606 864

148 650

116 626

Tabell 4.14 Bymiljø og utbygging. økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kroner

Juridisk
Regnskapet for juridisk per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 98,2. Ingen avvik meldes. Det er tidligere betalt ut et tilskudd på kr 0,5 mill. til
Urban Sjøfront AS, som nå er avviklet, og oppgavene er overført til Stavanger sentrum AS. Det vil bli
lagt frem egen politisk sak hvor det avklares hvordan midlene skal disponeres.

Eiendom
Regnskapet for eiendom per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 33,3 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 62,7. Hovedårsaken til mindreforbruket er utsatt vedlikehold av bygg (utgjør om lag
kr 24,3 mill.). Vedlikehold prioriteres frem mot sommeren og tidlig høst, ettersom blant annet
fasaderehabilitering, maling og tak blir forsøkt tatt når det er tørrere og varmere vær. Inntekter
knyttet til salg fra eiendoms driftsenhetene til kommunen er også kr 9,7 mill. høyere enn budsjettert
og det er et mindreforbruk på lønn tilsvarende kr 6,7 mill., som også bidrar til mindreforbruket.
Samtidig er det brukt kr 9,5 mill. mer enn budsjettert på energikostnader som følge av de høye
energiprisene. Det er både høyere inntekter og kostnader knyttet til energisentralen som selger energi.
Netto utgjør det en merinntekt på 2,8 mill. per 1. tertial, kommunedirektøren vil følge utviklingen nøye
frem mot 2. tertial. Eiendom har også kostnader med å tilrettelegge for bosetting av flyktninger fra
Ukraina. Bosettingstakten vil påvirke utgifts utviklingen. Kommunedirektøren vil komme tilbake med
nye vurderinger i 2. tertial. Det vises for øvrig til kapittel 4.5
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/4-okonomisk-status-og-prognoser/4-5-sentrale-inntekter/) hvor hele
flyktningsituasjonen redegjøres for.
Prognosen for merforbruk ved årets slutt utgjør om lag kr 110 mill. og skyldes i sin helhet kommunens
energikostnader som har økt på grunn av høye kraftpriser. Prognosen er basert på forventet
energiforbruk og forvente endringer i energipriser. Utviklingen er usikker og fører til stor usikkerhet i
prognosene tidlig på året. Kommunedirektøren har i denne saken ikke funnet dekning for å justere
hele beløpet og foreslår å styrke energibudsjettet med kr 83 mill. Midlene vil videre bli fordelt på
virksomhetene i kommunen. Kommunedirektøren vil komme tilbake med oppdaterte prognoser i 2.
tertialrapport. Se også kapittel 4.6 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/4-okonomisk-statusog-prognoser/4-6-sentrale-utgifter/) om energiutgifter.

Idrett og utemiljø

Regnskapet for idrett og utemiljø per 1. tertial viser et merforbruk på kr 15,3 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 113,6. Merforbruket må ses i sammenheng med de økte energiutgifter på kr 15,8
mill. som inngår i den samlede prognosen for energikostnader (jf. avsnittet om eiendom).
Utvalg for miljø og utbygging vedtok i sak 47/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2026185?
agendaItemId=235196) bortfall for gateleie i forbindelse med uteservering og salg på kommunal grunn og at
finansiering innarbeides i 1. tertial.
Vedtaket har budsjettmessige konsekvenser og det ligger til kommunestyret og formannskapet å
treffe finansieringsvedtak. Kommunedirektøren har ikke innarbeidet vedtaket nå og vil i andre tertial
vurdere budsjettbehovet i sammenheng med eventuelle merinntekter i alkoholomsetningen.
Prognosen ved årets slutt utgjør et merforbruk på kr 31,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke
budsjettet tilsvarende. Kr 25,1 mill. gjelder tekniske justeringer fra investering til drift som følge av at
prosjektene er av driftsmessig karakter. Kr 1,5 mill. er forslag om å styrke rammen som følge av
tilskudd til Madla speidergruppe, Teigens venner og Sørmarka arena. I tillegg er det et behov for
rasfarevurdering samt nytt gjerde og porter ved Fjøløy fort. Idrett og utemiljø ga tidligere tilskudd til
turnforeningen. Det gikk til å dekke 50 % av stillingen til en miljøarbeider som nå er gått av med
pensjon og avtalen avsluttes. Tilskuddet foreslås trukket ut av budsjettet.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 26,55 mill.

Utbygging
Regnskapet for utbygging per 1. tertial viser et merforbruk på kr 7 mill. tilsvarende en forbruksprosent
på 461,5. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 7,1 mill. Merforbruket og prognosen skyldes
i hovedsak utgifter til leie av midlertidige lokaler ved byggeprosjektene ved Madlamark- og Tastaveden
skole. Leiekostnaden er av driftsmessig karakter og kommunedirektøren foreslår av den grunn å
overføre totalt kr 7,1 mill. fra investering til drift for å dekke leieutgiftene.

Vann, avløp, slam og renovasjon
Regnskapet for selvkostområdene vann, avløp, slam og renovasjon viser per 1. tertial et samlet
merforbruk på kr 2,1 mill. tilsvarende en forbruksprosent på 98,2. Selvkostområdene gjøres opp i tråd
med gjeldende lover og forskrifter ved årets slutt mot selvkostfond. For renovasjon som ikke har
midler på selvkostfond, men et akkumulert fremførbart merforbruk, vil et eventuelt mindreforbruk i
inneværende år gå til tilbakebetaling av lån fra disposisjonsfond.
Som følge av at prognosen for selvkostrenten, som brukes til å regne kalkulatoriske rentekostnader,
har steget, forventes det at de kalkulatoriske rentekostnadene vil bli kr 5,4 mill. høyere enn forventet
totalt for selvkostområdene. Den kalkulatoriske rentekostnaden for selvkostområdene er en inntekt
for kommunen og brukes til å finansiere rentekostnadene som kommunen har på lån og
kapitalbindingen. Kommunedirektøren foreslår å avvente nærmere vurderinger og en eventuell
budsjettjustering mot bruk av selvkostfond til 2. tertial, da det foreløpig er usikkert hva den endelige
renten blir ved årsslutt. Gitt at årsnedbøren blir som normal forventes det ikke andre avvik.

4.9.5 Innbygger- og samfunnskontakt
Regnskapet for tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt viser et merforbruk på kr 1,4 mill.
tilsvarende en forbruksprosent på 101,4. Avviksprognosen fortjenesteområdet viser et merforbruk for

tjenesteområdet på kr 7,46 mill.

Innbygger- og
samfunnskontakt

Regnskap
30.04.2022

Budsjett
30.04.2022

Avvik
30.04.2022

Forbruk
%

Årsbudsjett
2022

Avviksprognose
2022

Forsla
budsjet
justering

Stab innbygger- og
samfunnskontakt

2 206

2 081

126

106,0 %

7 936

100

10

- 123

- 198

75

62,0 %

13 948

0

10 949

12 290

- 1 341

89,1 %

41 448

500

3 985

3 760

225

106,0 %

12 362

0

62 235

62 408

- 173

99,7 %

130 915

250

2

Innbyggerdialog

5 875

1 332

4 543

441,2 %

30 914

6 260

62

Politisk sekretariat

4 240

5 308

- 1 068

79,9 %

15 694

0

16 486

17 449

- 962

94,5 %

58 007

350

105 854

104 430

1 424

101,4 %

311 224

7 460

Smartby
Næring
Kommunikasjon
Kultur

Sølvberget
Sum innbygger- og
samfunnskontakt

3
6 96

Tabell 4.15 Innbygger- og samfunnskontakt, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kroner

Stab innbygger- og samfunnskontakt
Regnskap for stab innbygger- og samfunnskontakt per 1. tertial viser et merforbruk på kr 0,1 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 106,0. Avviksprognosen ved årets slutt er kr 0,1 mill.
I Rennesøy kommunedelsutvalg, 29. mars 2022, kom det spørsmål om muligheten å få på plass kr 0,15
mill. til gjennomføring av Rennesøydagen 2022. Før kommunesammenslåingen var det avsatt midler til
gjennomføring av Rennesøydagen, disse midlene ble ved kommunesammenslåingen overført til kultur
og er omdisponert til andre formål. Innbyggerdialog dekker kr 0,05 mill. av egen ramme på
innbyggertorget og frivilligsentralen i Vikevåg, og resterende beløp dekkes fra innbygger- og
samfunnskontakt stab. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til stab innbygger- og
samfunnskontakt med kr 0,1 mill. til dette formålet.

Næring
Regnskapet for næring per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,3 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 89,1. Avviksprognosen ved årets slutt er balanse. Næringsavdelingen har per april
utbetalt kr 43,8 mill. i statlig koronakompensasjon til lokalt næringsliv.
I 1. tertial 2021 ble det lagt inn midler til kongress-satsing. Noen av disse midlene gikk til et
forprosjekt for å etablere en global expo innen havbruk og teknologi. Det er avdekket behov og vilje til
en forankring i bransjen. For å få dette på plass, vil det i løpet av en 3-års periode være behov for kr
3,5 mill. Oppstart vil være i år med et behov på kr 0,5 mill. som dekkes innenfor årets ramme. Tiltaket
arbeides inn i pågående rullering av handlings- og økonomiplan.

Kultur

Regnskapet for kultur per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 97,7. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 0,25.
Det er inngått en ny drifts- leieavtale mellom MUST og Stavanger kommune på kommunale
eiendommer som driftes av MUST. Denne har en kostnadsramme på kr 1,2 mill.
Utvalg for kultur, idrett og samfunn (UKIS) vedtok enstemmig i sak 42/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1373127?agendaItemId=225380) å inkludere kulturskolen i ordningen
med kommunal husleiekompensasjon i Stavanger konserthus med kr 0,3 mill. Vedtaket ble ivaretatt i
påfølgende tertialbehandling. Ordning var ment å være permanent, men ved en inkurie ble vedtaket
ikke tatt med som nytt tiltak i påfølgende handlings- og økonomiplaner.
Kommunedirektøren forslår å styrke budsjettet til kultur med totalt kr 1,5 mill. og samtidig justere
budsjettrammen med henholdsvis kr 0,25 mill. fra kulturavdelingen til ungdom og fritid, jf. kapittel 2
endringslinje 67, og kr 1 mill. fra drift til investering, jf. kapittel 2 endringslinje 72.

Innbyggerdialog
Regnskapsresultatet for innbyggerdialog per 1. tertial viser et merforbruk på kr 4,5 mill. grunnet
uforutsette oppgaver relatert til pandemi- og flyktningsituasjonen. Avviksprognosen ved årets slutt er
et merforbruk på kr 6 mill. som en direkte konsekvens av politiske vedtak.
Formannskapet vedtok i sak 57/22 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025096?agendaItemId=235104) å
tildele lokale organisasjoner støtte til ulike tiltak for å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen med kr 1,0
mill., samt å tildele Flyktninghjelpen kr 5,0 mill. til bistand i Ukraina og flyktningsituasjonen.
Kommunedirektøren foreslå å styrke budsjettet med totalt kr 6 mill.
Kommunedirektøren foreslår også å styrke budsjettet med kr 0,2 mill. til Finnøy kommunedelsutvalg i
2022, jf. kapittel 2 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/2-forslag-til-vedtak-inkludertbudsjettjusteringer/) endringslinje 67.

Sølvberget
Regnskapet for Sølvberget per 1. tertial viser et mindreforbruk på kr 1 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 94,5. Avviksprognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 0,35 mill.
Koronarestriksjonene i begynnelsen av året satte begrensninger ved publikumsantall ved
arrangementer, og sykdom som følge av korona førte til økt korttidssykefraværet. Dette har gitt tap av
billettinntekter, økte kostnader i forbindelse med avvikling av arrangementer, samt økt vikarbruk.
Kommunedirektøren forslår å styrke rammen til Sølvberget mer kr 0,2 mill. ut fra disse forhold.
Det er inngått en ny avtale om vektertjeneste på Sølvberget gjeldene fra 1. januar 2022. Verdien av ny
avtale har økt med kr 0,15 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til Sølvberget med kr
0,15 mill. til dette formål.

4.9.6 Stab og støttefunksjoner
Samlet for stab og støttefunksjoner viser regnskapet per 1. tertial et mindreforbruk på kr 15,2 mill.,
som tilsvarer en forbruksprosent på 88,5. Det forventes ingen avvik ved årets slutt for stab og
støttefunksjoner samlet.

Stab
Stab og
og
støttefunksjoner

Regnskap
30.04.2022

Budsjett
30.04.2022

Avvik
30.04.2022

Forbruk
%

Årsbudsjett
2022

Avviksprognose
2022

Kommunedirektør

3 464

2 161

1 303

160,3 %

6 591

0

Kommuneadvokat

2 598

2 682

- 84

96,9 %

7 517

0

Innovasjon og
støttetjenester

83 528

91 401

- 7 873

91,4 %

300 320

0

Økonomi og
organisasjon

26 993

35 520

- 8 526

76,0 %

98 677

0

Sum
kommunedirektør,
stab og støttef

116 584

131 764

- 15 180

88,5 %

413 105

0

Forsla
Forsla
budsjett
justeringe
justeringe

- 93

- 93

Tabell 4.16 Stab og støttefunksjoner, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kroner

4.10 Kommunale foretak og selskap
I det følgende gis en kort oppsummering av foretakenes rapport per 1. tertial. I tillegg kommenteres
kommunale selskap hvor kommunedirektøren ser behov for å omtale aktuelle forhold.

4.10.1 Stavanger utvikling KF
Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på kr 12,3 mill. og driftsutgifter på kr 21,3 mill. i 2022.
Driftsinntektene består av salgsinntekter, leieinntekter og salg av tjenester til kommunen. Ved
utgangen av april er det mottatt rundt 20 % av budsjetterte driftsinntekter som i all hovedsak er
relatert til leieinntekter. Det er også budsjettert med salg av en eiendom. På nåværende tidspunkt er
det usikkert om salget blir gjennomført i år, men det jobbes aktivt for å nå budsjettert målsetning.
Foretaket har også mottatt forespørsler om å selge næringstomter som foretaket eier på Austbø.
Grunnet usikkerhet knyttet til salgstidspunkt for noen av eiendommene, avventes eventuelle
budsjettjusteringer til 2. tertial. For driftsutgifter er det ikke ventet vesentlig avvik mellom budsjett og
regnskap ved årets slutt.
Foretakets største utgifter relaterer seg til investeringer og det er budsjettert med brutto
investeringsutgifter på kr 170 mill. i 2022. Per 1. tertial foreslår foretaket å opprettholde
investeringsnivået og tilhørende låneramme på kr 84,4 mill. Midlene fordeles i hovedsak til utbygging
av overordnet infrastruktur i områdene Jåttåvågen og Atlanteren, eiendomsutvikling ved Lagårdsveien,
gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjekt i Hillevåg / Sandvikveien (undergang mm), utvikling av
Nytorget og strategiske kjøp.

4.10.2 Stavanger Parkeringsselskap KF
Stavanger Parkeringsselskap KF har i årsbudsjett for 2022 lagt til grunn driftsinntekter på kr 82,3 mill.
og driftskostnader på kr 69,4 mill. I tillegg er det budsjettert med netto finansinntekter på kr 1,3 mill.
og et årsresultat på kr 14,2 mill.
Foretakets virksomhet har over lengre tid vært preget av koronapandemien som blant annet gir store
svingninger i parkeringsbelegget i takt med koronatiltak. Med strenge koronatiltak i starten av året var

parkeringsbelegget lavt i januar. Det har tatt seg opp og er på et normalt nivå per april 2022.
Per 1. tertial 2022 er driftsinntektene på kr 29,8 mill., som er kr 2,4 mill. over budsjett.
Driftskostnadene er på kr 23,1 mill., rundt kr 0,8 mill. under budsjett. Netto finanskostnader er kr 0,25
mill. Dette gir et netto resultat per 1. tertial på kr 6,4 mill., rundt kr 2,5 mill. over budsjett. For 2022
er det budsjettert med et årsresultat på kr 14,2 mill. Foretakets årsprognose tilsier ingen avvik fra
budsjett og foretaket foreslår derfor ingen budsjettjusteringer i 1. tertial. En sentral forutsetning for
prognosen er at det ikke kommer nye koronatiltak som resulterer i lavere parkeringsbelegg.
Trenden er også positiv for Rogaland Parkering AS, Stavanger Parkeringsselskap KF sitt datterselskap.
Resultatet per 1. kvartal er på kr 0,6 mill., som er kr 0,4 mill. bedre enn budsjett, og den positive
resultatutviklingen er forventet å fortsette.

4.10.3 Kommunale selskap
Lyse AS
Stavanger kommune mottar overføringer fra Lyse AS både i form av utbytte og renter / avdrag på
ansvarlig lån. I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det forutsatt et samlet utbytte til
aksjonærene på kr 650 mill. i 2022, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør ca. kr 297 mill. (45,735
%). Styret foreslo, i tråd med aksjonærenes utbytteforventning, et samlet utbytte på kr 650 mill.
Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling den 26. april 2022.

Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS er deltaker i Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS
110 IKS), som har til formål å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver knyttet til anskaffelse,
implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy. Selskapets formål er også å
ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av tekniske infrastruktur og
håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene.
Drift av 110-sentralen finansieres gjennom tilskuddet til Rogaland brann og redning IKS. Tilsvarende vil
kostnader knyttet til anskaffelse av systemer og utstyr viderefaktureres til deltakerkommunene.
Rogaland brann og redning IKS vil yte et tilskudd på kr 10,3 mill. til NKS 110 IKS i 2022, hvorav
Stavanger kommunes andel utgjør ca. kr 2,5 mill. Kommunedirektøren tilrår at denne kostnaden
innarbeides i budsjettet i 1. tertialrapport 2022. Framtidige kostnader knyttet til NKS 110 IKS vil
håndteres i kommende handlings- og økonomiplaner.

Folkehallene IKS
Folkehallene (Vår energi Arena Sørmarka, Vår energi Arena Sola, Vår energi Arena Randaberg og Vår
energi Arena Sandneshallen) er eid av kommunene Stavanger (53,65 %), Sandnes (30,76 %), Sola (10,59
%) og Randaberg (5 %). Kommunestyrene vedtok vinteren 2020 en ny selskapsstruktur
for Folkehallene (sak 102/20) (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361176?agendaItemId=227687). Dette
omfattet etableringen av et nytt felles driftsselskap Folkehallene IKS og konvertering av de to
eksisterende eier- og driftsselskapene til rene eiendomsselskap. Det er i den forbindelse foretatt en
virksomhetsoverdragelse med overføring av alle ansatte og tilhørende pensjonskostnader på kr 2,8
mill. (inkl. arbeidsgiveravgift) til Folkehallene IKS.

Som et ledd i virksomhetsoverdragelsen vil også opptjent egenkapital knyttet til driften av anleggene
overføres til Folkehallene IKS. Det er i samråd med revisor avklart at denne overføringen må skje via
eierkommunene. Kommunedirektørene har av den grunn innarbeidet en samlet utbytteforventning på
kr 7,7 mill. fra Multihallen og Storhallen IKS. Det er samtidig innarbeidet et samlet ekstraordinært
tilskudd til Folkehallene IKS på kr 7,7 mill. Stavanger kommunes andel utgjør kr 4,1 mill. Transaksjonen
er utsatt til våren 2022 og er av den grunn innarbeidet i rapporten per 1. tertial 2022 ved at utbyttet
finansier tilskuddet.
Koronapandemien har i stor grad påvirket driften av Folkehallene. Smitteverntiltak og restriksjoner har
gitt både økte kostnader og inntektsbortfall. Estimert ekstrakostnad knyttet til bemanning og
renholdsmidler er på om lag kr 2 mill. i 2021. Inntektsbortfall er estimert til kr 3 mill. i 2021.
Koronapandemien har følgelig gitt en samlet negativ resultateffekt på kr 5 mill. Folkehallene IKS fikk
et negativt årsresultat på kr 2,1 mill. i 2021. Folkehallene IKS har på denne bakgrunn oversendt søknad
datert 11. mai 2022 til eierkommunene om koronastøtte på kr 2,5 mill. Kommunedirektørene vil
vurdere søknaden nærmere frem mot rapporten for 2. tertial 2022. Da vil det trolig også foreligge mer
informasjon om statlige koronamidler i 2022.

Folkehallene IKS har videre søkt om ekstraordinært tilskudd til drift av Forus Sportssenter og varslet
energikostnader utover budsjett i størrelsesorden kr 3-5 mill. Kommunedirektørene tilrår at også
dette vurderes nærmere frem til rapporten per 2. tertial 2022.

Stavanger Forum AS
Stavanger Forum AS ble i 2021 kompensert med kr 2,3 mill. for merkostnader og inntektsbortfall,
knyttet til Stavanger kommunes disponering av Forum-området til blant annet luftveislegevakt,
vaksinesenter og testsenter. Stavanger Forum AS har i brev av 11.05.2022 estimert merkostnader og
inntektsbortfall knyttet til sambruken av Forum-området til kr 0,5 mill. per 1. tertial 2022.
Kommunedirektøren tilrår at en eventuell kompensasjon for 2022 vurderes nærmere frem mot 2.
tertial 2022.

5. Organisasjon og utvikling
5.1 Innledning
5.2 Ta i bruk, videreutvikle og beholde kompetanse
5.3 Rekruttere kompetente arbeidstakere
5.4 Øke arbeidsdeltakelsen
5.5 Utvikle bedre måter å jobbe på
5.6 Bygge gode arbeidsfellesskap

5.1 Innledning
Kommunens organisasjonsstrategi inneholder fem mål som skal sørge for at Stavanger kommune
klarer å skaffe, ta i bruk og videreutvikle den kompetansen som trengs for å møte framtidens
utfordringer. Organisasjonsstrategien skal bidra til å oppnå kommunens overordnede mål.
Koronapandemien har siden 2020 preget organisasjonen i stor grad. En ny smittetopp i 1. tertial hadde
stor innvirkning på fraværet og personellsituasjonen i helse og velferd og i oppvekst og utdanning. Det
ble derfor jobbet aktivt med beredskap i stab og støttetjenestene for å følge fraværsutviklingen og
effekten fraværet hadde på tjenesteproduksjon og arbeidsmiljø i disse tjenesteområdene. Helse og
velferd jobbet med ulike løsninger for å omdisponere helsepersonell innen eget tjenesteområde, og la
også til rette for at ansatte kunne ta ekstravakter. Det ble i tillegg lagt planer for midlertidig
omdisponering av helsepersonell ansatt i andre tjenesteområder dersom fraværet skulle bli kritisk
høyt. Helsepersonell fra andre tjenesteområder kunne også gå frivillig som ekstravakter i sykehjem og
hjemmebaserte tjenester, noe flere gjorde. Ettersom sykefraværet gikk ned i mars måned ble det ikke
nødvendig å omdisponere ansatte. Også i skoler og barnehager var fraværet svært høyt i perioden.
Tiltak for å mobilisere arbeidskraft i denne situasjonen var blant annet videreføring av ekstern
vikarkampanje for å skaffe ekstra pedagogisk personell. I de berørte tjenesteområdene fikk ansatte
tilbud om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid gjennom korona-avtalen, og ansatte har
strukket seg langt for å opprettholde driften. De ulike tiltakene som ble iverksatt bidro til at
tjenestetilbudet i hovedsak ble opprettholdt, med redusert kapasitet på noen områder.
For å kunne prioritere beredskapsarbeidet ble flere utviklingsoppgaver, i både i stab og
støttetjenestene og i andre deler av organisasjonen, utsatt i 1. tertial. Dette har i noen grad medført
forsinkelser og et etterslep av oppgaver.
En konsekvens av pandemien har for mange ansatte vært nye måter å jobbe på. Prosjektet
Framtidens arbeidsplass startet opp i mars og skal ha oppmerksomhet på framtidig organisering av
arbeidsplassene i kommunen.

På grunn av pandemien har implementeringen av både visjon og verdier internt i Stavanger kommune
blitt utsatt. Arbeidet med å gjøre disse kjent i organisasjonen startet opp i februar. Etterlevelse av
kommunens verdier skal bidra til å bygge gode arbeidsfellesskap. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor
ble gjennomført i januar/februar og er et verktøy for å utvikle den enkelte arbeidsplass.

5.2 Ta i bruk, videreutvikle og beholde kompetanse
5.2.1 Kompetanseutvikling
Så langt i 2022 har det blitt lansert e-læringskurs i både rekruttering, medarbeiderundersøkelsen 10faktor og HMS, for å øke kompetansen til både ledere, tillitsvalgte og ansatte.
Rekrutteringskurset skal gjøre ledere i Stavanger kommune bedre i stand til å gjennomføre
rekrutteringer på en profesjonell og trygg måte. Det er også utviklet et nytt kurs som skal gi ledere,
tillitsvalgte og verneombud kunnskap om forberedelser, gjennomføring og oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Kurset er inkludert i opplæringsplan for ledere og
opplæringsplan for verneombud. Alle ansatte har også mulighet til å ta e-læringskurs om faktorene
som er en del av grunnopplæringsplanen for ansatte. Fysisk undervisning av den lovpålagte HMSopplæringen for ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud ble også erstattet med elæringskurs på grunn av smittevernhensyn.

5.2.2 Lønnspolitikk
Arbeidet med ny lønnspolitikk skulle opprinnelig vært ferdigstilt 30.04.2021, men har vært utsatt i
flere omganger. Årsaken til utsettelsene har vært prioritering av store og omfattende utviklings- og
endringsprosesser som ny organisasjonsstrategi og prosjekt Foretak til basis, samt
beredskapsoppgaver knyttet til koronapandemien. Etter drøftinger med de tillitsvalgte i 1. tertial, ble
det enighet om en ny midlertidig lønnspolitikk gjeldende for 2022.
Kommunedirektøren vil i løpet av høsten 2022 starte arbeidet med ny lokal lønnspolitikk i samarbeid
med de tillitsvalgte. Lønnspolitikken må ses i sammenheng med de utfordringer som til enhver tid
gjelder for kommunen og støtte opp om målene i organisasjonsstrategien, som utvikling av
kompetanse og rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Lønnspolitikken skal også brukes
aktivt i de årlige lokale lønnsforhandlingene i kommunen. Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter
at den lokale lønnspolitikken er kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet
for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken.

5.3 Rekruttere kompetente arbeidstakere
I 1. tertial ble det gjort særlig innsats for å rekruttere midlertidig helseteam for flyktninger fra Ukraina
og rekruttering av tospråklige assistenter som skal bistå nyankomne flyktninger.
Helse og velferd melder om rekrutteringsutfordringer ved enkelte virksomheter. Det er særlig
krevende å få tak i vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, helge-/ekstravakter og sommervikarer
til virksomheter innen bo- og aktivitet og dagsenter og avlastning.
Ved utgangen av 2021 ble en vikarkampanje startet for å skaffe personell til skoler og barnehager som
følge av høyt fravær blant ansatte. Denne kampanjen ble videreført i 2022 og har bidratt til at skoler

og barnehager i stor grad klarte å håndtere situasjonen da smitten var på sitt høyeste.
Planlagt deltakelse på yrkesmesse og karrieredager for sykepleiere og lærere ble avlyst som følge av
pandemien. For å kompensere for dette, annonserte kommunen på egne nettsider
(https://www.stavanger.kommune.no/naring-og-arbeidsliv/ledige-stillinger/jobbiskole/), kinoreklame og gjennom sosiale medier.
Innen bymiljø og utbygging er det utfordrende å få søkere med ønsket kompetanse og erfaring til
stillinger innen vann og avløp. Det har også vært utfordrende å få prosjektledere og
prosjekteringsledere til bygg- og anleggsprosjekter. Innovasjon og støttetjenester har hatt flere
rekrutteringsprosesser denne våren. Det er store utfordringer med å tiltrekke og rekruttere kandidater
innenfor områdene IT-teknisk, prosjektledelse digitalisering, arkivfaglig og juridiske disipliner.
Fra 8. mars 2021 iverksatte kommunedirektøren ansettelseskontroll i kommunen for å sikre at
overtallige ansatte og andre med rett på annet arbeid ble vurdert opp mot ledige stillinger.
Ansettelseskontrollen ble avviklet ved utgangen av april 2022, og eksisterende rutiner vil justeres slik
at de ivaretar ansattes rettigheter ved omstilling og nedbemanning.

5.4 Øke arbeidsdeltakelsen
Det er et mål å øke arbeidsdeltakelsen blant ansatte som allerede jobber i kommunen. Dette gjelder
særlig innenfor helse og omsorg, der det er et stort behov for arbeidskraft og samtidig stor grad av
deltid i turnusbaserte stillinger. Stavanger kommune skal øke arbeidsdeltakelsen blant annet gjennom
å øke andelen heltidsansatte og gjennom å redusere sykefraværet.

5.4.1 Heltidskultur
Den overordnede planen for heltidskultur ble vedtatt i formannskapets sak 186/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711977?agendaItemId=233679) i desember 2021. Videre planlegging av
prosjektet ble stilt i bero i 1. tertial fordi beredskapsoppgaver måtte prioriteres i helse og velferd og i
stab og støttetjenester. En viktig aktivitet i perioden var likevel ansettelse av både prosjektleder og
prosjektkoordinator for heltidskultur. Begge starter opp 1. juni.
I Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt å styrke grunnbemanningen på sykehjem med
kr 25 mill. Det ble 30. april 2022 gjennomført en kartlegging for å se hvordan sykehjemmene hadde
brukt midlene. Kartleggingen viser at halvparten av sykehjemmene hadde økt heltidsandelen, og at tre
av fire sykehjem har tilbudt deltidsansatte full stilling. I perioden 31. desember 2021 til 30. april 2022
har sykehjemmene samlet økt heltidsandelen med 1,2 %. Tilbakemeldingene fra sykehjemmene er at
flere av de deltidsansatte som ble tilbudt heltidsstilling, fortsatt ønsker å jobbe deltid.

5.4.2 Sykefravær
Koronapandemien har siden mars 2020 påvirket arbeidshverdagen til ledere og ansatte i Stavanger
kommune. Høy grad av koronasmitte medførte at sykefraværet i fjerde kvartal 2021 var det høyeste
siden 2009. Helsemyndighetene varslet en smittetopp i starten av 2022, og det var av den grunn
forventet et høyt sykefravær også i Stavanger kommune. Både korttids- og langtidsfraværet økte,
spesielt i januar og februar i år. Som følge av dette ble det i 1. tertial iverksatt overvåking og ukentlig
rapportering av sykefraværet til beredskapsledelsen i tjenesteområdene helse og velferd, og oppvekst
og utdanning. Målet med overvåkingen var å få tilgang på informasjon om utvikling i sykefraværet så
tidlig som mulig, slik at nødvendige bemanningstiltak kunne iverksettes og fullt forsvarlig arbeidsmiljø

kunne ivaretas. Det ble identifisert helsepersonell i andre tjenesteområder, og planlagt for eventuell
omdisponering dersom fraværssituasjonen ville medføre kritisk tjenesteleveranse og uforsvarlig
arbeidsmiljø. I oppvekst og utdanning ble vikarkampanjen for pedagogisk personell i skoler og
barnehager videreført.
Samlet sykefravær i kommunen var i 1. tertial 10,7 % og tilsvarer en økning på 1,4 prosentpoeng
sammenlignet med samme periode i fjor. Måltall for samlet sykefravær i kommunen er 6 %.
I perioden januar-april var sykefraværet høyt, med en fraværstopp på 13,9 % i februar måned (se figur
5.1). Sykefraværet i januar og februar økte sammenlignet med samme måneder i 2020 og 2021, dette
til tross for at det i de to foregående årene har vært ekstraordinært høyt sykefravær. Fraværet hadde
en positiv nedgang i mars og april måned. Tall for mars og april er foreløpige, men sykefraværet i mars
er likevel høyere enn i fjor og året før.
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Figur 5.1 Sykefraværsutvikling for Stavanger kommune samlet. Tall for mars og april er foreløpige.

Figur 5.2 gir oversikt over langtids- og korttidsfraværet i kommunen. Langtidsfraværet var lavere i 1.
tertial 2022 sammenlignet med samme periode i 2021 og viser en nedgang fra februar til april.
Korttidsfraværet er betydelig høyere i 2022 sammenlignet med 2021 og har en topp i februar på 7,6 %.
Økningen i korttidsfraværet skyldes koronasmitte og influensa. Fra februar måned falt korttidsfraværet
betydelig.
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Figur 5.2 Utvikling i korttids- og langtidsfravær for Stavanger kommune samlet. Tall for mars og april er
foreløpige.

Det framgår av figur 5.3 at det er store variasjoner i sykefraværnivået på de ulike tjenesteområdene. I
1. tertial økte fraværet på alle områder sammenlignet med samme periode i 2021, med unntak av
innbygger og samfunnskontakt. Tjenesteområdene med kraftigst økning i sykefravær var økonomi og
organisasjon, og bymiljø og utbygging, med en økning på henholdsvis 5,2 og 4,1 prosentpoeng fra
samme periode i fjor.
På de store tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd økte sykefraværet med 1,4
og 1,5 prosentpoeng. Mens fraværet i oppvekst og utdanning økte fra 10,2 % i 2021 til 11,6 % i 2022,
økte fraværet i helse og velferd fra 9,6 % til 11,1 %.
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Figur 5.3 Sykefravær 1. tertial 2020-2022 fordelt på tjenesteområde. Tall for mars og april er foreløpige.

Figur 5.4 viser sykefraværet i utvalgte områder som tradisjonelt har et høyt fravær. Måltallet for
virksomhetsområdene og lærlinger er 7,5 %, mens måltallet for skole er 6,0 %.
I perioden var det en økning i sykefraværet på alle områder sammenlignet med fjoråret. Denne
utviklingen gjaldt også hjemmebaserte tjenester, bo og aktivitet/bofellesskap og lærlinger som i fjor
hadde en nedgang i sykefraværet fra 2020.
Situasjonen i barnehagene var krevende og sykefraværet samlet var svært høyt i 1. tertial i år (15,2 %).
Enkelte barnehager måtte holde stengt eller redusere åpningstidene. Sykefraværet i barnehagene
samlet økte fra 12,5 % i 2021 til 15,2 % i 2022, noe som tilsvarer en økning på 2,7 prosentpoeng. Det er
også dette området som har hatt størst økning i sykefraværet sammenlignet med 1. tertial i 2021 og
2020. Sykefraværet i både sykehjem og skolene økte med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med
samme periode i 2021.
Sykefraværet er fortsatt høyt i flere virksomhetsområder, men er på vei ned i de store områdene.
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Figur 5.4 Sykefravær 1. tertial 2020-2022 for utvalgte virksomhetsområder i Stavanger kommune. Tallene for
mars og april er foreløpige.

5.4.3 Livsfaseorientert personalpolitikk
Stavanger kommune iverksatte i april måned en midlertidig seniorordning som gjelder for alle fast
ansatte fra og med det året de fyller 62 år og fram til avgangsalder. Målet med ordningen er å bidra til
at seniorer står lenger i arbeid ved at virksomheten får tilskudd til å iverksette tiltak på
arbeidsplassen. Tiltak som omfattes av ordningen er kompetanseheving, dekning av
behandlingsutgifter og innleie av personell som kan bidra til avlastning. Ansatt og nærmeste leder må
sammen gjennomføre en seniorsamtale for å bli enige om aktuelle tiltak. Den midlertidige
seniorordningen gjelder fram til ny livsfasepolitikk blir vedtatt i 2023.

5.5 Utvikle bedre måter å jobbe på
For at kommunen skal møte behovet for endring må organisasjonen omstille seg ved å finne nye og
bedre måter å jobbe på. Mange virksomheter jobber med dette innen eget tjenesteområde eller på
egen arbeidsplass. Stab og støttetjenester i kommunen har startet opp ulike aktiviteter og prosjekt
for å kunne bistå virksomhetene i arbeidet med innovasjon og digitalisering.

5.5.1 Innovasjon
Støtte og veiledning i forbedrings- og innovasjonsprosesser
I 2022 åpner Innovasjonsverkstedet, som er en ny møteplass og arena for å samarbeide om
innovasjon internt i kommunen. Det skal legge til rette for å utvikle nye løsninger og velferdstjenester
gjennom å jobbe i kreative prosesser og gjennom eksperimentering og samarbeid på tvers. Arbeidet
med etableringen av innovasjonsarenaen er av bygningsmessige årsaker forsinket, og åpningen er
utsatt til høsten. I den forbindelse vil organisasjonen også få et utvidet tilbud om veiledning og
praktisk støtte i innovasjonsarbeidet.

AI4cities
Kommunens bidrag inn i EU-prosjektet AI4Cities har fortsatt i 1. tertial. Her jobbes det med å få ulike
leverandører til å utvikle nye teknologiske løsninger basert på kunstig intelligens som kan bidra til å
innfri ambisiøse klimamål. Tjue ulike prototyper på områdene energi og mobilitet har blitt utviklet i
fase 3, som begynte i november 2021. Prosjektet går nå over i en ny fase, hvor sju løsninger skal
testes i byene, herunder to i Stavanger kommune.

5.5.2 Digitalisering
Arbeidet med digitalisering, utvikling av tjenester og effektivisering går videre. Siden høsten 2021 er
fire av prosjektene avsluttet og overført til tjenesteområdene for videre gevinstrealisering:
legevaktprosjektet, styringssystem for informasjonssikkerhet, nasjonale fellesløsninger og KS
meldingsformidling.
I årets første måneder er det arbeidet med å ta i bruk data fra datasjøen innenfor flere områder. Her
er noen eksempler:

Hva er en datasjø?
En datasjø er et system hvor man kan lagre og dele data. I regjeringens digitaliseringsstrategi En
digital offentlig sektor er en datasjø forklart som:
– En metode for lagring av alle former for data og kan sammenliknes med et sentralt datalager for
alle typer data: strukturerte og ustrukturerte, både dokumenter og logger, bilder, lyd og video.

Legevakten har fem forskjellige fagsystem som ikke kommuniserer med hverandre. Det er
hentet inn data fra fire av disse fagsystemene og sammenstilt data på tvers, slik at
Stavanger legevakt har et bedre styring- og beslutningsunderlag som for eksempel kan
benyttes ved dimensjonering av turnus- og vaktavvikling.

Figur 5.5 Styringsrapport Stavanger legevakt

For helse og velferd er det utarbeidet bedre styring- og beslutningsunderlag for
hjemmebaserte tjenester for å gi virksomhetsledere bedre innsikt i sin tilrettelegging av
tjenestene. Det er også gjort et betydelig arbeid innen informasjonssikkerhet og nødvendige
regulatoriske avklaringer knyttet til bruk og løsningsdesign, men det gjenstår noe arbeid før
arbeidet kan ferdigstilles.
Data fra eldre arkivløsninger er innhentet og lagt tilgjengelig i en ny felles innsynsløsning
eInnsyn. I første omgang er historiske møtedokumenter fra digitale kilder publisert (Finnøy
kommune 2013-2020, Rennesøy kommune 2015-2020, Stavanger kommune 2008-2015).
Stavanger kommunes offentlige journal (postliste), samt møtedokumenter fra 2016 og frem
til i dag, vil også bli tilgjengelig før sommeren.
Samtidig pågår digitalisering av eldre politiske saker (kommunestyrene fra alle de tidligere
kommunene tilbake til 1837), som også vil bli tilgjengelig på eInnsyn. Den nasjonale
fellesløsningen gir bedre søkemuligheter og fremstår som en mer brukervennlig og
helhetlig løsning.

Selvbetjeningsløsning for innbyggerne

I februar ble første versjon av Min side lansert. Tjenesten har foreløpig et enkelt innhold. Det vil
utvikles og lanseres nye tjenester etter hvert. Eksempler på tjenester under utvikling:

Dine lønnsslipper og andre utbetalinger fra kommunen
Meldinger fra renovasjon om hvorfor søppelet ditt ikke ble hentet/tømt
Vitnemålet ditt fra grunnskolen
Info om adresse og kontaktinfo til ditt helse- og velferdskontor

5.6 Bygge gode arbeidsfellesskap
5.6.1 Visjon og verdier
Visjonen Vi bygger fellesskap ble vedtatt i juni 2020, mens verdiene nær, åpen og nyskapende ble
vedtatt i kommunestyret juni 2021. På grunn av pandemien har implementeringen av både visjon og
verdier vært utsatt. Arbeidet med å gjøre disse kjent i organisasjonen startet opp i februar. Det er
planlagt en synlighetskampanje, i tillegg til workshops for ledere. Målet med ledersamlingene er å
skape engasjement og istandsette lederne til å jobbe med betydningen av visjon og verdier i egen
enhet. Lanseringen foregikk på arbeidsmiljøuka i mai.

5.6.2 Arbeidsmiljø og HMS
Forsvarlig arbeidsmiljø
Koronapandemien har siden mars 2020 påvirket arbeidshverdagen til ledere og ansatte i Stavanger
kommune, og denne krisen har i løpet av 1. tertial blitt etterfulgt av en ny krise. Russlands angrep på
Ukraina har medført en ny beredskapssituasjon knyttet til å håndtere mottak av flyktninger derfra.
Begge disse krisesituasjonene har krevd og krever fortsatt fleksibilitet hos ansatte, ikke minst gjelder
dette for sykehjem, skoler og barnehager. Det var ekstra krevende for mange virksomheter da ny
smittebølge kom på slutten av 2021 og fortsatte inn i 2022. På enkelte arbeidsplasser rapporteres det
om økt belastning blant ansatte og oppgaver som har blitt skjøvet på.
Etter en langvarig pandemi er det viktig å ha en stor oppmerksomhet på det psykososiale
arbeidsmiljøet. Det er derfor utarbeidet et sett av råd og verktøy for ledere knyttet til krisehåndtering,
psykososial støtte til medarbeidere og overgang fra pandemi til en mer normal hverdag.
Hovedarbeidsmiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalgene har i tillegg kontinuerlig oppmerksomhet på fullt
forsvarlig arbeidsmiljø, forsvarlig drift og læringspunkter.

Risikobasert kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass, har kommunen startet opp et
arbeid for å kunne vurdere risiko knyttet til psykososiale arbeidsmiljøet. Målet er å få på plass et
verktøy som kan tas i bruk på den enkelte arbeidsplass i løpet av 2023. Til høsten vil det i tillegg
lanseres en informasjonskampanje med aktuelle tema innen HMS og arbeidsmiljø.

Forebygging av vold og trusler

Alle ansatte skal vernes mot vold, trusler eller trakassering på arbeidsplassen. Dette er regulert i lov
og forskrift. Det jobbes videre med å styrke den tjenestespesifikke opplæringen i forebygging av vold
og trusler på den enkelt arbeidsplass. Pilotering av MAP (møte med aggresjonsproblematikk) pågår vår
og høst 2022 i seks virksomheter innen helse og velferd. Kommunen har også rammeavtale for
opplæring i forebygging av vold og trusler. Disse opplæringstiltakene kommer i tillegg til annen
pågående opplæring.

5.6.3 Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er et verktøy for utvikling av den enkelte arbeidsplass, og er en
temperaturmåling av både medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen, samt
holdninger til jobben. Undersøkelsen ble gjennomført i hele organisasjonen i perioden 18. januar til 8.
februar i år.
Samlet svarprosent for undersøkelsen var 71,3 %. Resultatene fra undersøkelsen ble gjort tilgjengelig
for alle lederne i Plattformen (system for virksomhetsstyring). På overordnet nivå i kommunen var
skåren på de ulike faktorene omtrent de samme som landsgjennomsnittet.
Ledere har ansvar for presentasjon og oppfølging av resultatene på egen arbeidsplass. I januar og
februar 2022 ble det gjennomført ni digitale workshops om oppfølgingsarbeidet for ledere, tillitsvalgte
og verneombud. Den enkelte arbeidsplass skal videre arbeide med å forstå resultatene og velge en til
to faktorer som de ønsker å utvikle. Det skal settes mål for utviklingsarbeidet og lages en konkret
tiltaks- og handlingsplan. Videre forventes det at ledere og medarbeidere jevnlig arbeider med og
evaluerer sine tiltak/handlingsplaner frem til neste gjennomføring av 10-faktor om to år.

5.6.4 Lovpålagt HMS-opplæring
Under pandemien har den lovpålagte HMS-opplæringen for ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
og verneombud blitt utsatt grunnet smittevernhensyn. For å tilfredsstille lovkravet har fysisk
undervisning blitt erstattet med e-læringskurs som består av eldre opplæringsmoduler med tilpasset
informasjon om Stavanger kommune. Det ble gjennomført to-dagers grunnkurs for verneombud og
AMU-medlemmer om arbeidsmiljø i november 2021. Grunnet pandemien ble de to siste dagene utsatt,
og disse vil nå bli gjennomført i mai/juni 2022.
Stavanger kommune har sammen med KS og storbyene utviklet et nytt e-læringskurs for å ivareta den
lovpålagte arbeidsmiljøopplæringen. Kurset er spesielt tilpasset kommunal sektor. E-læringskurset vil
fra høsten 2022 inngå i HMS-opplæringen for verneombud, AMU-medlemmer og ledere. E-læringen
tilbys også til medlemmer av HMS-grupper og andre som kan ha nytte av kurset.
Lovpålagt HMS-opplæring skal være målrettet og systematisk. I Stavanger kommune blir opplæring
tildelt gjennom opplæringsplaner i kompetansesystemet og ledere rapporterer på fullført opplæring
gjennom Leders sjekkliste.

5.6.5 Framtidens arbeidsplass
En konsekvens av pandemien har for mange ansatte vært nye måter å jobbe på. Prosjektet
Framtidens arbeidsplass startet opp i mars, og skal ha oppmerksomhet på framtidig organisering av
arbeidsplassene i kommunen. Målet er å formulere prinsipper og retningslinjer som skal gjelde for de
ulike arbeidsstedene. Arbeidet skal organiseres i ulike faser. I vår skal det jobbes med å få innsikt i
forskningen på området, i tillegg til å kartlegge ansattes ønsker. I høst skal det arbeides med

organisering av kontorarbeidsplasser, for deretter å inkludere tjenesteområder som har brukerkontakt
eller tjenester som er stedbundne.

6. Virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitet
6.1 Innledning
6.2 Virksomhetsstyring
6.3 Internkontroll
6.4 Kvalitet

6.1 Innledning
I løpet av 1. tertial er det påbegynt et arbeid med å videreutvikle et helhetlig rammeverk for
virksomhetsstyring. Stavanger kommunes administrative styringsmodell er fra 2011. Utviklingen siden
den gang har utløst et behov for revidering. Arbeidet har belyst sammenhenger innad i
virksomhetsstyringen og satt søkelys på utviklingsområder, noe som vil styrke den administrative
styringen.
Internkontroll inngår i kommunens virksomhetsstyring og skal særlig påse at lover og forskrifter
etterleves i tråd med kommunelovens kapittel 25 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_7-4#%C2%A725-1) .
God internkontroll innebærer blant annet å sikre at kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk
av tilgjengelige ressurser. Internkontrollen skal være systematisk og tiltak skal prioriteres i henhold til
gjeldende risiko. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle systemer og prosesser for å bidra til læring og
forbedring i organisasjonen. I 1. tertial er kommunens kvalitetsportal videreutviklet, og ledere har
gjennomgått opplæring i nye funksjonaliteter. Ledere innenfor enkelte virksomhetsområder har fått
tilgang til tjenestespesifikk styringsinformasjon i virksomhetsstyringssystemet (Plattformen). Det
foregår også et overordnet utviklingsarbeid knyttet til risikostyring og internkontrollrapportering.
I 1. tertial er tre brukerundersøkelser gjennomført for å måle tilfredsheten med kommunale tjenester
og for å medvirke til at innbyggerne er med på å utvikle tjenestetilbudet. Med unntak av
idrettsundersøkelsen og internbrukerundersøkelsen som begge utsettes, er ytterligere ni
undersøkelser planlagt gjennomført i løpet av 2022.

6.2 Virksomhetsstyring
6.2.1 Rammeverk for helhetlig virksomhetsstyring
Arbeidet med å videreutvikle et helhetlig rammeverk for Stavanger kommune er påbegynt i 1. tertial.
Hovedhensikten med rammeverket er å synliggjøre hvordan de ulike interne styringsprosessene som
planlegging, risiko, internkontroll og resultatoppfølging, henger sammen med blant annet verdier og
ledelsesprinsipper i kommunen. Arbeidet innebærer en revidering av kommunens administrative
styringsmodell fra 2011. Siden den tid har større eksterne og interne endringer påvirket kommunens

styring, som kommunesammenslåing og ny organisering, internkontrollbestemmelsen i
kommuneloven, innføring av ny visjon, verdier, ny organisasjonsstrategi og et nytt plansystem.
Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022.

6.2.2 Plattformen – digital løsning for virksomhetsstyring
Formålet med Plattformen er å gi ledere i Stavanger kommune et helhetlig bilde av egen organisasjon
og tilrettelegge for utvikling og informasjonsdeling. Løsningen henter data fra kommunes
fagsystemer/datasjø (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/5-organisasjon-og-utvikling/5-5-utviklebedre-mater-a-jobbe-pa/5-5-2-digitalisering/) og presenterer relevant styringsinformasjon for kommunen samlet og for
de underliggende enhetene/virksomhetene.
En sentral del av utviklingsarbeidet i 1. tertial er knyttet til tilretteleggingen for tjenestespesifikke
styringsdata i samråd med tjenesteområdene og deres behov. Dette er et langsiktig arbeid som ble
påbegynt høsten 2021 og som rulles ut gradvis. Arbeidet vil fortsette utover i 2022. I tillegg er det
utarbeidet en løsning for oppfølging av tekstvedtak og presentasjon av resultatene fra årets
medarbeiderundersøkelse (10-faktor).

6.3 Internkontroll
6.3.1 Leders sjekkliste – internkontrollrapportering
Utvalgte internkontrollområder
•
•
•
•
•
•
•
•

Styring
Økonomi
Medarbeidere
HMS og arbeidsmiljø
Informasjonssikkerhet og personvern
Beredskap og kriseledelse
Innkjøp
Arkiv

Leders sjekkliste består av spørsmål om status for utvalgte internkontrollområder. Sjekklisten
besvares av kommunalsjefer, avdelingssjefer og virksomhetsledere i kommunen i forbindelse med
tertial- og årsrapporteringen. Formålet er å sikre en helhetlig styring og internkontroll, bidra til økt
oppmerksomhet i virksomhetene og få en samlet oversikt over risikoområder. Resultatene brukes i
kommunens forbedrings- og utviklingsarbeid. Resultat fra HMS-spørsmålene legges frem for HAMU og
AMU i de enkelte tjenesteområdene.
I 1. tertial er sjekklisten videreutviklet for å bidra til bedre oppfølging. I tillegg til enkelte «Ja/Nei»spørsmål, består sjekklisten nå hovedsakelig av spørsmål med graderte svarmuligheter fra 1 (i liten
grad) til 4 (i stor grad). Hensikten er å fange opp nyansene innenfor de ulike internkontrollområdene
og spore utviklingen over tid.
Samlet svarprosent for kommunen er 64 i skrivende stund for 1. tertial 2022. Til sammenligning var
svarprosenten 60 i samme periode i fjor. Siden fjorårets tertial er besvarelse av sjekklisten utvidet til
flere ledernivåer i Stavanger kommune. Innsendte svar viser at ledere generelt har god internkontroll

og et bevisst forhold til de utvalgte internkontrollområdene. Sjekkpunkter innenfor HMS og
arbeidsmiljø inneholder flest besvarelser på nedre sjikt av den graderte svarskalaen. Dette dreier seg
blant annet om sjekkpunktet i hvilken grad ledere bruker kompetansemodul / opplæringsplaner som
verktøy i forbindelse med kompetanseutvikling, rekruttering og ansettelser.

6.3.2 Tilsyn
I 1. tertial er det gjennomført to tilsyn av Arbeidstilsynet, elleve branntilsyn og ni tilsyn etter forskrift
om miljørettet helsevern. Det er gitt totalt 19 pålegg etter tilsyn utført av Arbeidstilsynet. Påleggene er
blant annet knyttet til vold og trusler. Branntilsynene har til sammen avdekket 19 avvik. Disse
omhandler blant annet manglende dokumentasjon knyttet til øvelser, opplæring og risikovurderinger.
Tabell 6.1 viser gjennomførte tilsyn per 1. tertial 2022.
Tilsyn 2022
Arbeidstilsynet
Dokumenttilsyn ved 1 sykehjem
Tilsyn av barneverntjenesten
Branntilsyn
5 Barnehager
2 Skoler
1 Kulturhus
1 Museum
1 Bydelshus
1 Institusjon med overnatting
Stavanger kommune ved helsesjefen
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 16 skoler og barnehager, 8 solarier og 5 basseng

Tabell 6.1 Gjennomførte tilsyn per 1. tertial 2022

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kontrollerer hvordan en virksomhet/enhet etterlever kravene i arbeidsmiljøloven med
tilhørende forskrifter og om det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk med å forebygge fysiske og
psykiskes skadevirkninger knyttet til aktuelle arbeidsmiljøeksponeringer. Det er foretatt to tilsyn i 1.
tertial.
Sykehjem
Arbeidstilsynet har utført ett dokumenttilsyn på sykehjem, hvor resultatet er 5 pålegg knyttet til:

Krav om opplysninger
Kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
Vold og trussel om vold

Plan for bistand (bedriftshelsetjeneste)
Barneverntjenesten
Hensikten med tilsynet var å undersøke hvordan Stavanger kommune sørger for fullt forsvarlig
arbeidsmiljø for de ansatte i barneverntjenesten. I tilsynet er det funnet forhold som ikke er samsvar
med regelverket. Med utgangspunkt i disse er det gitt 14 pålegg knyttet til:

Verneombud
Kompetanse
HMS-arbeid
Vold og trusler
Trusler om vold og uheldige belastninger
Psykiske plager
Bedriftshelsetjeneste

Branntilsyn
I 1. tertial er det gjennomført 11 branntilsyn i objekt som omfattes av seksjon formålsbygg. Totalt ble
det registrert 19 avvik og 8 anmerkninger. Typiske avvik hos eier er knyttet til manglende dokumenter
av forutsetninger for byggverket og bruk. Typiske avvik hos bruker er knyttet til manglende
dokumentasjon på brannøvelser, opplæring og risikovurderinger.

Tilsyn – Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på
helsen, og omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Helsesjefen er delegert
myndighet for å utføre slike tilsyn i kommunen.
I 1. tertial er det sendt ut varsel om tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 16 skoler og
barnehager, 8 solarier og 5 basseng. Tilsynene skal ha en rådgivende funksjon og være en kartlegging
av eventuelle forbedringsområder. I løpet av 1. tertial har ressurser knyttet til gjennomføring av tilsyn
innen miljørettet helsevern også blitt prioritert innen følgende områder (antall i parentes):

Smittesporing ved smittevernkontoret i Stavanger
Håndtering av forespørsler knyttet til Covid-19 (10)
Møter og oppfølging ifm. innreisekarantene
Prosjektmøter beredskap i skoler og barnehager (5)
Møte om renholdsrutiner i barnehager og skoler
Seminar dyrevelferdsplan
Forberede tilsyn i basseng
Klagesaker vedr. støy, støv og lukt (29)
Klager på dyrehold (2)
Uttalelser til reguleringsplaner (7)

Behandling av søknader om oppstart av tatoveringsvirksomheter (2)
Planlegging av badevannsprøver til sommeren 2022
Inneklimamåling (1)
Uttalelse til etablering av serveringssteder (6)
Uttalelse til etablering av forsamlingslokaler (2)
Klager på rotter (5)
Ship sanitation
Uttalelse til skole-/ barnehagebygg, nye og midlertidige lokaler (6)
Uttalelse til byggesak (2)
Befaringer (3)
Avvik og anmerkninger fra tilsynene omtales når tilsynsrapportene foreligger i forbindelse med 2.
tertial- og årsrapport.

6.3.3 Forvaltningsrevisjoner
Formålet med forvaltningsrevisjoner er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
Kontrollutvalget utarbeider en plan over hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner
innenfor. Tabell 6.2 viser en oversikt over status per 1. tertial 2022.
Forvaltningsrevisjoner
og selskapskontroll
2022

Merknad

Forvaltningsrevisjoner
Planlagt / Under
gjennomføring
Aktivisering av unge
sosialhjelpsmottakere

Rapport bestilt 28.03.22. Leveransetidspunkt avklares til kontrollutvalgsmøtet 05.09.22

BPA- tilbudet

Ferdigbehandlet etter behandling i kommunestyret 23.05.22. Kommunestyret ber om at
det i 2023 gjennomføres bruker- og assistentundersøkelse hos den kommunale utføreren
og at resultatene presenteres i utvalg for helse og velferd

Digitalisering / Smartby /
Velferdsteknologi

Rapport til politisk behandling i kommunestyret 23.05.22 . Oppfølging etter 6-8 mnd.

Effektivisering

Rapport under arbeid - utsatt til oktober 2022

Grunnskolens håndtering
av bekymringsfullt
skolefravær

Rapport til politisk behandling i kommunestyret.23.05.22.Oppfølging etter 6 mnd.

Informasjonssikkerhet

Rapport bestilt 28.03.22. Leveransetidspunkt avklares til kontrollutvalgsmøtet 05.09.22

Krisehåndtering og
lærdommer i forbindelse
med korona-utbruddet

Rapport til politisk behandling i kommunestyret 15.11.21. Oppfølging avklares med
kommunens administrasjon.

Forvaltningsrevisjoner
og selskapskontroll
2022

Merknad

Oppfølging av politiske
vedtak

Rapport under arbeid - utsatt til sept.2022

Psykisk helse barn og
unge

Rapport vedtatt bestilt, mandat kommer i okt.2022. Rapport forventes levert september
2023

Skolefritidstilbudet

Rapport under arbeid - forventet ferdig juni 2022

Skolemiljø/mobbing

Mandat leveres mot slutten av 2022. Rapport forventes levert mot slutten av 2023

Styring av
investeringsprosjekter

Rapport forventes levert høst 2023

Tidlig innsats

Rapport til politisk behandling i kommunestyret 31.01.22. Oppfølging etter 6 mnd.sommer 2022

Selskapskontroll
Planlagt / Under
gjennomføring
Rogaland Brann og
Redning IKS

Oppfølging av tidligere gjennomført selskapskontroll. Rapport forventes levert nov.2022

Stavangerregionen Havn
IKS

TIl orientering i kommunestyret 31.01.22. Ny oppfølging 01.06.22

Utsatt / utgår
Stavanger Forum AS

TIl orientering i kommunestyret 31.01.22. Selskapskontrollen er ikke påbegynt og
kanselleres

Tabell 6.2 Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll – status per 1. tertial 2022

6.4 Kvalitet
6.4.1 Si ifra!
Kvalitetsportalen
Elementene i kvalitetsportalen:
«Si ifra!» – avvik og forbedring
Digital kanal for varsling av mulige kritikkverdige forhold
Eksponeringsregister
Dokument- og prosessmodul – visning av prosesser med tilhørende dokumenter
Risikomodul – verktøy for utarbeidelse av risikovurderinger og håndtering av kartlagte
risikoområder
Skjemamodul – utvikling av standardiserte skjema/sjekklister
Aktivitetsmodul – utvikling av for eksempel årshjul (under utprøving i tjenesteområde

«Si ifra!» er kommunens løsning for å melde inn avvik- og forbedringsforslag og utgjør et av
elementene i kvalitetsportalen. Innmeldte avvik skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av
risikovurderinger. Status rapporteres i ulike fora, avhengig av hendelsestype og alvorlighetsgrad.
I 1. tertial 2022 er det meldt inn 2533 saker i «Si ifra!», som tilsvarer en økning på 10,1 % sammenlignet
med samme periode i fjor. 51 % av de innmeldte sakene omhandler vold og trusler. Figurene 6.1 og 6.2
viser registrerte saker fordelt på tjenesteområdene og hendelsestype i Stavanger kommune.
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Figur 6.1 Avvik fordelt på tjenesteområde i “Si ifra!”

Økningen i antall saker innenfor tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og
samfunnskontakt, sammenlignet med samme periode i fjor, skyldes hovedsakelig tilbakeføring av
kommunale foretak. Innenfor tjenesteområdet oppvekst og utdanning skyldes økningen hovedsakelig
flere meldte avvik knyttet til vold og trusler sammenlignet med samme periode i fjor.
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Figur 6.2 Avvik fordelt på hendelsestype i “Si ifra!”

I 1. tertial er det meldt inn flere hendelser knyttet til vold og trusler innenfor tjenesteområdene helse
og velferd og oppvekst og utdanning sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende har det
også vært en økning i innmeldte hendelser knyttet til forbedringsforslag, tjenestekvalitet, skade, tap
og svinn, og klima og miljø.
I 1. tertial er 12 % av sakene registrert med høy alvorlighetsgrad. Av totalt 300 saker innenfor alle
hendelsestypene i “Si ifra!”, sto oppvekst og utdanning for 166 saker og helse og velferd for 114 saker.
Flertallet av disse omhandlet vold og trusler. Figur 6.3 viser registreringer i Stavanger kommune
fordelt på alvorlighetsgrad i 1. tertial 2022.

Lav

Middels

Høy

Figur 6.3 Avvik fordelt på alvorlighetsgrad i ”Si ifra!”

6.4.2 Dokumentstyring
I kommunens kvalitetssystem, kvalitetsportalen, inngår også løsning for dokumentstyring. Løsningen
bidrar til at planer, regelverk, rutiner, prosedyrer og lignende er samlet og oppdatert.
Dokumentasjonen kan knyttes til viktige arbeidsprosesser i tjenesteområdene og er tilgjengelig for de
ansatte. Løsningen er tatt i bruk av tjenesteområdet bymiljø og utvikling og helse og velferd, men skal
implementeres i øvrige tjenesteområder etter hvert.

6.4.3 Brukerundersøkelser

Kommunen bruker brukerundersøkelser som verktøy for å måle, vurdere og forbedre våre tjenester, og
er en viktig del av vår dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om tilfredshet og opplevd
kvalitet på kommunale tjenester og bidrar til å videreutvikle ulike sider ved tjenestetilbudet, som
servicenivå, informasjon og brukermedvirkning. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet
gjennom konkrete forbedringstiltak i ettertid.
Med unntak av utsettelsene av idrettsundersøkelsen og internbrukerundersøkelsen, er oppsatte
undersøkelser planlagt gjennomført i løpet av 2022. Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i
starten av 2022 og omtales i kapittel 5 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2022/5-organisasjonog-utvikling/). Resultatet fra den fullførte SFO-undersøkelsen viser at barna trives på SFO, at samarbeidet
med personalet på SFO er godt og at de ansatte bidrar til å skape gode rammer rundt tilbudet.
Resultater fra Ungdomsundersøkelsen legges frem av KORUS Stavanger (regionalt kompetansesenter
innen rus) på Stavanger kino 31. mai. Tabell 6.3 viser planlagte og fullførte brukerundersøkelser i 2022.
Undersøkelse

Gjennomført

Planlagt

Oppvekst og utdanning
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)

3. Tertial

Skole 7. og 10. trinn (elever)

3. Tertial

Barnehage (foresatte)

3. Tertial

SFO 2. trinn (foresatte)

1. Tertial

Ungdomsundersøkelsen

1. Tertial

Helse og velferd
Sykehjem (pårørende)

2. Tertial

Sosialhjelpsmottakere

3. Tertial

Fysio- og ergoterapitjenesten

3. Tertial

Sykehjem dagsenter

3. Tertial

Bofellesskap PUH

2. Tertial

Bymiljø og utbygging
Idrett

Utsatt til 2023

Andre
Politisk sekretariat
Medarbeiderundersøkelsen
Internbrukerundersøkelsen

Tabell 6.3 Brukerundersøkelser

3. Tertial
1. Tertial
Utsatt til 2023

