
1 Sammendrag

Bystyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2018 gjennom blant annet å

vedta Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Denne rapporten gir en status per 31. august og

prognoser for 2018 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn

og kontroll.

Samfunnsøkonomisk utvikling

Ved utgangen av juni var det 133 410 innbyggere i Stavanger. Befolkningen har økt med 270 personer

(0,2 %) i 1. halvår 2018, herav et fødselsoverskudd på 369 personer og netto utflytting på 99 personer.

Folkeveksten i samme periode i 2017 var på 184 personer, herav et fødselsoverskudd på 378 personer

og en netto utflytting på 194 personer.

Det er innført en insentivordning fra august for å få studenter for å melde flytting til Stavanger. Alle

studenter som melder flytting får gratis busskort i ett år. I august har dette gitt 455 nye innbyggere til

kommunen. Søknadsfristen for ordningen er 1. oktober, så det forventes at flere vil benytte seg av

ordningen.

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt fra 3,6 % i januar til 3,1 % ved utgangen av august. Det er færre

arbeidsledige i alle yrkesgrupper og særlig har nedgangen vært størst i ingeniør- og IKT-fag, samt for

industriarbeid.

Etter bedringen i arbeidsmarkedet forventes det at antall sosialhjelpsmottakere etter hvert vil gå

nedover. Antallet helt nyregistrerte mottakere har vært på vei nedover en stund.  Langtidsmottakere

generelt øker ikke, men gruppene langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt og

langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn øker fortsatt.

Økte dri�sinntekter

Prognosene for de ulike driftsinntektene er økt med om lag kr 51 mill. i forhold til justert budsjett.

Integreringstilskuddet foreslås økt med kr 27 mill. på grunn av anmodning om å ta i mot flere

flyktninger. De frie inntektene økes med kr 18 mill. på grunn av lavere inntektsutjevning.  Bakgrunnen

for dette er at skatteinngangen nasjonalt ser ut til å bli høyere enn tidligere anslått. Det er også

anslått mindre økninger i driftsinntektene som gjelder skjønnsmidler, eiendomsskatt og frikraft.

Aktivitetsvekst og budsje�overskridelser i tjenestene

Prognoser for tjenesteområdene viser at det kan oppstå et merforbruk i størrelsesorden kr 113 mill.

ved utgangen av året. Dette utgjør om lag 1,6 % av netto driftsbudsjett for tjenesteområdene. De

største forventede avvikene er innenfor barnehage, helse- og sosialkontorene og sykehjem.

Rådmannen er urolig for den betydelige kostnadsveksten selv om store deler av denne gjelder

aktivitetsvekst (flere brukere) innenfor tjenestene. Områder som har for høyt driftsnivå har utarbeidet

omfattende tiltaksplaner for å tilpasse driftsnivået til budsjettrammen.

Det foreslås omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driften på om lag kr 84 mill for å 2
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Det foreslås omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driften på om lag kr 84 mill. for å

imøtekomme flere av de meldte prognoseavvikene på kostnadssiden, som vanskelig kan løses

gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene. Dette finansieres ved de økte

driftsinntektene samt lavere finanskostnader og bruk av disposisjonsfond.

Investeringer

Prognosene for økte investeringskostnader er på kr 83 mill. hovedsakelig grunnet to nye tiltak som er

kjøp av andel i Forum Expo (kr 67 mill.) og kjøp av arealer til offentlig formål ved Jåtten skole fra

Stavanger utvikling KF (kr 8 mill.). I tillegg foreslår rådmannen finansielle budsjettjusteringer knyttet

til tidsforskyvninger og endret fremdrift til enkelte prosjekter på netto kr 30 mill. Økte

investeringsutgifter foreslås finansiert med ubrukte lånemidler og økt låneopptak.  Etter foreslåtte

budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i bykassen til kr 1,25 mrd. Dette gir et

investeringsnivå på 12,8 % av de justerte driftsinntektene.

Finansielle måltall

Bystyrets budsjettvedtak for 2018 (opprinnelig budsjett 2018) ga et netto driftsresultat på 1,6 %,

egenfinansiering på 72 % og en gjeldsgrad på 64 %. Netto driftsresultat er etter rådmannens forslag til

budsjettjustering i denne saken beregnet til -0,4 %. Dersom netto driftsresultat korrigeres for anslag

på avsetninger av øremerkede midler ved årets slutt, vil netto driftsresultat bli om lag 0,5 – 1,0

prosentpoeng bedre. Det presiseres at det fremdeles er stor usikkerhet til hva det endelige

årsresultatet vil bli, jf. også bruk av budsjettreglementets +/- 3 %.

De totale brutto investeringsutgiftene for 2018 foreslås økt fra kr 1,2 mrd. til kr 1,25 mrd.

Egenfinansieringsgraden av investeringene reduseres fra 72 % i opprinnelig budsjett til 57 % etter

budsjettjusteringer i denne saken.

Gjeldsgrad er med utgangspunkt i foreslåtte budsjettjusteringer beregnet til 63 % ved utgangen av

2018, noe som er en reduksjon på 1 prosentpoeng fra opprinnelig budsjett.

Fortsa� økning i sykefraværet

Det gjennomsnittlige sykefraværet fra januar til august 2018 er 8,2 % og 0,1 prosentpoeng høyere

sammenlignet med 2017. Selv om tallene for juli og august er foreløpige tall, er det en positiv

utvikling samlet sett de siste månedene.  Sykefraværet er imidlertid fortsatt høyt for blant annet

barnehage, hjemmebaserte tjenester, sykehjem, bofellesskap og lærlinger. Sykefraværet overvåkes

kontinuerlig på ulike nivåer i organisasjonen og utover allerede igangsatte tiltak på system- eller

individnivå, vurderes det kontinuerlig nye løsninger eller tiltak.

Økonomiske mål Mål 2017
Opprinnelig

budsje�
2018

Forslag 
2. tertial

2018

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3,0 % 4,4 % 1,6 % -0,4 %

Investeringer, andel egenfinansiering > 50 % 63 % 72 % 57 %

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

< 60 % 62 % 64 % 63 %

Oppdatert per 31. august

Tabell 1.1 Oversikt over vedtatte måltall og effekt av forslag til endringer i 2. tertial 2018
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2 Forslag til vedtak inkludert budsje�endringer

2.1 Forslag til vedtak

2.2 Rådmannens forslag til budsje�justering – investering

2.3 Rådmannens forslag til budsje�justering – dri�

2.1 Forslag til vedtak

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2

Investeringer og punkt 2.3 Drift

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 0,3 mill. fra disposisjonsfondet merket

«Tiltak rettet mot ansatte i Nye Stavanger» til å dekke utgifter til rabatterte konsertbilletter

Play Attention 2019 for ansatte i Nye Stavanger, jf. FSK 128/18.

3. Rådmannens gis fullmakt til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet

som følge av regnskapsførte utgifter og inntekter knyttet til justeringsavtaler.

4. Bystyret godkjenner opptak av lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 50

mill./avdragstid 30 år. Samlet låneramme for egne investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.

5. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene slik dette framgår av

kapittel 4.7. i rapporten per 2. tertial 2018, herunder følgende endringer i lånerammer:

Lånerammen for Sølvberget KF reduseres fra kr 9,7 mill. til kr 3,5 mill. i 2018.

Lånerammen for Stavanger boligbygg KF reduseres fra kr 65,8 mill. til kr 27,5 mill. i 2018.

Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utgjøre kr 174 mill. i 2018.

6. Tertialrapport per 31.08.2018 tas for øvrig til orientering.

2.2 Rådmannens forslag til budsje�justering – investering

NR Kostnadsendringer/nye prosjekter Budsje�justering

1 Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen 680

2 Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen - 470

3 Lunde skole, rehabilitering 1 000

4 Kari Trestakkvei, boliger 1 150

5 Bjørn Farmannsgate, barneboliger 650
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NR Kostnadsendringer/nye prosjekter Budsje�justering6 Bekkefaret kirke, rehabilitering 1 000

7 Hinna idrettsanelgg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) 8 000

8 Energikonverteringer, mulighetsstudie 500

9 Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader 920

10 Nytt datanettverk for tekniske løsninger 500

11 Forum Expo, kjøp av andel (1/3) 66 900

12 Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse 2 500

  Delsum 83 330

     

  Budsje�justeringer pga. prosjektenes finansielle fremdri�  

13 Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering - 4 500

14 Cricketbane, finansiell budsjettjustering - 5 500

15 Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering - 30 000

16 Kongsgata, finansiell budsjettjustering - 16 000

17 Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 8 000

18 Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering 11 000

19 Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering - 400

20 Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering - 3 000

21 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering - 4 700

22 El bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering - 2 000

23 Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering - 5 700

24 Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering 2 600

25 Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering 305

26 Madlamark skole, finansiell budsjettjustering - 6 000

27 Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering - 4 000

28 Vaulen skole, finansiell budsjettjustering - 3 000

29 Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering - 2 000

30 Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering 35 000

31 Bundne investeringsfond, avsetning jf. linje 13-30 29 895

32 Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall (overføring fra drift til investering) 1 500

  Delsum 1 500
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Beskrivelse av budsje�justeringer for investeringene

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

1. Målestasjon for lu�kvalitet i Schancheholen

Bystyre vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 å avsette kr 0,35 mill. til

etablering av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen. Prosjektets totale brutto kostnad utgjør

kr 1 mill. I det opprinnelige kostnadsestimatet var ikke utgifter knyttet til prosjektledelse,

innkjøpsrådgivning, betongfundament, asfaltering og elektroarbeid medtatt.  Rådmannen foreslår å

bevilge kr 0,68 mill. til fullfinansiering av prosjektet. Det forventes en refusjon på kr 0,47 mill. fra

Staten vegvesen for arbeidet jf. linjen under.

2. Målestasjon for lu�kvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen delfinansierer etablering av ny målestasjon for luftkvalitet ved Schancheholen.

Refusjonen utgjør kr 0,47 mill. 

3. Lunde skole, innvending ombygging

Byggeprosjektet har en avsatt kostnadsramme på kr 27 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan

2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28 mill.

Avviket på kr 1 mill. skyldes bl.a. feil på ventilasjon og brannvegger i eksisterende bygg. Rådmannen

foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1 mill. fra kr 27 mill. til kr 28 mill. Dette er 3,7 %

høyere enn vedtatt kostnadsramme.

4. Kari Trestakkvei, boliger

Byggeprosjektet har en justert kostnadsramme på kr 27,25 mill. jf. bystyres vedtak ved behandling av

1. tertial 2018. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28,4 mill.

Avviket på kr 1,1 mill. skyldes merkostnader ved stengning av veikryss samt økte utgifter til

prosjektledelse. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1,1 mill. fra 27,3 mill.

til kr 28,4 mill. Dette er 4,2 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

NR Kostnadsendringer/nye prosjekter Budsje�justering     

  Sum endring investeringsutgi�er 84 830

     

NR Finansiering Budsje�justering

33 Endring i Overføring fra drift til investering - 1 500

34 Bruk av ubrukte lånemidler - 33 330

35 Låneopptak - 50 000

  Sum finansiering - 84 830

     

  Udekket/udisponert 0

Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering
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5. Bjørn Farmannsgate, barneboliger

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 52 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan

2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 52,65 mill.

Avviket på kr 0,65 mill. skyldes merkostnader knyttet til at anleggsstrøm, møblering og

personalalarmanlegg ble dyrere enn tidligere beregnet. Rådmannen foreslår å øke prosjektets

kostnadsramme med kr 0,65 mill. fra 52 mill. til kr 52,65 mill. Dette er 1,3 % høyere enn vedtatt

kostnadsramme.

6. Bekkefaret kirke, rehabilitering

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 30 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan

2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 31 mill.

Avviket på kr 1 mill. skyldes økte utgifter til prosjektledelse samt mindre bæreevne i eksisterende

vegger enn forutsatt og funn av asbest. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med

kr 1 mill. fra 30 mill. til kr 31 mill. Dette er 3,3 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

7. Hinna idre�sanlegg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jå�en skole)

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 40 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-

2021. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 8 mill. til Stavanger utvikling KF som gjelder tomtekostnad

(kjøp av boliger som er revet) ved Jåtten skole. Dette anses som en del av kostnader knyttet til

rekkefølgekrav og opparbeiding av ny innkjøring til Jåtten skole og uteanlegg. Rådmannen foreslår at

prosjektets kostnadsramme økes med kr 8 mill. fra kr 40 mill. til kr 48 mill. Dette er 20 % høyere enn

vedtatt ramme.

8. Energikonverteringer, mulighetsstudie

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021.

Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 1,5 mill. Prosjektet skal utrede

muligheten for å utnytte lokale energiressurser i enkelte av byens områder der det fra før ikke er

planer om kollektive løsninger. Målet er å få frem et konsept som skal gjennomføres som en pilot, for

deretter å kunne gjenbrukes som forbildeprosjekt for andre områder. Rådmannen foreslår å øke

prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra kr 1 mill. til kr 1,5 mill.

9. Blidensol sykehjem, dokumentavgi� og diverse byggekostnader

Det er påløpt kostnader knyttet til dokumentavgift for kjøpet av Blidensol sykehjem på kr 0,57 mill. I

tillegg er det påløpt utgifter knyttet til bygget på kr 0,37 mill. Rådmannen foreslår en

budsjettjustering på kr 0,92 mill. som følge av dette.

10. Ny� datane�verk for tekniske løsninger

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1,5 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-

2021. Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 2 mill. Prosjektet har blitt mer

kostbart enn først antatt, hovedsakelig på grunn av sprengt kapasitet i eksisterende dataskap og

dyrere utstyr enn antatt. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra

kr 1,5 mill. til kr 2 mill.

11. Forum Expo, kjøp av andel (1/3)

Stavanger kommune og Stavanger Forum AS har andeler i Forum Expo på henholdsvis 2/3 og 1/3.
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Som et ledd i oppfølgingen av bystyresak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling», tilrås

det at Stavanger kommune innleder forhandlinger om kjøp av selskapets andel i Forum Expo,

herunder at rådmannen får mandat til å gjennomføre transaksjonen innenfor rammen av gjeldende

bokførte verdi, jf. pkt. 7 i sameieavtalen. Andelen hadde en bokført verdi per 31.12.2017 på kr 66,9 mill.

Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale. 

12. Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling». Av

vedtaket i sak 75/18 framgår det at bystyret ønsker å sikre grunnlaget for videre drift av Stavanger

Forum AS fram til ny modell er på plass. Som et ledd i dette foreslås det gjennomføring av en

kapitalforhøyelse på inntil kr 2,5 mill. ved behov, etter at allerede planlagt kapitalforhøyelse på kr 5

mill. er gjennomført høsten 2018, jf. sak 133/17. Det tilrås at rådmannen får mandat til å vurdere

behovet for gjennomføring av kapitalforhøyelsen i samråd med selskapet og Rogaland

fylkeskommune. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

Budsje�justeringer pga. prosjektenes fremdri�

Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift

og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for

prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en

finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

13. Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

14. Cricketbane, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

15. Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

16. Kongsgata, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

17. Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

18. Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

19. Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

20. Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
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21. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

22. El-bil lading gatelys, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

23. Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

24. Trådløsne� på barneskolene, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

25. Nødne�-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

26. Madlamark skole, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

27. Idre�shall ved Madlamark skole, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

28. Vaulen skole, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

29. Tastaveden skole, finansiell budsje�justering

Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

30. Salgsinntekter, finansiell budsje�justering

Rådmannen foreslår å nedjustere budsjetterte salgsinntekter med kr 35 mill. da oppgjør for

Utenriksterminalen forventes i 2019/2020.

31. Avsetning på ubundne investeringsfond, jf. linje 13-30

Ubrukte midler jf. budsjettjusteringene i linje 13 til 30 avsettes på ubundne investeringsfond og

benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2019-2022

32. Rehabilitering av skoler, barnehager og idre�shall, overføring fra dri� til investering

Enkelte av pågående vedlikeholdsarbeid på skoler, barnehager og idrettshaller som finansieres

gjennom driftsbudsjettet er regnskapsmessig av en karakter som må betraktes som investeringsutgift.

Dette vil medføre en reduksjon i utgifter i drift med tilsvarende økning av utgifter i investering på kr

1,5 mill. 

33. Endring i overføringer fra dri� til investering (som følge av linje 32)

Rådmannen foreslår en netto overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 1,5 mill. til
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finansiering av utgifter knyttet til linje 32 i investeringer. Resultatet av det er at de totale

overføringene fra drift til investering i 2018 økes fra kr 164,697 mill. til kr 166,197 mill.

34. Bruk av ubrukte lånemidler

Finansieringsbehovet etter de foreslåtte budsjettjusteringene utgjør kr 84,83 mill., herav utgjør

disponering av ubrukte lånemidler kr 33,33 mill.

35. Låneopptak

Finansieringsbehovet etter de foreslåtte budsjettjusteringene utgjør kr 84,83 mill., herav foreslår

rådmannen økt låneopptak på kr 50 mill. Samlet låneramme som skal finansiere bykassens

investeringer i 2018 er da på kr 341 mill.

2.3 Rådmannens forslag til budsje�justering – dri�

Nr Område /sak Budsje�-justering

  Tjenesteområdene  

  Oppvekst og utdanning  

1 Barnehage, økning i antall barn 25 000

2 Ressursenteret for styrket barnehage 7 000

3 Barnevern, klientutgifter 7 000

     

  Helse og velferd  

4 Bofellesskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling - 9 000

5 Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig 27 000

6 Bofelleskap, rus og psykiatri, utsatt oppstart - 1 500

7 Bo og aktivitet Nord og Sør 1 500

8 Alders- og sykehjem 14 000

9 Private ideelle sykehjem, pensjonsutgifter 5 700

10 Stavanger legevakt, permisjoner 3 100

     

  Bymiljø og utbygging  

11 Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall, overføring fra drift til investering. - 1 500

12 Forum-området, reduksjon av leieinntekter 1 250

     

  Delsum tjenesteområdene 79 550

10

http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr1
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr2
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr3
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr4
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr5
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr6
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr7
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr8
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr9
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr10
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr11
http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/2-3-radmannens-forslag-til-budsjettjustering-drift/#dr12


Nr Område /sak Budsje�-justering     

  Sentrale utgi�er  

13 DigiRogaland, prosjektkostnader 3 000

14 DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS) 2 655

  Delsum sentrale utgifter 5 655

     

  Sentrale inntekter  

15 Frie inntekter, inntektsutjevning, reduksjon - 18 000

16 DigiRogaland, skjønnsmidler - 3 000

17 Integreringstilskudd - 27 000

18 Eiendomsskatt - 1 000

19 Kompensasjonsordninger fra Husbanken 500

20 Lyse AS - disponering av frikraft - 3 900

  Delsum sentrale inntekter - 52 400

     

  Finanstransaksjoner  

21 Utbytte - 500

22 Lyse AS, ansvarlig lån - 1 100

23 Renteinntekter bank og finansforvaltning - 9 950

24 Netto kapitalkostnader - 3 900

25 Konserninterne rente- og avdragsinntekter 2 800

  Delsum finanstransaksjoner - 12 650

     

  Overføring fra dri� til investering, bruk og avsetning fond  

26 Bruk av generelt disposisjonsfond - 16 655

27 Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet) - 5 000

28 Overføring fra drift til investering 1 500

     

  Delsum overføring fra dri� til investering, bruk og avsetning fond - 20 155

     

  Sum balanserte budsje�justeringer 0
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1. Barnehager, økning i antall barn

Økt antall barn i barnehage, økt andel små barn, normer for bemanning samt at flere som får

inntektsbasert moderasjon på foreldrebetaling innebærer at barnehagerammen forventes å få et

merforbruk på om lag kr 27,5 mill. i slutten av året. Rådmannen legger til grunn en stram

økonomistyring innenfor barnehagerammen og foreslår å styrke budsjettet samlet med kr 25 mill.

2. Ressurssenteret for styrket barnehage

Rådmannen ser at senteret i en årrekke har økende lovpålagt meraktivitet, og at hele leveransekjeden

i det styrkede barnehagetilbudet må gjennomgås. Det er anslått et merforbruk i forhold til

budsjettrammen i år på kr 8 mill. Det forventes at senteret jobber aktivt med å bremse

kostnadsveksten i høst. For 2018 foreslår rådmannen å styrke senterets ramme med kr 7 mill.

3. Barnevern, klientutgi�er

Med bakgrunn i prognoser basert på utgifter knyttet til plasserte barn per 31. august, foreslår

rådmannen å styrke barnevernsbudsjettet med kr 7 mill.

4. Bofelleskap Fredrikke Quam, planlagt avvikling

Bofellesskap Fredrikke Quam ble lagt ned i mars 2018. Rådmannen forslår å disponere mindreforbruk

på kr 9 mill. i Fredrikke Qvam til å dekke inn merforbruk i andre tjenester.

5. Helse- og sosialkontor, kjøp av avlastnings- og heldøgnsomsorg i bolig og aktivitetsvekst i

pleie i hjemmet

Økning i antall brukere og overgangskostnader ved nye leverandører for kjøpte tjenester innebærer et

prognostisert merforbruk knyttet til kjøp av avlastningstjenester og heldøgnstjenester i bolig på totalt

kr 13 mill. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til helse- og sosialkontorene med tilsvarende

beløp.

Innenfor tjenesten pleie i hjemmet er det prognostisert et merforbruk på kr 24 mill. og dette skyldes

både økning i antall brukere og timer per bruker. Produksjonen er betydelig høyere sammenlignet

med fjoråret. Helse- og sosialkontorene har lagt frem tiltaksplaner for å innrette tjenestetilbudet

etter tilgjengelig budsjettramme. Det viktigste tiltaket vil være å gjennomgå alle vedtakene for å

vurdere nivået og påse at tiltakene er i tråd med Leve HELE LIVET-satsingen. Brukere som har et

rehabiliteringspotensial skal få hjelp i form av hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring og

medisindispensere skal benyttes for å redusere behovet for bistand til medisinhåndtering. Det vil

også være økt fokus på å utnytte handlingsrommet som eventuelle ulikheter i tildelingspraksis

mellom kontorene vil gi. Rådmannen erkjenner imidlertid at det vil ta tid før tiltakene får økonomisk

effekt. Rådmannen tilrår derfor at det tilleggsbevilges kr 14 mill. til tjenesten pleie i hjemmet for å

håndtere aktivitetsveksten i 2018.

Samlet foreslår rådmannen at budsjettrammen til Helse- og sosialkontorene styrkes med kr 27 mill.

6. Bofellesskap, rus og psykiatri, utsa� oppstart

I HØP 2018-2021 ble det vedtatt satt av kr 1,5 mill. til oppstart av nytt bofellesskap ROP. Det er nå

klart at dette bofellesskap ikke starter opp før høsten 2019. Rådmannen foreslår derfor å disponere

disse ubrukte budsjettmidler til de eksisterende økonomiske utfordringer hos bofellesskap for

Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettendringer - drift
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utviklingshemmede (UH).

7. Bo og aktivitet nord og sør

Med bakgrunn i prognoser basert på regnskapsresultatet per 31.08 for bofellesskap for

utviklingshemmede (UH) foreslår rådmannen en budsjettstyrking på kr 1,5 mill.

8. Alders- og sykehjem

Prognosene for alders- og sykehjem viser at budsjettrammen kan få et merforbruk opp til kr 19 mill.

Merforbruket gjelder hovedsakelig Lervig sykehjem og Blidensol sykehjem og betraktes som

engangskostnader i 2018. Det jobbes aktivt med tiltaksplaner for å redusere driftsnivået som er

tilpasset budsjettrammen for 2019. Rådmannen tilrår at budsjettrammen for alders- og sykehjem

styrkes med kr 14 mill. i år.

9. Private ideelle sykehjem, pensjonsutgi�er

I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen

de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien er kr 5,7 mill. høyere enn

budsjettert og rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettrammen tilsvarende

10. Stavanger legevakt, permisjoner

Prognosene for legevakten viser at virksomheten kan få et merforbruk på opp til kr 7 mill. ved

utgangen av året. Årsaken til dette er utfordringer med å få rekruttert tilstrekkelig med sykepleiere

ihht. turnus, opplæring, kurs samt ekstraordinære utgifter i forbindelse med fødselspermisjoner.

Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 3 mill., som tilsvarer ekstrautgiftene virksomheten

har i forbindelse med fødselspermisjoner.

11. Rehabilitering av skoler, barnehager og idre�shall, overføring fra dri� til investering

Oppgraderinger av bygg skal føres i investeringsregnskapet, mens vedlikehold regnskapsføres i

driften. Det gjennomføres regnskapstekniske budsjettjusteringer som følge av dette på kr 1,5 mill. Det

overføres kr 5 mill. fra drift til investering som gjelder oppgradering innenfor skole og barnehage.

Tilsvarende overføres det kr 3,5 mill. fra investering til drift som gjelder vedlikehold på skoler,

barnehager, sykehjem og Øyahuset. Midlene skal benyttes til brannsikkerhetstiltak, drenering, maling,

kledning og rehabilitering av tak.

12. Forum-området, reduksjon av leieinntekter

Det foreslås å justere ned leieinntekter fra kommunale anlegg på Forum-området med kr 1,25 mill.

Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

13. DigiRogaland, prosjektkostnader

Prosjektet er tildelt en andel eksterne tilskuddsmidler (se linje 16) og foreslås justert tilsvarende.

14. DigiFin, kommunale digitaliseringsprosjekter (KS)

Det vises til tidligere saksutredning om deltakelse i KS sin finansieringsordning for felles kommunale

digitaliseringsprosjekter, jf. FSK 205/17 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399715?agendaItemId=211848), og

forslaget om å finansiere innenfor eksisterende rammer i 2017, jf. Tertialrapport per 31.08.2017

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399962?agendaItemId=210012). Faktura er først kommet nå i 2018 og

rådmannen foreslår at den finansieres av fjorårets overskudd som ble satt av på disposisjonsfond, jf.
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linje 26.

15. Frie inntekter, inntekstutjevning, reduksjon

Inntektsutjevningen i Stavanger foreslås redusert med kr 18 mill. med bakgrunn i lokale anslag om en

noe høyere skatteinngang for kommunene enn anslått i RNB 2018, se nærmere omtale i kapittel 4.3.

16. DigiRogaland, skjønnsmidler

Tilsagn om skjønnstilskudd på kr 3,0 mill. er i sommer bevilget til det interkommunale prosjektet

DigiRogaland, som er en videreføring og utvidelse av prosjektet Samordnet regional digitalisering.

Stavanger er prosjektførende by. Budsjettjustering foreslås og må ses sammen med tiltak 13.

17. Integreringstilskudd

IMDI har sendt nytt anmodningskrav til Stavanger der det bes om å øke vedtaket for 2018 fra 116

flyktninger til 140 flyktninger. Det har også kommet flere personer til Stavanger som gjelder

familiegjenforente og selvbosatte. Dette innebærer at integreringstilskuddet kan økes med kr 27 mill.

18. Eiendomsska�

Prognoser ut året gir grunnlag for å øke budsjettet med kr 1,0 mill. i merinntekter.

19. Kompensasjonsordninger fra Husbanken

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

tilskudd som skal dekker rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Budsjettert

tilskudd er foreslått nedjustert med kr 0,5 mill. (til kr 20,4 mill.) basert på oppdatert renteprognose.

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

de beste lånetilbud i markedet) fratrukket en margin på 1,25 % prosentpoeng.

20. Lyse AS – disponering av frikra�

Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft.

Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i

vinterhalvåret. Budsjettert refusjon knyttet til disponering av frikraft foreslås økt med kr 3,9 mill.

basert på oppdatert prognose for kraftpris.

21. Utby�e

Stavanger kommune mottar i 2018 utbytte på kr 218,4 mill. fra Lyse AS, kr 1,0 mill. fra Renovasjonen

IKS og kr 2,7 mill. fra ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. Dette er samlet kr 0,8 mill. under budsjett.

Stavanger kommune har videre mottatt kr 1,3 mill. i utbytte fra til finansforvaltningen. Budsjettert

utbytte er av den grunn foreslått økt med kr 0,5 mill.

22. Lyse AS, ansvarlig lån

Stavanger kommune mottar renter og avdrag fra et ansvarlig lån i Lyse AS. Budsjetterte renteinntekter

er foreslått økt med kr 1,1 mill. til kr 27,7 mill., basert på oppdatert renteprognose.

23. Renteinntekter bank og finansforvaltning

Budsjettert renteinnskudd på konsernkonto forslås økt med kr 9,95 mill. basert på oppdatert rente-

og likviditetsprognose. Samlet gjennomsnittlig innskudd på konsernkonto var på kr 2,35 mrd. i 2.

tertial 2018 (kr 2,06 mrd. så langt i 2018 og kr 1,79 mrd. i 2017).
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24. Ne�o kapitalkostnader

Budsjetterte netto kapitalkostnader foreslås justert ned med kr 3,9 mill., hvorav netto nedjustering

med kr 2,85 mill. knyttet til rentekostnad på investeringslån, rentebytteavtaler, startlån og

konserninterne renteinntekter fra utlån, samt netto nedjustering knyttet til avdrag og realiserte

gevinster/tap fra finansforvaltningen på kr 1,05 mill.

25. Konserninterne rente- og avdragsinntekter

I forbindelse med etableringen av Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF i 2016, ble det

opprettet lån på henholdsvis kr 700 mill. og kr 75 mill. For Stavanger boligbygg KF er det lagt til grunn

at lånet skal økes når nye anleggsmidler overdras fra bykassen til foretaket. Det foreslås en samlet

nedjustering av budsjetterte rente- og avdragsinntekter fra de aktuelle lånene med kr 2,8 mill., basert

på oppdatert renteprognose og tidsforskyvning i overdragelse av anleggsmidler.

26. Bruk av generelt disposisjonsfond

Disposisjonsfond benyttes til å dekke utgiftene til Digifin, jf. linje 14, samt resterende

finansieringsbehov.

27. Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)

I 2017 ble det foretatt utbetalinger av vekst-tilskudd i henhold til vedtak og som ved en inkurie ikke

ble finansiert av vekstfondet direkte, men over ordinær drift. Rådmannen foreslår følgelig at

tilsvarende beløp, kr 5 mill., tas ut av fondet nå og tilbakeføres ordinær drift.

28. Overføring fra dri� til investering

Overføringen fra drift til investering økes med kr 1,5 mill. Jf. linje 11.
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3 Samfunn

3.1 Arbeidsledighet

3.2 Sosiale tjenester

3.3 Befolkning

3.4 Ny bussordning for studenter

3.1 Arbeidsledighet

Etter en oppgang i juli, falt antallet arbeidsledige litt ned igjen i løpet av august, både for landet,

fylket og Stavanger kommune. NAV antar at SMS-påminning til ledige påvirker tallene fra i sommer.

Arbeidsledigheten i Stavanger kommune gikk ned til 3,1 % netto arbeidsledighet i august og brutto

arbeidsledighet til 3,8 %. Tilsvarende tall for Rogaland er 2,8 % netto (3,4 % brutto) og for landet 2,4

% netto (2,9 % brutto).

Det er færre arbeidsledige i alle yrkesgrupper og særlig har nedgangen vært størst i ingeniør- og ikt-

fag, samt for industriarbeid. Disse mannsdominerte yrkene har gitt færre arbeidsledige menn det

siste året. Økt antall utlyste stillinger virker positivt inn.

Figur 3.1 Utvikling i arbeidsledighet
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3.2 Sosiale tjenester

Etter stabiliseringen i arbeidsmarkedet forventes det at antall sosialhjelpsmottakere etter hvert vil gå

nedover. Antallet helt nyregistrerte mottakere har vært på vei nedover en stund.  Langtidsmottakere

generelt øker ikke, men gruppene langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt og

langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn øker fortsatt.

Figur 3.2 Antall sosialhjelpsmottakere per måned

Etter en nedgang i 1. tertial sammenlignet med 2017 er nivået på sosialhjelpsmottakere under 25 år

noe over fjoråret.
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Figur 3.3 Antall sosialhjelpsmottakere under 25 år

Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar har økt med 5 % i 2018.

Figur 3.4 Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar

Den utbetalte sosialhjelpen har økt med 5,3 % sammenlignet med samme periode i 2017.
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Figur 3.5 Sosialhjelp utbetalt i mill. kr

3.3 Befolkning

Folkevekst

Folkeveksten for 1. halvår 2018 var på 270 personer (0,2 %), herav et fødselsoverskudd på 369

personer og netto utflytting på 99 personer. Folkeveksten i samme periode i 2017 var på 184 personer,

herav en netto utflytting på 194 personer og et fødselsoverskudd på 378 personer.
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Figur 3.6 Fødselsoverskudd, nettoflytting og samlet folkevekst i Stavanger

Boligbygging

Det er 191 boliger som er tatt i bruk hittil i år, ti flere enn på samme tid i 2017. Antallet igangsatte

boliger er derimot noe lavere enn de siste årene. Årsaken er hovedsaklig svakere befolkningsutvikling

de siste fire årene.
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  Befolkning 1.1 2018 Befolkning 1.7.2018 Endring %-endring

0-5 år 9 943 9 858 - 85 -0,85 %

6-15 år 16 309 16 357 48 0,29 %

16-66 år 91 022 91 112 90 0,10 %

67-79 år 11 377 11 551 174 1,53 %

80 + 4 489 4 533 44 0,97 %

Sum 133 140 133 410 270 0,20 %

Tabell 3.1 Endring i befolkning fordelt på alder 1. halvår 2018

År
Igangsa� (tillatelser) 

hi�il i år inklusiv august
Igangsa�  
hele året

Ta� i bruk hi�il i år 
inkl august

Ta� i bruk 
hele året

2009 119 421 504 668

2010 302 781 392 477

2011 515 802 295 559
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3.4 Ny bussordning for studenter

Stavanger kommune har innført gratis busskort for nye studenter i henhold til vedtak i sak 74/18.

Ordningen gjelder alle nye studenter samt internasjonale studenter som oppfyller søknadskriteriene.

Det er ved utgangen av august mottatt 558 søknader og 99 % av søkerne har UiS som studiested. Av

søkermassen oppfyller 455 studenter kriteriene for tildeling og innvilget busskort.

Kostnader for innvilgede busskort påbeløper seg foreløpig til kr 1,67 mill. I tillegg kommer

administrative kostnader ved behandling av søknadene. Det er ventet at antall søknader vil øke frem

mot fristen for registrering av flytting som er satt til 1. oktober. Det er avsatt kr 5 mill. over to år og

det er noe usikkert om dette vil være tilstrekkelig ettersom ordningen er utvidet til å gjelde alle

studenter som melder flytting til Stavanger.

Studentene som melder flytting til Stavanger genererer inntekter i form av innbyggertilskudd mv.

Dersom det tas utgangspunkt i et årlig innbyggertilskudd på kr 23 726 (jf. nivå i 2018), anslås

foreløpige inntekter til å bli om lag kr 10 mill. fra 2020. Det presiseres at dette er et grovt anslag og

justert for skatteeffekter og inntektsutjevning kan inntektsnivået bli annerledes.

År
Igangsa� (tillatelser) 

hi�il i år inklusiv august
Igangsa�  
hele året

Ta� i bruk hi�il i år 
inkl august

Ta� i bruk 
hele året

2012 508 979 332 650

2013 699 901 562 1028

2014 532 725 512 846

2015 292 501 719 1149

2016 317 357 262 392

2017 311 447 181 371

2018 280   191  

Tabell 3.2 Boliger tatt i bruk og igangsatt
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4 Økonomisk status

4.1 Hovedtall

4.2 Investeringer

4.3 Sentrale inntekter

4.4 Sentrale utgi�er

4.5 Eksterne og interne finanstransaksjoner

4.6 Tjenesteområdene

4.7 Kommunale foretak og selskap

4.1 Hovedtall

Prognoser for tjenesteområdene viser at det kan oppstå et merforbruk i størrelsesorden kr 113 mill.

ved utgangen av året. Dette utgjør om lag 1,6 % av netto driftsbudsjett for tjenesteområdene. De

største forventede avvikene er innenfor barnehage, helse- og sosialkontorene og sykehjem.

Prognosene for de ulike driftsinntektene er økt med om lag kr 51 mill. i forhold til justert budsjett.

Integreringstilskuddet foreslås økt med kr 27 mill. på grunn av anmodning om å ta i mot flere

flyktninger. De frie inntektene økes med kr 18 mill. på grunn av lavere inntektsutjevning

(skatteinngangen nasjonalt ser ut til å bli høyere enn tidligere anslått). Det er også anslått mindre

økninger i driftsinntektene som gjelder skjønnsmidler, eiendomsskatt og frikraft.

Det foreslås omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om lag kr 84 mill. for

å imøtekomme flere av de meldte prognoseavvikene på kostnadssiden, som vanskelig kan løses

gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene. Dette finansieres ved de økte

driftsinntektene samt lavere finanskostnader og bruk av disposisjonsfond.

Hovedoversikt dri�
Regnskap

2017

Regnskap -
per aug.

2018

Vedta�
budsje�

2018

Justert
budsje�

2018
Prognoseavvik

Forslag til
budsje�endringer

Sum driftsinntekter -10 071 787 - 6 808 734 -9 527 493 -9 749 922 -51 150 -51 150

Sum driftsutgifter 9 984 722 6 531 490 9 650 756 10 046 163 118 455 83 955

Bru�o dri�sresultat -87 065 - 277 244 123 263 296 241 67 305 32 805

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

127 238 78 421 161 869 162 213 -12 650 -12 650

Motpost avskrivninger -483 378 - 329 007 -434 720 -434 535 0 0

Ne�o dri�sresultat -443 205 - 527 830 -149 588 23 919 54 655 20 155
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Prognosene for økte investeringskostnader er på kr 83 mill. hovedsakelig grunnet to nye tiltak som er

kjøp av andel i Forum Expo (kr 67 mill.) og kjøp av arealer til offentlig formål ved Jåtten skole fra

Stavanger utvikling KF (kr 8 mill.). I tillegg foreslår rådmannen finansielle budsjettjusteringer knyttet

til tidsforskyvninger og endret fremdrift til enkelte prosjekter på netto kr 30 mill. Etter foreslåtte

budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i bykassen til kr 1,25 mrd. Dette gir et

investeringsnivå på 12,8 % av de justerte driftsinntektene.

Finansielle måltall

Bystyrets budsjettvedtak for 2018 (opprinnelig budsjett 2018) ga et netto driftsresultat på 1,6 %,

egenfinansiering på 72 % og en gjeldsgrad på 64 %. Nivået for netto driftsresultat og gjeldsgraden er

lavere enn de langsiktige målene. Målene og nivåene framkommer i tabell 4.2, sammen med anslåtte

nivåer med bakgrunn i prognoser og forslag til budsjettjusteringer per 2. tertial 2018.

Litt mer om de enkelte målene:

Netto driftsresultat er etter rådmannens forslag til budsjettjustering i denne saken beregnet til -0,4

%. Dersom netto driftsresultat korrigeres for anslag på avsetninger av øremerkede midler ved årets

slutt, vil netto driftsresultat bli om lag 0,5 – 1,0 prosentpoeng bedre. Det presiseres at det fremdeles

er stor usikkerhet til hva det endelige årsresultatet vil bli, jf. også bruk av budsjettreglementets +/- 3

%.

Gjeldsgrad er med utgangspunkt i foreslåtte budsjettjusteringer beregnet til 63 % ved utgangen av

2018, noe som er en reduksjon på 1 prosentpoeng fra opprinnelig budsjett.

Egenfinansiering av investeringer i 2018 justert for vedtatte endringer i 1. tertial utgjør 59 % av de

totale brutto investeringene i bykassen. Etter nevnte budsjettjusteringer i kapittel 2.3 vil de totale

Hovedoversikt dri�
Regnskap

2017

Regnskap -
per aug.

2018

Vedta�
budsje�

2018

Justert
budsje�

2018
Prognoseavvik

Forslag til
budsje�endringer

Netto avsetninger, fond 85 390 - 141 605 -31 480 -188 613 -7 655 -21 655

Overført til
investeringsregnskapet

179 667 115 891 181 068 164 694 1 500 1 500

Årsresultat,
regnskapsmessig
mindreforbruk

-178 148 - 553 544 0 0 48 500 0

Tabell 4.1 Sammendrag av hovedoversikt drift med prognose per 2. tertial 2018

Økonomiske mål Mål 2017
Opprinnelig 

budsje�
2018

Forslag 
2. tertial

2018

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3,0 % 4,4 % 1,6 % -0,4 %

Investeringer, andel egenfinansiering > 50 % 63 % 72 % 57 %

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

< 60 % 62 % 64 % 63 %

 Oppdatert per 31. august        

Tabell 4.2 Oversikt over vedtatte måltall og effekt av forslag til endringer i 2. tertial 2018

23



brutto investeringsutgiftene for 2018 øke fra kr 1,2 mrd. til kr 1,25 mrd. Det reduserer

egenfinansieringsgraden av investeringene fra 59 % til 57 %.

4.2 Investeringer

Ved utgangen av august viser investeringsregnskapet eksklusive finanstransaksjoner et forbruk på kr

574 mill. Det utgjør 52 % av årets budsjetterte brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1,1 mrd.

Det er mottatt kr 352 mill. av årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 463 mill. Det utgjør

76 % av de totale investeringsinntektene. I de bokførte investeringsinntektene inngår blant annet

momskompensasjon og byggetilskudd fra staten. Korrigert for mottatte investeringsinntekter og

finansieringstransaksjonene på kr 247 mill. er netto finansieringsbehov på kr 470 mill. per 2. tertial

2018. Det utgjør 37 % av det totale finansieringsbudsjettet for 2018.

Den økonomiske oversikten under viser investeringsinntekter, utgifter og finanstransaksjoner samt

finansiering av dem per 31. august.

4.2.1 Investeringsinntekter

De budsjetterte investeringsinntektene i 2018 utgjør totalt kr 463,4 mill. Per 31. august er 76 % av

disse mottatt. De største bokførte inntektene er knyttet til byggetilskudd for Lervig sykehjem på kr

230 mill. og momskompensasjon på kr 90 mill. Budsjetterte salgsinntekter i 2018 utgjør kr 49 mill. Per

31.08.2018 er det mottatt kr 13,2 mill. av salgsinntektene, hvor av kr 12,3 mill. gjelder oppgjør for

opsjonstomt i Forum, kr 0,8 mill. for salg av tomt i Paradis sør og salg av småsnipper på kr 0,1 mill.

Oppgjøret for salg av utenriksterminalen (kr 35 mill.) til Stavanger havn IKS forventes i 2019/2020.

Rådmannen foreslår derfor nedjustering av årets salgsinntekter i tråd med tidspunkt for oppgjøret.

4.2.2 Investeringsutgi�er

Rådmannen foreslår en økning i investeringsutgiftene på totalt kr totalt kr 83,33 mill., hvorav kr 66,9

mill. er knyttet til kjøp av andel i Forum Expo og kr 8 mill. er transaksjon til Stavanger utvikling KF for

kjøp av arealer ved Jåtten skole i forbindelse med pågående byggeprosjektet Hinna idrettsanlegg.

Budsjettjusteringene er omtalt nærmere i kapittel 2. I tillegg foreslår rådmannen finansielle

budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift på netto kr 29,9 mill.

Økonomisk oversikt- investeringer Regnskap 31.08.2018 Årsbudsje� 2018 Forbruksprosent

Investeringsinntekter - 351 739 064 - 463 405 000 76 %

Investeringsutgifter 574 646 350 1 109 664 000 52 %

Finanstransaksjoner 249 123 193 632 460 000 39 %

Sum 470 080 294 1 278 719 000 37 %

       

Finansieirng av investeringer 507 803 244 1 278 719 000  

Udekket/udisponert - 35 772 766 0  

Tabell 4.3 Økonomisk oversikt, investeringer
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Budsjettjusteringene vil ikke medføre nevneverdig endring i egenfinansieringsgraden.

Egenfinansieringsgraden anslås til å bli om lag 57 % i 2018.

4.3 Sentrale inntekter

Frie inntekter (ska� og rammetilskudd)

Skatteveksten for januar-august utgjør 1,7 % for Stavanger, mens budsjettert skattevekst er 2,3 %. 

Skatteveksten for landet er på 3,3 %.

Det forventes foreløpig ingen vesentlige endringer i skatteinngangen i Stavanger i forhold til gjeldende

årsprognose. Inntektsutjevningen i Stavanger foreslås redusert med kr 18 mill. med bakgrunn i lokale

anslag om en noe høyere skatteinngang for kommunene enn anslått i RNB 2018. I tillegg foreslår

rådmannen at budsjettet justeres med Fylkesmannens tilsagn på kr 3,0 mill. til prosjektet

DigiRogaland og at prosjektet budsjetteres opp tilsvarende.

Figur 4.1 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet satt opp mot budsjettert årsvekst.

Skatteinngangen

Skatteinngangen per 31.08.2018 er nærmere omtalt i egen sak til formannskapet, jf. FSK sak 124/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690944?agendaItemId=215944), og kun oppsummert status følger i

tertialrapporteringen.

Skattevekst i kommunene

Skatteinngangen per andre tertial 2018 ga en vekst på 3,3 % sammenlignet med inngangen for ett år

tilbake. Den markante nedgangen i veksten i august skyldes primært en forskyvning av

forfallsdatoene på august-utleggene fra august til september (og tilsvarende vil komme mellom
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september og oktober), slik at deler av restanseinnbetalingene forskyves tilsvarende. Drivkraften bak

veksten på landsbasis er en akkumulert vekst i forskuddstrekk (av løpende lønn og ytelser) på om lag

4,7 % hittil i år. I RNB2018 ble det nasjonale skatteanslaget nedjustert til 1,0 % årsvekst.

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2018:

Forskuddstrekket for 1. termin i 2018 viser en lokal vekst på 3,9 % hittil i år og rådmannen forventer

en tilsvarende vekst ut året for trekk av årets løpende ytelser. Restskatter ser foreløpig ut til å havne

like over fjorårets nivå, mens tilgodehavende utgjør adskillig mer enn i fjor og vil medføre negative

korreksjoner i november. Hvor store disse endringene blir, er for tidlig å si noe om da skatteoppgjør

fortsatt pågår utover høsten.

Nasjonalt vil skatteutviklingen med stor sannsynlighet ha en tilnærmet lik utvikling, med positiv vekst

i trekk av løpende ytelser og med oppgjør i november som vil trekke ned. Dette betyr en lavere

landsvekst enn den kommunene erfarer p.t. Rådmannen finner allikevel at korreksjonene må bli

rimelig store dersom veksten skal bli så lav som 1,0 % i 2018 og anslår en årsvekst på 1,8 % på

landsplan. Veksten kan bli lavere dersom forholdstallene endrer seg i negativ favør til kommunene,

dvs. at staten skal ha en større andel av utlignede skatter. Fra sentralt hold vil nye anslag på

skattenivå for kommunene i Norge først bli kjent ved framlegging av forslag til statsbudsjett 2019 den

8. oktober 2018.

Inntektsutjevningen

Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt. I påvente av nye

nasjonale prognoser legger rådmannen til grunn sitt nye anslag på 1,8 % i skattevekst nasjonalt. Dette

vil medføre en lavere inntektsutjevning på om lag kr 18 mill. dersom skattebudsjettet i Stavanger

kommune opprettholdes.

Rammetilskudd

Oppdatering av rammetilskuddet ble innarbeidet i budsjettjusteringene per første tertial 2018. 

Ytterligere endringer forventes ikke ut året.

Skjønnstilskudd

Tilsagn om skjønnstilskudd på kr 3,0 mill. er i sommer bevilget til prosjektet DigiRogaland, som er en

videreføring og utvidelse av prosjektet Samordnet regional digitalisering. Alle kommunene i Rogaland

står nå bak søknaden og målet er at det skal etableres et regionalt samarbeid for digitalisering,

tjenesteutvikling og innføring av nasjonale og felleskommunale løsninger på tvers av alle kommunene

i Rogaland. Stavanger er prosjektførende by.

Oppsummering frie inntekter

Frie inntekter foreslås justert med kr 3,0 mill. i økt prosjektskjønnsmidler og kr 18,0 mill. i redusert

inntektsutjevning. Dette gir en samlet økning i de frie inntektene på kr 21,0 mill.

Stavanger kommune, Frie
inntekter

Regnskap -
revidert

Justert
budsje�  

per 1. tertial

Prognose
basert på  

lokalt anslag

Prognose-
avvik

Forslag til  
budsje�endring

(hele tusen kroner) 2017 2018 2018 2018 2018

Ska� - 4 887 727 - 4 998 000 - 4 998 000 0 0
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Inntekter fra eiendomsska�

Andre termin eiendomsskatt er nylig fakturert og prognosene ut året er kr 1,0 mill. i merinntekter som

rådmannen foreslår justert inn for å finansiere øvrig drift.

 Integreringstilskuddet

IMDI har sendt nytt anmodningskrav til Stavanger der det bes om å øke vedtaket for 2018 fra 116

flyktninger til 140 flyktninger. Det har også kommet flere personer til Stavanger som gjelder

familiegjenforente og selvbosatte. Dette innebærer at integreringstilskuddet kan økes med kr 27 mill.

4.4 Sentrale utgi�er

Lønns- og pensjonsreserve

Prognoser viser at lønnsoppgjøret for 2018 er innenfor budsjett. Lønnsoppgjøret for kap 4 er ferdig

forhandlet og resultatet ble en årslønnsvekst på ca. 2,8 %. Kap 3 og kap 5 er ennå ikke ferdig

forhandlet, men foreløpige tall indikerer at oppgjøret i disse kapitlene vil treffe med budsjettert

lønnsvekst.

Oppdaterte prognoser er mottatt fra pensjonsselskapene. Positiv avregning av reguleringspremier for

2017 er tilført premiefond i KLP og får en positiv effekt på pensjonskostnader i tillegg til den

likviditetsmessige effekten når fondsmidler benyttes til å finansiere pensjonspremiene. Til delvis

motpost kommer innlemming av Blidensol og nedjustering av årets premieavvik. Sentrale poster på

pensjon henger sammen med utviklingen av bemanning og lønn i driften resten av året. Rådmannen

avventer utviklingen.

4.5 Eksterne og interne finanstransaksjoner

Ne�o kapitalutgi�er

Stavanger kommune, Frie
inntekter

Regnskap -
revidert

Justert
budsje�  

per 1. tertial

Prognose
basert på  

lokalt anslag

Prognose-
avvik

Forslag til  
budsje�endring

Rammetilskudd inkl
inntektsutjevn.

         

Rammetilskudd - 2 757 403 - 2 887 300 - 2 887 300 0 0

Inntektsutjevning 612 167 662 000 644 000 - 18 000 - 18 000

Ekstra skjønnsmidler - EM-
flyktn.2016

- 350 0 0 0 0

Prosjektskjønn - 1 100 - 100 - 3 100 - 3 000 - 3 000

Delsum - 2 146 686 - 2 225 400 - 2 246 400 - 21 000 - 21 000

Sum frie inntekter - 7 034 413 - 7 223 400 - 7 244 400 - 21 000 - 21 000

Sum endring i prosent av
regnskap 2017

  2,7 % 3,0 %    

Tabell 4.4 Frie inntekter
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Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 % siden mars 2016. Rentebanen i

Pengepolitikk rapport 2/18 tilsier at styringsrenten settes opp i tredje kvartal i år, og deretter heves

gradvis til noe over 2 % ved utgangen av 2021. Pengemarkedsrenten har i 2. tertial 2018 i snitt vært på

ca. 1,04 % (0,9 % i 2017). Renteutviklingen er av betydning for kommunens netto kapitalkostnader.

Rådmannen foreslår å redusere budsjetterte netto kapitalkostnader med kr 3,9 mill., bl.a. som følge

av endringer i låneopptak og oppdatert renteprognose. Det vises til kapittel 2.2., linje nr 24, for en

redegjørelse for de ulike elementene som inngår i netto kapitalkostnader.

Bykassens låneramme på kr 291 mill. for investeringslån i 2018, er disponert per 2. tertial. Det er

videre disponert kr 9 mill. av samlet låneramme på kr 218,5 mill. for kommunale foretak. Rådmannen

foreslår i rapporten per 2. tertial 2018 å øke lånerammen for investeringslån med kr 50 mill.

Rådmannen foreslår samtidig å redusere lånerammen for kommunale foretak med kr 44,5 mill., på

bakgrunn av innmeldte behov fra foretakene. Det vises til omtale under kapittel 4.7. Per 2. tertial har

Husbanken utbetalt kr 200 mill. i startlån. Dette er i tråd med budsjettert låneramme for 2018, og det

legges til grunn at dette er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen etter startlån.

Utby�e

Stavanger kommune mottar overføringer fra Lyse AS i form av renter/avdrag på ansvarlig lån og

utbytte. Rådmannen foreslår å øke budsjetterte renteinntekter fra det ansvarlige lånet med kr 1,1 mill.,

basert på oppdatert renteprognose. Lyse AS har videre utbetalt kr 218,4 mill. i utbytte (totalt kr 500

mill.). Dette er kr 0,4 mill. over budsjett. Renovasjonen IKS har utbetalt et utbytte på kr 1 mill., noe

som er i tråd med budsjett. ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS utbetaler et utbytte på kr 2,7 mill. i

2018. Dette er ca. kr 1,2 mill. under budsjett. Det er samtidig utbetalt kr 1,3 mill. i utbytte knyttet til

finansforvaltningen. Rådmannen foreslår av den grunn å øke budsjettert utbytte med kr 0,5 mill. Det

legges til grunn at eieruttak fra Stavanger boligbygg KF (kr 20,4 mill.) og Stavanger parkeringsselskap

KF (kr 30 mill.) blir i tråd med budsjett.

Disposisjonsfond

Vekstfond

I 2017 ble det foretatt utbetalinger av vekst-tilskudd i henhold til vedtak og som ved en inkurie ikke

ble finansiert av vekstfondet direkte, men over ordinær drift. Rådmannen foreslår følgelig at

tilsvarende beløp, kr 5 mill., tas ut av fondet nå og tilbakeføres ordinær drift.

I skrivende stund er det vedtatt og tildelt kr 16,0 mill. fra vekstfondet som medfører utbetalinger

framover i perioden 2018 -2022. Rådmannen forutsetter en stående fullmakt til å foreta utbetalinger i

tråd med vedtak uavhengig av budsjettår. Udisponerte midler etter dette er kr 5,35 mill.

Samlede disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond justert for vedtatt bruk og avsetninger utgjør kr 672,4 mill. ved utgangen av

august  . Forslagene som foreligger i Tertialrapporten per 31.08.2018 vil redusere disposisjonsfondene

ytterligere med kr 21,7 mill. til kr 650,8 mill.

Dette utgjør 6,6 % av justerte driftsinntekter. Anslag for nivå ved årsslutt utgjør om lag 6,2-6,4 %,

avhengig av inntektsnivå og bruk av delegerte fullmakter ved regnskapsavleggelsen.

1

Disposisjonsfond
Regnskap
31.12.2017

Disponibelt nivå e�er 2. tertial
2018

Anslag per
31.12.2018

Vekstfond 33 500 22 100 19 350
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Låneporteføljen

Rentedurasjon per 2. tertial 2018

Rentedurasjonen sier noe om hvor følsom låneporteføljen er overfor en endring i rentenivået.

Rentedurasjonen på kommunens brutto låneportefølje per utgangen av 2. tertial var på 2,19. Ved 1.

tertial var den på 2,99. Ifølge finansreglementet skal den være på mellom 0,5 og 5 år, med 2 år som

Disposisjonsfond
Regnskap
31.12.2017

Disponibelt nivå e�er 2. tertial
2018

Anslag per
31.12.2018

Pensjonsfond 54 387 184 535 184 535

FOU-fond ROP-lidelser   10 000 10 000

Miljøfond   13 000 13 000

Nye Stavanger - Kompetanse 5 000 5 000 4 410

Digitaliseringsfond 100 000 100 000 100 000

Flyktning -
Integreringsmidler

37 050 37 050 37 050

Asylant - vertskommune 2 300 2 300 2 300

Kursreguleringsfond 59 200 59 200 59 200

Disposisjonsfond - generelt 252 261 217 594 199 194

Sum disposisjonsfond 543 698 650 779 629 039

Andel av dri�sinntekter i % 5.4 6.6 6.3

Tabell 4.5 Oversikt disposisjonsfond med prognoser per 2. tertial 2018

«Kap. 5 – kommunens finansreglement

Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal

vurderes ut ifra markedssituasjonen».

Durasjonsintervall Pålydende Rentedurasjon

Under 1 år 3 909 0,16 %

1-2 år 600 1,36 %

2-3 år 716 2,58 %

3-5 år 1 876 3,58 %

5-10 år 1 300 6,47 %

Over 10 år - 0

Totalt 8 401 2,19 %

Tabell 4.6 Rentedurasjon, tall i mill. kr
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normalnivå. Referanseindeksen (toårs-renter) er på 2.06 %, mens kommunens gjennomsnittsrente er

på 2,36 %.

Status �eld og avdrag per 1. tertial 2018

Låneporteføljen fordelt på kreditorer

I henhold til bystyrets vedtak for 2018, sak 133/17 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/399966?

agendaItemId=211893), er det budsjettert med følgende låneopptak i 2018:

–              291 mill. kr til finansiering av egne investeringer.

–              200 mill. kr i startlån til videre utlån

I løpet av januar ble det tatt opp et nytt obligasjonslån på 300 millioner, med en flytende rente på 3M

nibor + 0,35 %. Rammen for startlån til videre utlån er benyttet fullt ut.

Rådmannen har ved utgangen av august en portefølje bestående av 7 obligasjonslån for tilsammen

3,6 milliarder kroner.  Rentetillegget for kort finansiering, sertifikatlån, varierer en del men har i løpet

av den siste tiden variert fra 0,10 % til 0,25 %. Kommunalbanken har til sammenligning et påslag på

Bru�o låne�eld pr. 31.12.17 8 071 000

Låneopptak i 2018:  

Obligasjonslån 4 år – flytende rente 300 000

Startlån 200 000

   

Avdrag  

Betalt avdrag 01.01. - 31.08.18 - 170 000

Avsatte avdrag - 169 000

Bru�o låne�eld pr. 31.08.18 8 232 000

*  

Ekskl. finansiell leasing, forpliktelse EK foretak og annen langsiktig gjeld.  

Tabell 4.7 Status låneopptak og avdrag per 31.08.2018 - tall i hele tusen

Kreditor Gjeld per 31.08.2018 % av total�eld Rente

Husbanken – Startlån 2 052 24 % 1,50 %

Husbanken – Investeringslån 16 0,00 % 2,99 %

Kommunalbanken 2 693 32 % 1,94 %

Obligasjonslån 3 640 43 % 1,60 %

Sum lån/sni�rente 8 401 100 % 2,36 %

Tabell 4.8 Låneportefølje fordelt på kreditorer, millioner kr.
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0,60%. Stavanger kommune har ikke sertifikatlån i porteføljen for august. En oppnår en betydelig

besparelse over tid ved å legge ut disse sertifikatene og obligasjonene. Besparelsen vises i

ovenstående tabell, under renter. Men, gapet reduseres noe da strategien er å flytte låneforfallene

lengre ut, for å unngå for mye kortsiktig finansiering.

Verdiskaping

Porteføljeoversikt og avkastning

«Kap. 6. – kommunens finansreglement

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».

  1. tertial 2. tertial Hi�il i år

Endring urealisert gevinst 100 8 900 9 000

Realisert gevinst/tap 1 100 - 9 700 - 8 600

Direkte avkastning 5 600 6 000 11 600

Sum 6 800 5 200 12 000

Tabell 4.9 Verdiskaping per 31.08.2018 - tall i hele tusen

Tabell 4.10 Risikoklasser og avkastning - tall i mill. kr.

Risikoklasse
Bokført
verdi i

mill. kr

Mark.
Verdi
i mill

kr

Andel
i %

Avkastning
juli -18

Avkastning
aug -18

Strateg.
Alooker.

I %

Ramme
i %

Sammenlinging
hi�il

1 22 22 4 0.14 0.14 10 0-100

2 65 65 11 -0.02 0.44 40 0-100

               

3 186 187 33 0.2 0.29 20 0-50

4 204 200 34 0.35 -0.6 20 0-30

               

5 54 44 8 2.26 -0.11 10 0 -30

               

6 14 15 3 -1 3.57 0 0-5

Grønn
Finansforvaltning

38 40 7 0.6 0.31     S&P Global Clean Ener

Sum 583 573 100 0.35 0.05 100 100
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Porteføljeoversikten viser at plasseringene i risikoklassene ligger innenfor rammene i

finansreglementet. Vårt bankinnskudd defineres som klasse 1. Investeringene i finansielle

omløpsmidler ligger innenfor rammene i gjeldende finansreglement. En ytterligere selektering, av

papirer i klasse 2 til og med 3 er fokus, samt fornuftig reduksjon/justering av klasse 4. Det er

fremdeles tilfredsstillende rentenivåer i klasse 4, men de kortsiktige verdiendringene kan slå ut i

redusert verdiskapning for perioden. Klassene følges opp kontinuerlig. Den samlede avkastningen

viser 2,1 % til og med august 2018 mot referanseindeksen på 1,6 %.

Stresstest – finansporteføljen

Stresstesten ser på total brutto lånegjeld opp i mot våre aktiva, inkludert utlån til Lyse. Lån til

vann-/avløp og renovasjons sektor, samt startlån er inkludert i våre finanspassiva, men er ikke

tilsvarende med på aktiva-siden. De sistnevnte utlån er ikke med tilsvarende på aktivasiden og gir seg

utslag i et høyere mulig tap enn dersom disse hadde vært inkludert i kommunens finansaktiva.

Stresstesten viste mulig tap på kr 37,1 mill per 1. tertial mot tilsvarende mulig tap som på kr 32,7 mill.

per 1. tertial 2018 for kommunens samlede finansforvaltning. Ved månedens utløp er bufferfondet til

Stavanger kommune på kr 59,2 millioner. Rentemarkedet vurderes kontinuerlig for beste gjeldene

«innlåns-/utlåns verktøy» som gir god forutsigbarhet. Dette vil redusere det totale behovet for

bufferfondet. I henhold til vedtatt finansreglement, skal rådmannen avsette eventuelle realiserte

kursgevinster dersom bufferfondet er lavere enn det som stresstesten viser.

4.6 Tjenesteområdene

Oppsummerte prognoser for tjenesteområdene viser at det ved utgangen av året kan oppstå et

merforbruk i størrelsesorden kr 113 mill. De største forventede avvikene er innenfor barnehage,

 helse- og sosialkontorene og sykehjem

Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser inntekter, merinntekter

og mindreutgifter.

Tjenesteområdene
Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Oppvekst og utdanning 1 955 981 1 965 296 - 9 315 3 132 152 42 500

Helse og velferd 1 803 948 1 803 076 872 2 688 540 63 800

By- og
samfunnsplanlegging

23 676 32 568 - 8 892 65 671 0

Bymiljø og utbygging 159 859 211 739 - 51 880 560 950 6 000

Innbygger- og
samfunnskontakt

158 440 160 686 - 2 246 228 279 500

Rådmann, stab og
støttefunksjoner

185 781 189 230 - 3 449 295 980  

Sum 4 287 685 4 362 595 - 74 910 6 971 572 112 800

Tabell 4.11 Økonomisk status for tjenesteområdene
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Figur 4.2 Prognoseavvik per 2. tertial , hele tusen

I de følgende avsnittene kommenteres årsprognosene innenfor de ulike tjenesteområdene.

Virksomheter som ikke har vesentlig avvik kommenteres ikke. Forslag til budsjettjusteringer er

beskrevet i kapittel 2 (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-2/).

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning har et samlet prognoseavvik for 2018 på kr 42,5 mill. Avvikene gjelder

barnehagene, ressurssenteret for styrket barnehagetilbud og barnevernstjenesten.

Prognoseavvik

H
el
se

‑ 
og

 s
os

ia
lk
on

…

Ba
rn

eh
ag

e

Ald
er

s‑
 o

g 
sy

ke
hj

em

Re
ss

ur
ss

en
te

r 
fo

r 
st
yr

…

Ba
rn

ev
er

ns
tje

ne
st
en

St
av

an
ge

r 
le
ge

va
kt

Pa
rk

 o
g 

ve
i

D
ag

se
nt

er
 o

g 
av

la
st
ni

…
N
AV

St
av

an
ge

r 
Ei
en

do
m

Kr
is
es

en
te

re
t i

 S
ta

va
n…

In
nb

yg
ge

rs
er

vi
ce

Te
kn

is
ke

 h
je
m

m
et

je
ne

…

Re
ha

bi
lit

er
in

gs
se

ks
jo

n…

H
je
m

m
eb

as
er

te
 tj

en
es

…

Bo
fe

lle
ss

ka
p

0

20 000

40 000

‑20 000

Oppvekst og utdanning
(tusen kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Stab Oppvekst og utdanning 22 727 23 003 - 276 35 938  

Barnehage 672 083 653 661 18 422 994 640 27 500

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

56 134 49 926 6 208 79 949 8 000

Grunnskole 780 861 797 957 - 17 096 1 299 417  

Johannes læringssenter 101 002 104 965 - 3 963 180 241  

Stavanger kulturskole 27 221 27 139 82 38 665  

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

26 108 28 935 - 2 827 46 110  

Ungdom og fritid 45 756 44 038 1 719 69 948  

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

46 162 50 879 - 4 717 79 954  
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Barnehage

I 2017 ble barnehageloven endret til at også barn født i september til november året før skulle ha rett

på barnehageplass. Beregninger på det tidspunktet tilsa en moderat økning av så små barn i

barnehagene i Stavanger kommune.

I Barnehagebruksplanen 2018-2022 ble det anslått at det i 2018 ville være behov for 7 346

barnehageplasser i Stavanger kommune. Per 2. tertial 2018 er denne prognosen oversteget med 0,8 %

da det er 60 flere barn i barnehagene i Stavanger enn forventet, totalt 7 406 barn. Det er i tillegg

avvik i fordelingen mellom årskullene.  I 2018 er det 5,5 % flere ett- og toåringer (små barn) i

barnehage enn forventet, og det er disse barna som har høyest kostnad. Tilsvarende er det 1,8 %

færre store barn enn forventet.

Ett stort barn regnes som én treårsenhet, ett lite barn regnes som to treårsenheter. Totalt er det i

overkant av 205 flere treårsenheter i barnehagene enn det som var forventet i barnehagebruksplanen

2018-2022.

I barnehagebruksplanen legges det til grunn at 92 % av barn i barnehagealder skal benytte seg av

barnehagetilbudet. Dette er et relativt sett en høy målsetning. I realiteten har deltakelse i barnehage

vært mellom 89 og 90 % de seneste årene. Det er denne andelen deltakelse som har ligget til grunn i

budsjettforutsetningene. Det er med andre ord beregnet en nedgang i antall treårsenheter i

barnehage fra 2017 til 2018, mens det i realiteten er en økning.

I tillegg er det flere som får inntektsbasert moderasjon på foreldrebetaling enn forutsatt i budsjettet.

De omtalte forholdene innebærer at budsjettrammen til barnehage forventes å få et merforbruk på kr

27,5 mill. i år.

Ressurssenteret for styrket barnehage

Siden 2012 har det vært en dobling i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp, og økningen i aktivitet

totalt sett er fortsatt økende. For å redusere merforbruket fra å stige ytterligere har Ressurssenteret

gjort en rekke tiltak, men det viser seg å være vanskelig å få endret utviklingen. Prognosene tilsier et

merforbruk på om lag kr 8 mill. for året totalt sett.

Stavanger kommune bruker med dagens rammer mer midler på tilrettelagt barnehagetilbud per barn

enn sammenlignbare kommuner. Det er igangsatt et arbeid med ekstern bistand til å vurdere

organiseringen av det totale tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen med sikte på bedre

utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Grunnskole

Økonomisk status per 2. tertial per 31.08 viser et mindreforbruk på 17 millioner kroner samlet for

grunnskolerammen. Tendensen er at skolene på ungdomstrinnet har et merforbruk, mens skolene på

Oppvekst og utdanning
(tusen kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

EMbo 40 330 45 016 - 4 686 71 648  

Barnevernstjenesten 137 597 139 778 - 2 180 235 642 7 000

Sum Oppvekst og utdanning 1 955 981 1 965 296 - 9 315 3 132 152 42 500

Tabell 4.12 Økonomisk status for Oppvekst og utdanning
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barnetrinnet har et mindreforbruk. Dette skyldes trolig at det ble innført ny finansieringsmodell for

skolene i år. Det er krevende å foreta omstillinger midt i et skoleår. Når skolene i høst har fått

planlagt nytt skoleår ut fra premissene i ny tildelingsmodell, legger rådmannen til grunn at

virksomheten vil bli tilpasset det nye budsjettnivået.

I forbindelse med ny norm for lærertetthet, er skolene tilført kr 18,7 mill. for å rekruttere flere lærere.

Skolene har i samsvar med dette økt antall lærerårsverk fra og med nytt skoleår.

Ved behandlingen av Tertialrapport per 30.04.2018 ble det vedtatt å kjøpe inn digitale enheter også til

elevene på 2.-4. trinn, samt til lærere og miljøarbeidere på barnetrinnet. Midlene er overført skolene,

og vil bli utgiftsført i løpet av høsten.

Elever som får et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud utløser tilskudd til skolene etter en egen

kategorimodell. Rådmannen registrerer at det er en økning i antall elever som får vedtak om dette

tilbudet, og vil følge denne utviklingen fremover.

I Tertialrapportering per 30.04.2018 varslet rådmannen om feil i estimatene for foreldrebetaling på

SFO, med mulig budsjettavvik på kr 10 mill. Oppdatert prognose over foreldrebetalingen viser noe

høyere inntekter for høsten enn forutsatt. Forventet budsjettavvik ved utgangen av året er på kr 7-8

mill.

Som tidligere varslet, ligger Lenden skole og ressurssenter an til å få merforbruk i år på om lag kr 1

mill. Årsaken er at grunnskolenes etterspørsel av bistand fra skoleteamet og veilederteamet på

Lenden. Det forutsettes imidlertid at dette håndteres innenfor grunnskolerammen.

Oppsummert er det noe usikkerhet knyttet til samlet årsresultat for grunnskoleområdet. Rådmannens

prognose er likevel at skolerammen vil være i tilnærmet balanse ved utgangen av året.

Johannes læringssenter

Johannes læringssenter har et betydelig mindreforbruk per 2. tertial, men vil i høst ha betydelige

flere deltakere på introduksjonsprogrammet sammenlignet med fjoråret. Det er derfor lagt til grunn

høyere bemanning fra 1. august og ut året. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.

PPT

PPT har et mindreforbruk per 2. tertial, som skyldes vakante stillinger. Rekrutteringssituasjonen vil

bedre seg utover høsten og dette vil redusere mindreforbruket ved utgangen av året.

EMbo

Stavanger kommune har mottatt anmodning fra IMDI om å bosette 5 nye enslige mindreårige

flyktninger i 2018. Virksomheten vil ha kapasitet til å ta imot disse innenfor eksisterende

budsjettramme.

Barnevern

Det ble i Tertialrapport per 30.04.2018 varslet om vekst i institusjonsplasseringer innenfor

barnevernstjenesten. I løpet av 2. tertial har veksten økt ytterligere for akutt- og omsorgssaker. Det

forventes et merforbruk på om lag kr 7-8 mill. ved utgangen av året.

Det er inngått en ny særavtale som sikrer avlastere og besøkshjem en minstelønnsavtale, «Særavtale

2» De økonomiske konsekvensene av denne er fortsatt usikre og det antas at dette ikke får

kostnadsmessige konsekvenser for 2018.
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Helse og velferd

Helse og velferd har et samlet prognoseavvik for 2018 på kr 63,8 mill. De største avvikene gjelder

helse- og sosialkontorene, sykehjem, legevakt, dagsenter og avlastning.

Helse- og sosialkontor

Kostnadsbildet og de utfordringer som ble omtalt i Tertialrapport per 30.04.2018 gjelder fortsatt. Et

vedvarende for høyt kostnadsnivå i forhold til budsjettrammen gjør at det forventes et merforbruk i

 størrelsesorden kr 37 mill. ved utgangen av året. Av disse er kr 24 mill. knyttet til tjenesten pleie i

hjemmet (PIH), mens kr 13 mill. er relatert til kjøp av heldøgns pleie og omsorg fra eksterne

leverandører. Deler av merforbruket på pleie i hjemmet (PIH) må sees i sammenheng med resultatet

på hjemmebaserte tjenester.

Helse og velferd (tusen
kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Helse- og sosialkontor 432 065 404 606 27 459 614 555 37 000

NAV 191 521 196 658 - 5 137 300 135 2 500

Fysio- og
ergoterapitjenesten

44 493 43 290 1 203 66 950  

Helsehuset i Stavanger 12 456 12 901 - 445 21 301  

Hjemmebaserte tjenester 33 837 47 324 - 13 487 85 849 - 4 000

Bofellesskap 261 767 259 350 2 417 421 414 - 7 500

Alders- og sykehjem 515 989 520 943 - 4 954 813 496 24 700

Stavanger legevakt 38 582 31 327 7 255 51 287 7 000

Rehabiliteringsseksjonen 27 086 29 730 - 2 644 46 618 - 1 000

Arbeidstreningsseksjonen 9 047 9 025 22 13 682  

Boligkontoret 4 514 4 979 - 465 7 833  

Flyktningseksjonen 19 348 18 566 782 28 611  

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

140 243 133 532 6 711 215 653 5 000

Tekniske hjemmetjenester - 363 788 - 1 151 2 248 - 600

Krisesenteret i Stavanger 7 469 7 048 421 12 563 700

Sentrale midler levekår 1 070 15 408 - 14 338 - 118 165  

Sentrale midler
legetjeneste

43 377 47 154 - 3 777 71 082  

Stab Helse og velferd 21 446 20 447 999 33 428  

Sum Helse og velferd 1 803 948 1 803 076 872 2 688 540 63 800

Tabell 4.13 Økonomisk status for Helse og velferd
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Veksten i utgiftene knyttet til tjenesten pleie i hjemmet (PIH) ble omtalt i 1. tertial, og selv om et

merforbruk var forventet i prognosen for året, så innebar prognosen en forutsetning om et lavere

tjenestevolum resten av året. Det har vist seg at det nivået som var gjeldende per 1. tertial har

vedvart også frem mot 2. tertial. En framskriving av dette nivået ut året vil innebære en merutgift i

forhold til vedtatt budsjettramme på i størrelsesorden kr 24 mill. Dette innebærer en forbruksprosent

på 110 % av en budsjettramme på kr 236 mill.

Helse- og sosialkontorene har lagt frem tiltaksplaner for å innrette tjenestetilbudet etter tilgjengelig

budsjettramme. Det viktigste tiltaket vil være å gjennomgå alle vedtakene for å vurdere nivået og 

påse at tiltakene er i tråd med Leve HELE LIVET-satsingen. Brukere som har et

rehabiliteringspotensial skal få hjelp i form av hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring og

medisindispensere skal benyttes for å redusere behovet for bistand til medisinhåndtering. Det vil

også være økt fokus på å utnytte handlingsrommet som eventuelle ulikheter i tildelingspraksis

mellom kontorene vil gi. I tillegg til å redusere merforbruket så mye som mulig, er hovedmålet å

justere nivået på tjenesten senest ved utgangen av året slik at bestillerkontorene starter 2019 på et

nivå som er forenlig med budsjettrammene for 2019. Samtidig må det tas hensyn til at det er en reell

vekst i antall brukere og hele økningen kan ikke dekkes innenfor gjeldende ramme.

Prognosen for året knyttet til kjøp av heldøgns pleie og omsorg, tilsier et merforbruk på rundt kr 13

mill., der kr 5 mill. er relatert til avlastning og kr 8 mill. er relatert til heldøgnsomsorg i bolig. Dette

utgjør en forbruksprosent på 112 % av den vedtatte budsjettrammen på kr 109 mill. Som omtalt i 1.

tertial, er det estimert med merinntekter til kommunen fra refusjonsordningen for særlig

ressurskrevende brukere fra staten. I tillegg til en økning på 3 brukere i 2018, er deler av

merforbruket innenfor avlastning relatert til overgangskostnader i forbindelse med bytte til ny

leverandør. På sikt vil den nye avtalen gi bedre kostnadskontroll, men i en overgangsfase vil

kostnadene være noe høyere for å sikre en god overgang for brukerne. Når det gjelder

heldøgnsomsorg i bolig er kostnadsveksten fra 2017 til 2018 estimert til 3,8 %.

Øvrige tjenester på helse- og sosialkontorene forventes det ingen vesentlige avvik på ved utgangen av

året.

NAV

Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på underkant av kr 1 mill. per 2. tertial. Brutto utgifter til

økonomisk sosialhjelp var 6 % høyere ved utgangen av august 2018 sammenlignet med samme

periode 2017, mens antall mottakere er omtrent det samme som i fjor. Antall nye

sosialhjelpsmottakere er redusert med 10 %.  Prognosene for året tilsier en merkostnad på kr 2,5 mill.

i henhold til vedtatt budsjett til økonomisk sosialhjelp.

Det er nylig mottatt informasjon om at Arbeids- og velferdsdirektoratet har besluttet å innføre en

mobilitetsløsning på alle NAV-kontor i Norge. Dette innebærer at alle skal ha en jobbmobil, bærbar

PC, dokkingstasjon og ekstra skjerm og tastatur. Staten utstyrer alle ansatte med jobbmobil,

uavhengig av om de er statlig eller kommunal ansatte. Kommunen må imidlertid dekke kostnadene til

PCer for de kommunalt ansatte. Det vil bli foretatt en kartlegging i høst hvor mye dette vil utgjøre for

Stavanger og rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette kan finansieres i forbindelse med

årsoppgjøret i 2018.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er forventet å gå med et mindreforbruk i størrelsesorden kr 4 mill. ved

utgangen av året.  Mindreforbruket er i stor grad knyttet til tjenesten pleie i hjemmet (PIH). De øvrige
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tjenestene innenfor hjemmebaserte tjenester som BPA, miljøtjeneste, bofellesskap og bydekkende

tjenester forventes det ingen vesentlige avvik på.

Hjemmetjenesten vil til en hver tid måtte justere tjenestetilbudet i tråd med vedtak som fattes av

helse- og sosialkontorene. En drastisk endring i inntektsgrunnlaget på pleie i hjemmet (PIH) som

følge av reduserte vedtak på helse- og sosialkontorene vil kunne gi et lavere mindreforbruk enn

prognostisert, men da med en motsatt effekt på helse- og sosialkontorene.

Netto lønnsutgifter i hjemmesykepleien, det vil si lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjoner, har fra

august 2017 til august 2018 økt med kr 9,1 mill. Dette utgjør en vekst på 10,1 %. Samtidig har ABI-

inntektene økt med kr 22,2 mill., en vekst på 15,1 %. Dette kan indikere at hjemmesykepleien har tatt

den økte oppdragsmengden i stor grad innenfor eksisterende bemanning. Samtidig har alle

omstillingstiltakene som hjemmebaserte tjenester gjennomførte i 2017 fått helårseffekt i 2018, så en

direkte sammenligning mellom de to utgiftsnivåene vil også gjenspeile dette. I sum vil

hjemmetjenesten dermed oppnå en dobbel økonomisk effekt i form av økte inntekter og

reduserte/permanente kostnader som vil føre kunne føre til mindreforbruk på rundt kr 4 mill. ved

utgangen av året.

Bo og aktivitet nord og sør 

Det vises til Tertialrapporteringen per 30.04.2018 hvor de økonomiske utfordringer ved bo og aktivitet

nord og sør ble beskrevet. Virksomhetene jobber med å tilpasse driften til den nye økonomiske

rammen. Dersom virksomhetene klarer å hente ut forventet økonomisk effekt av de tiltakene som er

iverksatt/planlagt iverksatt, er det estimert at merforbruket for 2018 blir på ca. kr 6 mill.

Bo og aktivitet psykisk helse

Med bakgrunn i regnskapstall per 2. tertial. viser utarbeidede prognoser et mindreforbruk for

virksomheten ved utgangen av 2018 på kr 13,5 mill. Av dette er kr 9 mill. knyttet opp mot

bofellesskapet Fredrikke Qvam som ble lagt ned i mars 2018. Rådmannen forslår å disponere

mindreforbruk i Fredrikke Qvam til å dekke inn merforbruk i andre tjenester.

I HØP 2018-2021 ble det vedtatt satt av kr 1,5 mill. til oppstart av nytt bofellesskap ROP. Det er nå

klart at dette bofellesskap ikke starter opp før høsten 2019. Rådmannen foreslår derfor å disponere

disse ubrukte budsjettmidler til de eksisterende økonomiske utfordringer innenfor samlet

bofellesskapstjeneste.

Alders- og sykehjem

Foreløpige prognose for året viser et avvik i størrelsesorden kr 24,7 mill., og gjelder i hovedsak Lervig

sykehjem, Blidensol sykehjem og pensjonsutgifter ved private sykehjem.

Ved Lervig sykehjem har det vært økte lønns- og driftskostnader utover det en forventet ved

sammenslåing av de tre tidligere virksomhetene. Det var ventet at etableringen av et nytt sykehjem

ville medføre engangskostnader. Mindreforbruket som de tre avviklede virksomhetene hadde fra 2017

ble derfor overført til Lervig sykehjem. Sykehjemmet følges nå tett opp av et tverrfaglig team fra fag-,

økonomi og HR-stab,har nå utarbeidet en omfattende tiltaksplan for å tilpasse driftsnivået til

budsjettrammen.

Blidensol sykehjem har vært i kommunal drift siden 1. mars 2018, og hadde fram mot overtakelsen

lagt seg på et aktivitetsnivå som er høyere enn det budsjettrammen gir rom for. Også dette

sykehjemmet følges tett opp av et tverrfaglig team med mål om å komme ned på et driftsnivå innen

årsskiftet som er tilpasset budsjettrammen for 2019.
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For de resterende syv sykehjemmene viser prognosene at to virksomheter ligger an til et lite

merforbruk og ved de resterende fem forventes balanse eller mindreforbruk. Slåtthaug sykehjem har

hatt en krevende driftssituasjon i forbindelse med oppussing av badene. Sammen med høyt

sykefravær og ubesatte sykepleiestillinger har dette gitt økte kostnader til kjøp av vikartjenester, og

det forventes et merforbruk ved årets slutt.

Sykehjemmene med merforbruk har utarbeidet en tiltaksplan for å redusere utgiftsnivået i tråd med

vedtatt budsjett. Tiltak som sykehjemmene har satt i gang er knyttet til turnusgjennomgang for å

sikre en optimal drift. Det er også satt i gang tiltak knyttet til reduksjon av vikarinnleie og overtid, ved

mer fleksibelt bruk av personalet.

Både på Boganes sykehjem og Lervig sykehjem er det inngått avtaler for vedlikehold/support av

sykesignalanlegget som vil bety en økt kostnad for virksomhetene. Rådmannen vil komme tilbake til

hvordan dette skal finansieres.

I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen

de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien er kr 5,7 mill. høyere enn

budsjettert.

Stavanger Legevakt

Stavanger legevakt har fortsatt utfordringer med å stabilisere driften. Prognoser basert på

regnskapsresultatet per 31.8 viser et merforbruk på kr 7 mill. ved utgangen av året.

Årsaken til de økte utgiftene er blant annet utfordringer knyttet til å få rekruttert nok sykepleiere til å

fylle turnusen som trådte i kraft 1. mai 2017, økte kostnader til opplæring av nyansatte og kursing for

å få flere ansatte på telefon i legevaktsentralen, opplæring og drift av legevaktbil, samt ekstrautgifter

i forbindelse med permisjoner. Totalt utgjør ekstrautgiftene i forbindelse med permisjoner kr 3 mill.

En del av utgiftene som knytter seg til drift av legebilen er uforutsatte engangsutgifter i forbindelse

med oppstart av tiltaket. Legevakten har også hatt høye kostnader til utstyr som trengs for å holde

obligatoriske kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell. Disse kursene starter i løpet av høsten, og kan

redusere utgifter ved at legevakten selv kan kurse ansatte istedenfor å kjøpe av eksterne. I tillegg kan

Stavanger legevakt, når de er godkjente kurstilbydere, få inntekter på disse kursene fra

nabokommuner og andre interesserte.

I tillegg har legevakten med seg merforbruket fra 2017 på kr 1,3 mill. Det arbeides fortsatt aktivt med

ressurs- og rekrutteringssituasjonen, med en forventning om så lite merforbruk som mulig ved

utgangen av året.

Rehabiliteringseksjonen

Rehabiliteringsseksjonen har hatt vakante stillinger i deler av året og det antas derfor at

virksomheten vil ha et mindreforbruk på om lag kr 1 mill. ved utgangen av året.

Dagsenter og avlastning

Det har i tiden etter tertialrapportering per 30.04.2018 oppstått flere forhold som har gitt noen

økonomiske utfordringer ved dagsenter og avlastningsseksjonen. Blant annet har forsinket innflytting i

ny barnebolig ført til merkostnader for virksomheten. Videre har også oppstart av ny barnebolig vist

seg å bli mer ressurskrevende enn forventet. En del av merkostnadene vil bli dekket av

refusjonsinntekter fra ressurskrevende tjenester. For kommunal avlastning ble det innført ny

finansieringsmodell fra 1. januar 2018. Det har tatt tid å tilpasse driften etter den nye modellen, noe

som må ses i sammenheng med økte kostnader hos avlastning. Det gjøres nå justeringer i
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avlastningstjenesten. Det forventes med bakgrunn i disse forhold et merforbruk på om lag kr 5 mill.

ved utgangen av året.

Tekniske hjemmetjenester

Tekniske hjemmetjenester forventer et mindreforbruk ved årets slutt på om lag kr 0,6 mill. som

gjelder merinntekter fra trygghetsalarmer og ubesatt stilling.

Krisesenteret

Det er forventet et merforbruk ved utgangen av året i størrelsesorden kr 0,7 mill. som følge av høyere

aktivitet til krisesenteret for menn.

By og samfunnsplanlegging

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor By- og samfunnsplanlegging i 2018.

Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser inntekter, merinntekter

og mindreutgifter.

Bymiljø og utbygging

Bymiljø og utbygging har et samlet prognoseavvik for 2018 på kr 6,7 mill. Avvikene gjelder Stavanger

eiendom og Park og vei.

By- og samfunnsplanlegging
(tusen kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Stab By- og samfunnsplanlegging 4 160 5 182 - 1 022 11 771  

Byggesaksavdelingen 1 312 870 442 2 695  

Byutvikling 11 107 12 898 - 1 791 24 160  

Beredskap og samfunnsutvikling - 2 538 4 890 - 7 428 12 797  

Kart og digitale tjenester 9 635 8 728 907 14 248  

Sum By- og samfunnsplanlegging 23 676 32 568 - 8 892 65 671 0

Tabell 4.14 Økonomisk status for By- og samfunnsplanlegging

Bymiljø og utbygging
(tusen kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Stab strategi og målstyring - 15 489 4 040 - 19 529 6 393  

Juridisk 5 743 8 059 - 2 316 12 440  

Stavanger Eiendom 150 951 169 103 - 18 152 277 674  

Park og vei 101 793 105 789 - 3 996 162 283 6 000

Idrett 71 267 76 508 - 5 241 95 589  

Vannverket - 41 457 - 37 040 - 4 417 0  
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Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser inntekter, merinntekter

og mindreutgifter.

Stab strategi og målstyring

Triangulum er lagt inn under Stab Strategi og målstyring. Kr 12 mill. av mindreforbruket på Triangulum

skal i løpet av 2018 føres over til investering for å dekke kostnadene for energisentralen. Det

forventes ellers ikke vesentlige avvik ved året slutt.

Stavanger eiendom

Stavanger eiendom har utfordringer med å finne inndekning innenfor driften til ressurser som

benyttes på enkelte store prosjekter som «Framtidens kontorløsninger», Herbarium og historiske

bygg. Disse kostnadene anslås til om lag kr 1,5 mill. Rådmannen foreslår at merforbruk dekkes

gjennom omdisponeringer innenfor virksomhetens totale budsjettrammer.

Park og vei

Vinteren 2017/2018 medførte betydelige merutgifter når det gjelder vintervedlikehold på det

kommunale veinettet i Stavanger, inkludert tilrettelegging for sykkel. Merutgiftene i forhold til budsjett

er på kr 6 mill. Det legges til grunn at dette håndteres i størst mulig grad innenfor budsjettrammen i

år, men det foretas en ny vurdering ved årsoppgjøret for 2018.

Vinteren 2017/2018 medførte betydelige merutgifter når det gjelder vintervedlikehold på det

kommunale veinettet i Stavanger, inkludert tilrettelegging for sykkel. Merutgiftene i forhold til budsjett

er på kr 6 mill. Det legges til grunn at dette håndteres i størst mulig grad innenfor budsjettrammen i

år, men det foretas en ny vurdering ved årsoppgjøret for 2018.

Miljø

Det er kommet inn kr 6,3 mill. i netto inntekter fra piggdekksordningen hittil i år. I 2018 er

miljøbudsjettet på piggdekksinntekter på kr 8 mill.  Det forventes at støtteordningen av pant av gamle

vedovner blir benyttet i sin helhet i løpet av 2018. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen

av året.

Innbygger- og samfunnskontakt

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor Innbygger og samfunnskontakt i 2018, med

unntak av Innbyggerservice.

Bymiljø og utbygging
(tusen kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Avløpsverket - 76 834 - 75 618 - 1 216 0  

Renovasjon - 38 944 - 42 225 3 281 140  

Plan og anlegg - 123 0 - 123 0  

Miljø 2 950 3 123 - 173 6 431  

Sum Bymiljø og utbygging 159 859 211 739 - 51 880 560 950 6 000

Tabell 4.15 Økonomisk status for Bymiljø og utbygging
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Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser inntekter, merinntekter

og mindreutgifter.

Innbyggerservice

Innbyggerservice melder om utfordringer med å overholde budsjettrammen på grunn av bruk av

vikarer ved fravær for å håndtere økning i oppgaver fra By- og samfunnsplanlegging og Bymiljø og

utbygging.  Det anslås at merutgiftene kan bli opp til kr 0,5 mill. Rådmannen forutsetter at dette

håndteres innenfor budsjettrammen.

4.7 Kommunale foretak og selskap

Sølvberget KF

Foretakets årsbudsjett medregnet prosjekter er på kr 94,99 mill., hvorav tilskudd fra kommunen

utgjør kr 64,594 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør. Ved utgangen av 2. tertial

er samlet forbruk på 60,34 % og inntektene på 67,92 % av årsbudsjett. Totaltallene omfatter både

drift av bibliotek, arrangementsvirksomhet og større aktiviteter som Kapittel og ICORN. Foretaket har i

2018 fått økte kostnader knyttet til husdrift (husleie, renhold, vakthold og energi) bl.a. som følge av

inngåelse av ny leieavtale med Stavanger Eiendom med virkning fra 01.01.2018. Det er imidlertid lagt

opp til stram budsjettstyring, og det påregnes at regnskapet vil gå i balanse ved årsslutt.

Bystyret har godkjent et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på 12,9 mill. for 2018, herunder Nye

Sølvberget, nytt biblioteksystem og Kiellandsenteret. Lånebehovet er fastsatt til 9,71 mill. Endret

framdrift i investeringsprosjektene medfører at kostnader på kr 5,8 mill. forskyves til 2019. Nytt

lånebehov i 2018 vil da være på kr 3,5 mill.

Stavanger Parkeringsselskap KF

Foretaket har budsjettert med inntekter på ca. kr 65 mill. per 2. tertial 2018. Regnskapsført inntekt

per 2. tertial er på ca. kr 66,4 mill., noe som er ca. kr 1,4 mill. høyere enn budsjett og ca. kr 0,5 mill.

lavere enn ved 2. tertial 2017. Inntektene fra avgiftsparkering har gått opp både i parkeringshus og på

Innbygger- og samfunnskontakt
(tusen kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Innbygger- og samfunnskontakt
(tusen kroner)

Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Smartby 4 599 4 336 263 10 000  

Næring 9 791 11 658 - 1 867 14 914  

Kommunikasjon 4 996 5 170 - 174 9 667  

Kultur 124 830 124 993 - 163 166 522  

Innbyggerservice 8 113 7 642 471 14 758 500

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

253 662 - 409 2 155  

Politisk sekretariat 5 858 6 225 - 367 10 263  

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

158 440 160 686 - 2 246 228 279 500

Tabell 4.16 Økonomisk status for Innbygger og samfunnskontakt
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gateparkering med om lag kr 2 mill. Dette pga. økt aktivitet i juli og august med Tall Ships Races og

ONS som viktige drivere. Samtidig er det en nedgang i håndhevingsinntektene, som er ca. kr 1,7 mill.

lavere enn 2. tertial 2017. Samlede kostnader per 2. tertial 2018 var på kr 42,5 mill. mot et budsjett på

kr 48,5 mill. og regnskap i 2017 på kr 41,5 mill. Det er et mindreforbruk på reparasjon/vedlikehold av

bygg, noe lavere lønnskostnader, provisjon og rentekostnader sammenliknet med budsjett.

Driftsresultatet for 2. tertial 2018 endte på kr 23,8 mill., som er kr 7,4 mill. bedre enn budsjett, men

om lag kr 0,5 mill. dårligere enn resultatet i 2. tertial 2017. Foreløpig ligger det an til at budsjettmålet

for 2018 innfris med god margin og likviditeten er god. Foretaket har flere parallelle prosjekter som i

all hovedsak omfatter ladetilbud for el-biler i parkeringsanlegg, i boligsoner og hurtiglading, samt

digitalisering, piggdekkgebyr og «smart parkering».

Stavanger byggdri� KF

Foretaket har i opprinnelig budsjett for 2018 lagt til grunn et mindreforbruk på kr 1,3 mill. Basert på

regnskapstall per 2. tertial 2018 forventer foretaket nå et mindreforbruk på kr 6,5 mill. Resultat per 2.

tertial 2018 er på kr 26,4 mill., noe som er 3,6 mill. høyere enn periodisert budsjett og tilsvarende

resultatet per 2. tertial 2017. Fastpris for renhold og drift inngår i inntektene, da dette er fakturert for

perioden januar t.o.m. september. På bakgrunn av ny årsprognose foreslår foretaket en netto

budsjettjustering på kr 5,2 mill., bestående av en økning på kr 1,5 mill. i lønnsutgifter (inklusive

pensjon og refusjoner), en reduksjon på kr 1,2 mill. i driftsutgifter og en økning på kr 5,5 mill. i

salgsinntekter.

Foretaket har fått større oppdragsmengde og dette medfører høyere lønnsutgifter enn budsjettert for

2018. Dette gjelder hovedsakelig avdeling Drift. Reduserte driftsutgifter er bl.a. knyttet til foretakets

bilpark. Salgsinntekter økes grunnet større oppdragsmengde. Varekjøp for videresalg ligger noe under

periodisert budsjett. Erfaringsmessig økes varekjøp for videresalg i løpet av siste halvår, slik at

foretaket legger til grunn at dette blir i tråd med budsjett.

Stavanger Natur- og idre�sservice KF

Foretaket hadde per 2. tertial 2018 et mindreforbruk på kr 7,3 mill., noe som er kr 3,1 mill. høyere enn

periodisert budsjett. Netto inntekter utgjør kr 125,9 mill., og netto kostnader utgjør kr 118,6 mill.

Foretaket har budsjettert med et nullresultat i 2018. Årsaken til avviket sammenlignet med budsjett

skyldes flere forhold, herunder periodiseringsavvik på AFP og reguleringspremie KLP, lavere

lønnsutgifter enn budsjettert grunnet vakante stillinger, samt økte netto inntekter i forbindelse med

vinterdrift (knyttet til uvanlig mye brøyting og strøing). Det overføres kr 3,0 mill. fra driftsbudsjettet til

investeringsbudsjettet for å delfinansiere årets investeringer, i tråd med vedtatt Handlings- og

økonomiplan 2018-2021, jf. bystyresak 133/17. Dette forholdet er ivaretatt av periodisert budsjett.

Til tross for usikkerhet knyttet til årets pensjonsavregning, er årsprognosen et regnskapsmessig

overskudd på kr 2,0 mill. Foretaket er av den oppfatning at et eventuelt overskudd må settes av på

disposisjonsfond, da foretaket har planer om å delfinansiere investeringskostnadene i neste

Handlings- og økonomiplanperiode, ved bruk av disposisjonsfond og overføringer fra drift. Utstyr og

kjøretøy har blitt foreldet, og for å opprettholde beredskapen og redusere reparasjonskostnader og

nedetid vil det være nødvendig med et investeringsløft. Foretaket foreslår ikke budsjettendringer i

forbindelse med rapporten per 2. tertial 2018.

Stavanger boligbygg KF

Foretakets driftsinntekter utgjør ca. kr 241,8 mill. og består i all hovedsak av leieinntekter. Ved

utgangen av august er det inntektsført kr 139,2 mill. og det forventes at driftsinntektene blir i tråd

med budsjett. Foretaket foreslår en netto økning i driftskostnadene på kr 5,7 mill. (korrigert for økte
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avskrivninger), hvorav kr 8 mill. i økt vedlikehold og kr 2,3 i redusert overføring til bykassen. Foretaket

legger til grunn at redusert overføring til bykassen skal finansiere rehabilitering av Øvre Strandgate

92, som består av 11 leiligheter og personalbase. Estimert rehabiliteringskostnad utgjør om lag 8 mill.

Foretaket foreslår videre å redusere investeringsnivået i 2018. Dette utløser kr 3,4 mill. i lavere

kapitalkostnader som foreslås anvendt til vedlikehold. I tillegg foreslås det å omdisponere budsjettert

avsetning til fond på kr 2,3 mill. til vedlikehold. På denne bakgrunn opprettholdes årsprognosen med

et resultat på kr 0.

Foretaket foreslår å redusere investeringsrammen for ordinære investeringer (kr 51,5 mill.) og

etablererboliger (kr 45 mill.) med henholdsvis kr 26,4 mill. og kr 15,4 mill. Foreslått reduksjon i årets

investeringsramme er i stor grad et resultat av tilpasninger i finansiering til prosjektenes framdrift.

Endringer i prosjektenes framdrift og bl.a. ikke-budsjetterte salgsinntekter medfører at foretaket

foreslår å redusere lånerammen for ordinære investeringer (kr 20,8 mill.) og etablererboliger (kr 45

mill.) til henholdsvis kr 0 og kr 27,5 mill.

Rådmannens tilrådning

I forbindelse med etableringen av Stavanger boligbygg KF i 2016 ble det opprettet et langsiktig

mellomværende (konserninternt lån) på kr 700 mill. For Stavanger boligbygg KF er det lagt til grunn at

lånet skal økes når nye anleggsmidler (prosjekter ferdigstilt i bykassen) overdras fra bykassen til

foretaket. Forskyvninger i tidspunkt for overdragelse av de aktuelle anleggsmidlene innebærer igjen at

foretaket pådrar seg lavere kapitalkostnader. Dette kommer i tillegg til reduserte kapitalkostnader

knyttet til reduksjon i låneopptaket for ordinære investeringer og etablererboliger i 2018. Reduserte

kapitalkostnader knyttet til langsiktig mellomværende er beregnet til om lag kr 2,9 mill. Dette

innebærer tilsvarende reduserte inntekter for bykassen. Rådmannen tilrår at rehabilitering av Øvre

Strandgate 92 søkes finansiert innenfor den aktuelle reduksjonen i kapitalkostnader. Det tilrås følgelig

at det ikke i tillegg foretas en reduksjon i overføringen fra foretaket til bykassen med 2,3 mil.

Stavanger utvikling KF

Foretaket har budsjettert med driftsinntekter på ca. kr 24 mill. i 2018. Driftsinntektene består

hovedsakelig av gevinst ved salg av eiendom og leieinntekter. Etter bl.a. reforhandling av leieavtaler

foreslås det å øke leieinntektene med kr 2 mill. Det er videre budsjettert med driftskostnader på ca.

25,3 mill. Foretaket foreslår å justere opp driftskostnadene med kr 6,4 mill., med utgangspunkt i bl.a.

varekostnad knyttet til salg av eiendommer. Sammen med justeringer i netto finans gir dette et

finansieringsbehov på kr 4,5 mill. som foreslås dekke ved bruk av egenkapital. Foretaket foreslår ikke

endringer i investeringsrammen på kr 170 mill. eller tilhørende låneramme på kr 139 mill.

Stavanger Forum AS

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?

agendaItemId=215267) – «Forum-området – status og videre utvikling». Saken hadde til formål å avklare videre

retning i arbeidet med å utvikle Forum-området, herunder gi retning i arbeidet med å reorganisere

Stavanger Forum AS (SF). I innstillingen ble det lagt opp til følgende:

Vurdere kjøp av SFs andel på 1/3 i Forum Expo.

Vurdere grunnlaget for å reforhandle kommunens gjeldende leieavtaler med SF.

At kommunen skal ha en aktiv rolle i koordineringen av forvaltning, drift og vedlikehold

(FDV) på Forum-området. I den forbindelse overtas kapasitet på inntil ett årsverk fra SF.
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De forannevnte tiltakene hadde til hensikt å bidra til å rendyrke aktørenes roller på Forum-rområdet.

Tiltakene ville rendyrke SFs rolle som utleier, teknisk produsent/leverandør, PEO, PCO mv. og

Stavanger kommunes rolle som bygg- og anleggseier. Tiltakene ville også kunne bidra til å

understøtte virksomheten til SF på både kort og lang sikt gjennom å redusere selskapets

driftskostnader.

Bystyrets vedtak i sak 75/18 omfattet bl.a.følgende:

Det er behov for en overordnet profilering av Stavanger. Som en del av dette er det behov

for at kommunen satser videre på Forum-området som arrangements-, konferanse og

idrettsområde.

Bystyret ber rådmannen utrede ulike modeller for ny organisering av denne overordnede

profilering av Stavanger, herunder arbeidet som i dag utføres av SF (KF/IKS, en avdeling i

kommunen eller AS).

Bystyret ber om at rådmannen skisserer en overordnet profileringen av Stavanger mot

byjubileet i 2025 (etter modell fra Helsingborg). Modellen skal markedsføre Stavanger med

utgangspunkt i de fasilitetene vi har på Stavanger Forum, i Folkehallene, i Stavanger

konserthus og MUST.

Bystyret har gjennom vedtaket gitt føringer for en ny og langsiktig modell som omfatter virksomheten

til Stavanger Forum AS. Vedtaket ses videre i sammenheng med vedtaket i sak 76/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215268) – «Styrking av kongress- og

arrangementssatsingen». Bystyret var imidlertid også opptatt av å sikre SFs drift frem til ny modell er

på plass. Rådmannen ble av den grunn bedt om å komme tilbake med forslag til tiltak senest i

forbindelsen med rapporten per 2. tertial 2018.

Rådmannen utreder høsten 2018 en ny modell for den overmodnede profileringen av Stavanger. I den

forbindelse ses det bl.a. på organiseringen av virksomheten til SF, og ansvarsforhold og grensesnitt

opp mot andre organisasjoner som f.eks. Region Stavanger BA. Berørte parter vil involveres i

utredningsarbeidet. Rådmannen er også i ferd med å engasjere eksterne konsulenter som kan bistå i

utredningsarbeidet. Det tas sikte på at resultatet av utredningsarbeidet kan fremmes for politisk

behandling vinteren 2018/2019.

I tråd med bystyrets vedtak i sak 75/18 fremmer rådmannen forslag til tiltak som kan sikre grunnlaget

for SFs drift. Rådmannen er av den oppfatning at det kan ta tid før ny modell gir ønsket effekt. Det vil

følgelig ikke være tilstrekkelig å se på kortsiktige tiltak fram til ny modell er implementert.

Rådmannen tilrår derfor at det arbeides videre med tiltakene i skissert i sak 75/18, som kan gi en

effekt på både kort og lang sikt. Det foreslås at rådmannen gis et mandat til følgende:

Stavanger kommune og SF har andeler i sameiet for Forum Expo på henholdsvis 2/3 og

1/3. Det er inngått en sameieavtale som regulerer partenes rettigheter og forpliktelser.

Dette omfatter bl.a. fordeling av tid, drift og vedlikehold, samt kjøp/salg av de respektive

andelene i sameiet. I avtalen framgår det at SF skal ha ansvar for drift og vedlikehold av

anlegget på vegne av sameiet. SFs andel i sameiet hadde en bokført verdi på kr 66,9 mill.

per 31.12.2018.

SF har framholdt at det er krevende for selskapet å være eier i Forum Expo som følge av de

økonomiske forpliktelsene dette medfører. Det er samtidig et behov for å forenkle eierforholdene på

Forum-området og rendyrke aktørenes roller. Det foreslås at det innledes forhandlinger om kjøp av

SFs andel i Forum Expo, herunder at rådmannen gis mandat til å gjennomføre transaksjonen innenfor
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rammen av gjeldende bokført verdi, jf. pkt. 7 i sameieavtalen. SF vil da i stedet leie halltid av

kommunen.

Stavanger kommune har et omfattende forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar (FDV)

på Forum-området for både bygg, anlegg og uteområder. Dette ansvaret er i

sameie-/leieavtalen for Forum Expo og konferansesenteret i større grad overført til

sameier/leietaker enn for ordinære formålsbygg. Som et ledd i arbeidet med å rendyrke

kommunens rolle som bygg- og anleggseier kan det være naturlig at kommunen tar en

aktiv rolle i koordineringen av FDV på Forum-området. I den forbindelse foreslås det at

rådmannen gis mandat til å overta kapasitet på inntil ett årsverk fra SF. Budsjettmessige

konsekvenser vil behandles etter at tidspunkt og vilkår er fastsatt, dvs. i rapporten per 1.

tertial 2019. Eventuelle kostnader i 2018 finansieres innenfor gjeldende rammer.

Det kan være hensiktsmessig å vurdere grunnlaget for å reforhandle kommunens

gjeldende leieavtaler med SF. Det foreslås at rådmannen gis mandat til å reforhandle

avtalene. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser behandles i rapporten per 1. tertial

2019. I rapporten per 2. tertial 2018 er det foreslått en leieutsettelse/fritak på inntil kr 1,25

mill. høsten 2018. Dette i påvente av en eventuell reforhandling av leieavtaler og

implementering av ny langsiktig modell.

På bakgrunn av bystyrets ønske om å sikre grunnlaget for SFs drift fram til ny modell er på

plass, foreslås det gjennomføring av en kapitalforhøyelse på inntil kr 2,5 mill. ved behov,

etter at allerede planlagt kapitalforhøyelse på kr 5 mill. er gjennomført høsten 2018, jf. sak

133/17. Det tilrås at rådmannen får mandat til å vurdere behovet for gjennomføring av

kapitalforhøyelsen i samråd med SF og Rogaland fylkeskommune.
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5 Sykefravær, HMS og kompetanse

5.1 Sykefravær

5.2 Årsverksutvikling

5.3 Lederskap, kompetanse og HMS

5.1 Sykefravær

Det gjennomsnittlige sykefraværet fra januar til august 2018 er 8,2 % og 0,1 prosentpoeng høyere

sammenlignet med 2017  . Det er sesongmessige variasjoner i sykefraværet, og første kvartal er

tradisjonelt sett høyere enn resten av året. Perioden januar til mars 2018 er i snitt 1 prosentpoeng

høyere enn 2017, men det er en positiv utvikling utover i 2. kvartal.

Figur 5.1 Stavanger kommune, utvikling sykefravær 2015-2018. Data hentet ut 31.08.2018. Juli og august er
foreløpige tall og kan bli endret ved senere oppdateringer.

Influensasesongen i Rogaland 2018 nådde toppen i uke 7. Det er naturlig at dette har vært en

medvirkende årsak til korttidsfraværet i de tre første månedene. Fra april og ut perioden har korttids-

og langtidsfraværet gått ned sammenlignet med 2017.
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Figur 5.2 Sykefravær Stavanger kommune, utvikling per måned fordelt på korttid og langtid. Data hentet ut
31.08.2018. Juli og august er foreløpige tall og kan bli endret ved senere oppdateringer.

Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike tjenesteområdene og stab- og

støtteområdene  . De ulike områdene varierer i størrelse og i små enheter vil enkeltpersoners

sykefravær påvirke statistikken. Helse og velferd og Oppvekst og utdanning har størst andel ansatte,

og har størst innvirkning på kommunens gjennomsnittlige sykefravær. Disse områdene har også det

høyeste gjennomsnittlige fraværet i perioden med henholdsvis 9,5 % og 7,6 %, mens Innbygger- og

samfunnskontakt har det laveste sykefraværet for perioden med 5,0 %.
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Figur 5.3 Sykefravær tjeneste-/stab og støtte område, utvikling per måned 2018 Data hentet ut 31.08.2018.
Juli og august er foreløpige tall og kan bli endret ved senere oppdateringer.

Sykefravær per 1. halvår  (januar til juni) 2015-2018 for
utvalgte områder 

Sykehjemmene har den største økningen i sykefraværet 1. halvår sammenlignet med samme periode i

fjor. 6 av 11 sykehjem har over 10 % sykefravær og økningen er på alle sykehjem, unntatt ett som har

en nedgang på 2,2 prosentpoeng. Sykehjemmet med nedgang melder at de jobber systematisk med å

forebygge og følge opp sykefravær. De har dette på sin HMS-handlingsplan, jobber med arbeidsmiljø

og leder er nøye med å invitere ansatte til samtaler.

Bofellesskapene har en økning på 0,9 prosentpoeng, mens hjemmebaserte tjenester er likt med 2017.

Barn, unge og familie, som består av Barnevern, EMbo, Helsestasjon og skolehelsetjeneste og Ungdom

og fritid, har en nedgang på 1,1 prosentpoeng og det er langtidsfraværet som går ned.

Barnehageområdet har en økning på 0,5 prosentpoeng og er nå på 11,3 %. 28 av 55 barnehager har økt

sitt fravær, mens 27 barnehager er på samme nivå eller har redusert fravær. 23 barnehager har mer

enn 12 % sykefravær, men noen av disse har få ansatte. Skoleområdet har 7,4 % og det er en økning

på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Fraværet har økt på 24 av 43 skoler, men samtidig har

12 skoler redusert fraværet med mer enn ett prosentpoeng. 

Lærlinger har en reduksjon på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med 2017 og er nå på 10,5 %.

Opplæringskontoret jobber aktivt med å bedre de administrative rutinene. Digitale sykemeldinger

sendes nå direkte til opplæringskontoret, slik fraværet blir fanget opp på et tidligere tidspunkt. De er

tettere på virksomhetene og lærlingene der det er tendenser til gjentagende fravær.
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Figur 5.4 Sykefravær utvalgte områder 1. halvår 2015 – 2018 * Bofellesskapene ble skilt ut fra hjemmebaserte
tjenester 01.01.2017, men sykefraværet er justert tilbake til 2015. **Lervig sykehjem og Blidensol sykehjem er

inkludert fra 01.03.2018

Utvikling av sykefravær er et oppmerksomhetsområde i hele organisasjonen. Det er leders ansvar å

følge opp arbeidet med sykefravær/nærvær. I tillegg er dialog om forebygging og oppfølging av

sykefravær i virksomhetenes HMS-grupper, Arbeidsmiljøutvalgene (AMUene) og

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) viktig for felles innsats og bevisstgjøring.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) har i samarbeid med flere virksomheter denne høsten jobbet med

forebygging og oppfølging av sykefravær, ROS-analyse, vold- og trusler, avviksmeldinger. Oppdragene

er i henhold til samarbeidsplan mellom BHT og kommunalsjef skole og barnehage. Helsesjefen

planlegger en influensakampanje i Helse og velferd med mål om å øke antall ansatte som vaksinerer

seg. Brukerperspektivet er i fokus, men det er grunn til å tro at færre ansatte blir syke av influensa

hvis en lykkes med kampanjen.

I tråd med tidligere vedtak er rådmannen i gang med å utarbeide en handlingsplan med tydelige

innsatsområder for forebygging og oppfølging av sykefravær. Tiltakene vil være målrettet mot

virksomheter og grupper av ansatte med høyt sykefravær. Stikkord er leders rolle, systematisk HMS-

arbeid, forenkling og forbedring av sykefraværsrutinene, opplæring og systematisk tilnærming for

oppfølging av korttid- og langtidsfravær. Handlingsplanen skal implementeres i kommende periode.

5.2 Årsverksutvikling

Fra 1. januar 2018 ble ny administrativ organisering av kommunen iverksatt. Oppvekst og levekår er

fordelt på to tjenesteområder; Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. By- og

samfunnsplanlegging (tidligere Kultur og byutvikling) er endret. Beredskap og samsfunnsikkerhet

inngår nå som en del av avdelingen, samtidig som Kultur ble overført til innbygger og

samfunnskontakt. Tidligere Personal og organisasjon og Økonomi er hovedsakelig fordelt på to
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stabs/støtteområder som er henholdsvis Strategi og styring og Støtte og utvikling. Det nye

tjenesteområdet Innbygger og samfunnskontakt består av innbyggerservice, kommunikasjon, kultur,

næring, smartby og politisk sekretariat. 

Det er per 31. august ansatt 9884 personer i Stavanger kommune på fastlønn. Dette inkluderer fast

ansatte, vikarer, lærlinger, og ansatte i lønnet permisjon. Dette utgjør totalt 8034 årsverk, og er 296

årsverk mer enn ved årsskiftet.

Økningen i årsverk er størst i Helse og velferd med 95, dette som følge av overtakelsen av Blidensol

sykehjem fra 1. mars 2018. Stavanger hjemmehjelp ble overført til hjemmebaserte tjenester og fordelt

på de 4 virksomhetene 1. april 2018.

I tabellen under vises bemanningsutviklingen for tjeneste- og stab/støtte områdene og utvalgte

tjenester fra januar og hittil i 2018.

Tjeneste-/stab og
stø�eområde

Årsverk
31.12.2017

Årsverk
januar
2018

Årsverk
februar

2018

Årsverk
mars
2018

Årsverk
april
2018

Årsverk
mai
2018

Årsverk
juni
2018

Årsverk
juli

2018

Årsverk
august

2018

Annet (inkludert
lærlinger og HTV)

  193 190 189 187 182 181 180 217

By- og
samfunnsplanlegging

  95 98 99 98 98 98 96 96

Bymiljø og utbygging   213 215 217 219 219 219 218 217

Helse og velferd   2690 2693 2807 2806 2810 2893 2901 2850

Innbygger- og
samfunnskontakt

  59 60 61 62 60 61 62 59

Oppvekst og
utdanning

  4276 4259 4261 4267 4237 4222 4145 4321

Rådmannens
stabsenheter

  31 33 33 34 35 38 38 39

Støtte og utvikling   232 229 228 228 229 235 233 236

Totalsum* 7738 7789 7775 7895 7903 7871 7947 7873 8034

*                  

Antall årsverk i
lønnet permisjon

226 244 238 234 248 246 236 220 231

UTVALGTE
OMRÅDER:

                 

Hjemmebaserte
tjenester

  547 547 550 549 544 552 556 564

Sykehjem   648 653 751 749 747 790 779 743

Bofellesskap   584 590 593 588 588 587 593 580

Barn, unge og familie   419 419 418 417 410 412 411 416

Kommunale
barnehager

  1216 1210 1208 1208 1199 1201 1177 1208

Grunnskole   2044 2040 2041 2050 2039 2021 1976 2095
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5.3 Lederskap, kompetanse og HMS

Lederutviklingsprogram i ny organisasjon 

Rådmannen har startet arbeidet med å utarbeide ledelsesprinsipper for nye Stavanger. Ledere og

ansattes representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger deltok 6. juni på en dialogkonferanse, hvor

det ble gitt innspill til prinsipper for ledelse. Det er utarbeidet utkast til ledelsesprinsipper og

arbeidet med å ferdigstille dette pågår.

Et nytt lederutviklingsprogram for de tre øverste ledernivåene i kommunen er under utvikling. Det

skal innhentes ekstern faglig støtte til gjennomføring av programmet og tilbudskonkurranse pågår.

Programmet skal ha oppstart i januar 2019 og vil inkludere alle aktuelle ledere i nye Stavanger.

Rullering av overordnet handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø 

Arbeidet med rullering av rådmannens overordnede handlingsplan for HMS og arbeidsmiljø pågår. For

å sikre god forankring er overordnet handlingsplanen sendt til HMS-gruppene for innspill.

Handlingsplanen skal så behandles i arbeidsmiljøutvalgene og hovedarbeidsmiljøutvalget. De

prioriterte satsingene er å styrke HMS-grupper og arbeidsmiljøutvalgs arbeid med å øke nærvær og

redusere sykefravær og forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler.

Ny� avviks- og forbedringssystem 

I 2017 startet arbeidet med å få på plass et avviks- og forbedringssystem som skal være

brukervennlig og intuitivt. En kunnskapsbasert anskaffelse ble gjennomført våren 2018 og kontrakt for

levering av system ble tildelt TQM Partner. Stavanger kommune vil få tilgang til modulene

dokumentstyring, hendelsesbehandling og risikostyring, noe som innebærer et helthetlig

styringsverktøy for kvalitet og HMS. Implementering starter opp i september 2018, mens opplæring

starter i januar 2019, med en varighet på rundt 4 mnd.

HMS-kompetanse 

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg blir

fortløpende forbedret, inkludert å sikre nødvendig deltakelse. Lederne skal ha kompetanse blant

annet i hvordan god organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet påvirker arbeidsmiljø og

tjenestekvalitet i positiv retning. HMS-opplæring for ledere er intensivert med inntil 6 kurs per år.

Forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler 

I virksomhetsområder hvor vold og trusler mot ansatte er aktuell arbeidsmiljøutfordring, jobbes det

kontinuerlig med å redusere risiko. Som del av det systematiske HMS-arbeidet skal leder i samarbeid

med verneombud/tillitsvalgt og HMS-gruppen, forebygge vold og trusler på arbeidsplassen.

Kompetansehevende tiltak i forebygging, og håndtering av vold og trusler mot ansatte, er gjennomført

på overordnet nivå, i aktuelle tjenesteområder og virksomheter. Det er startet et arbeid med helhetlig

system for kompetansehevende tiltak som er i tråd med nye krav i forskrifter 2017 og skal tilpasses

virksomhetenes behov.

Varsling av kritikkverdige forhold 

Som del av oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonsrapporten Varslingsrutiner og konflikthåndtering

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690836?agendaItemId=213462) er retningslinjer for varsling av

kritikkverdige forhold revidert. Retningslinjene er tydeligere på hva som er varsling, herunder skille

mellom klage og varsling, roller og ansvar, hvordan varsle, leders oppfølging av varsel og varsling og

Tabell 5.1 Årsverksutvikling for tjeneste- og stab/støtteområdene og utvalgte virksomhetsområder
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offentlighet. Veiledninger knyttet til avvik, varsling og klage legges inn i det nye avviks- og

forbedringssystemet. Retningslinjene behandles i Kommunalstyret for administrasjon i september.

Det er gjennomført to heldagsseminar for ledere, tillitsvalgte og verneombud i hvordan håndtere

konflikter og trakassering i arbeidsmiljøet. Varsling, klage og avvik var også tema på seminarene.
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6 Bystyrets tekstvedtak HØP

Tekstvedtak fra HØP 2016-2019

           

1. Framtidens sykehjemsstruktur 17. Stavanger sentrum 33.
Engøyholmen - status som
fartøyvernsenter

2. Ny skole i Storhaug bydel 18. Lyse AS 34. Verdensarv

3. Lervig sykehjem 19.
Eiendomsskatt – statens
taksering

35. MUST, Holmeegenes

4. Seniorsenter 20.
Fremtidens skole –
Stavangerskolen 2025

36. Kunst i offentlig rom

5. Demenslandsby 21.
Ny skole på Storhaug –
modellskole for
smartteknologi

37. Rogaland Filmkraft

6. Økologisk gård 22.
Entreprenørskaps-
kompetanse

38. Idrettshaller

7. Folkebad i Jåttåvagen 23.
SFO for funksjonshemmede
elever fra 5. til 10. klasse

39. Norsk Lydinstitutt

8. Sikkerhet i sentrum 24. Skolevegringsprosjekt 40.
Bedre fremkommelighet på
veiene (tidligere
flaskehalsprosjektet)

9. Områdeløft for Hillevåg 25. Rus og psykiatri 41.
Vedlikehold/skjøtsel av
friområdene

10. Områdeløft for Storhaug 26. Levekårsløft 42. Kommunal ladestrategi

11.
Økt opparbeidelse friområder og
hundeluftegårder

27. Psykisk helse 43. Sykkelstrategien revideres

12. Sykkelstrategi 28. Nye boligformer 44. Garderobeanlegg på Hinna

13.
Kongress- og
arrangementsturisme og
Stavanger Forum AS

29. Flere VTA-plasser 45. Stavanger Bolig KF

14.
Kongress og
arrangementsturisme

30. Spaniaplassene 46. Vålandsbassengene

15.
Reorganisering Stavanger Forum
AS

31.
Evaluering av signalanlegget
på sykehjem

   

16. Universitets- og høyskolebyen 32.
Tilrettelegge for økt aktivitet i
svømmehallene

   

Tabell 6.1 Tekstvedtak som følges opp pr. 2. tertial 2018
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1. Framtidens sykehjemsstruktur

Fremtidens sykehjemsstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil «Leve HELE LIVET» ha vært i

drift i 4 år. Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal

økes. For å være rustet for fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av

fremtidens sykehjemsstruktur og nye sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med

kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 «Revisjon omsorg 2025».

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690942?agendaItemId=215697). Forventet oppstart av ombygging vil

være i 2019. Plan for omsorgsbygg 2030 er under arbeid og forventes fremlagt til politisk behandling

mot slutten av 2018, ev. 1. tertial 2019.  Arbeidet med temaplanen gjenopptas når nye ressurser er

rekruttert.

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

2. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes kr 172 mill for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig

framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 2. tertial 2018:

Formannskapet har vedtatt sak 50/18 Tomt til offentlig formål på Storhaug – mulighetsstudie

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690933?agendaItemId=214266) som nå vil bli lagt til grunn for det videre

arbeidet.

3. Lervig sykehjem

Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver

hvordan også beboere ved Domkirken sykehjem kan flytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal

vise oppdaterte budsjetter, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig

avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

4. Seniorsenter

Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av

sykehjemsplassene til Lervig sykehjem.

55

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690942?agendaItemId=215697
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690933?agendaItemId=214266


Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene

drives på ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen

inviteres til utvikling av området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF/Bolig KF og Stavanger

kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle

foretak. Stiftelsen skal eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en

sak når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig

avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

5. Demenslandsby

Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges

til rette for flere boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges

til rette for butikker, helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018,

jf. FSK 120/18 Ramsvigtunet-senter for demens, ombygging og løsning for beboerne i

ombyggingsperioden. (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690942?agendaItemId=215697) Forventet oppstart

av ombygging vil være i 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

6. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen

legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet.

Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 2. tertial 2018:

Stiftelsen arbeider med å klargjøre premissene for søknad om økt økonomisk støtte til oppføring av

nytt næringsbygg og en ny sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra

stiftelsen foreligger. Det fremstår i skrivende stund noe usikkert om dette blir inneværende år.

7. Folkebad i Jå�åvågen

Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det

nedsettes en egen prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet

kommer sammen for å se på en løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen
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arbeider frem et forslag til utbygging, samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og

finansieringsplan for bygging og drift.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet sak om folkebadet i møte den 18.06.2018, jf. sak 70/18 Folkebadet – Veien videre

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690942?agendaItemId=215697). Saken ble utsatt, og arbeidet er inntil

videre stilt i bero.

8. Sikkerhet i sentrum

Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen

egne budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum

vedrørende lys og overvåkning på de aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde

kommunalutvalget orientert.

Status per 2. tertial 2018:

Som omtalt i 1. tertial er overvåkingen i operativ drift, og rådmannen vil komme tilbake med

orientering til kommunalutvalget når avtalen med politiet er formelt avklart. Saken anses som

ferdigbehandlet.

9. Områdelø� for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7

million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 2. tertial 2018:

IRIS la fram sin sosiokulturelle stedsanalyse for kommunalutvalget 19. juni og Hillevåg bydelsutvalg

ble invitert. Den fikk også oppmerksomhet i media. Et første høringsutkast ble lagt fram på møtet i

folkehelseforum 20.8.2018 og for rådmannens lederteam 22.8.2018 Et revidert utkast sendes i løpet

av september til Hillevåg bydelsutvalg.

10. Områdelø� for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den

nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og

områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 2. tertial 2018:

En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om

bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690835?agendaItemId=214852)) ble behandlet i møte i

Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i forkant av dette

møtet. Staten har godkjent planen og utbetalt midlene. Prosjektledelsen er i gang med å

implementere planene.
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11. Økt opparbeidelse friområder og hundelu�egårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder

og setter av kr 1,5 mill kroner i 2017 og kr 2 mill i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000

kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 2. tertial 2018:

Det forberedes fortsatt sak i løpet av året.

12. Sykkelstrategi

Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere

sykkelveier, bedre folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde

investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut

perioden. Sykkelsatsningen videreføres med kr 20 mill i pr år fra 2018. Bruk av midlene avventes til

sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke delfinansiering gjennom statlige

støttemidler for sykkeltiltak.

Status per 2. tertial 2018:

Saken er behandlet og vedtatt i KMU-sak 107/18 Sykkelstrategi 2018-2030 – endelig behandling, og

ansees som ferdigbehandlet.

13. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum

AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress-

og arrangementsturisme i regionen. Det settes av kr 5 mill. i 2017 og kr 5 mill. i 2018 og kr 2,5 mill. i

2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen ”Stavanger

Convention Bureau”.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling»

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215267) og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og

arrangementssatsingen». (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215268) Planlagt

kapitalforhøyelse på kr 5 mill. i 2018 vil ses i sammenheng med oppfølgingen av vedtakene i de

nevnte sakene. Det tas sikte på at Stavanger Forum AS planlegger gjennomføring av

kapitalforhøyelsen i 3. tertial 2018, i samråd med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Det tas videre sikte på at ny kapitalforhøyelse gjennomføres i 2019, jf. bystyresak 177/16.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

14. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det
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ysty et legge t l ette o ut l g a e s ste e de æ ge , o st ll g og a t tet eg o e . et

settes av kr 30 mill i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen

i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger,

publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale,

nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer.

Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil

bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra

fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser

som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret

og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget

vil fungere som styre for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet

skal settes opp.

Status per 2. tertial 2018:

Oppfølgingen av Kongress og arrangement fondet ses i sammenheng med bystyresak 75/18 Forum-

området – Status og videre utvikling.

15. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og

arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum

AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på

Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til

renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo

videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med

Rogaland fylkeskommune.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling»

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215267) og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og

arrangementssatsingen (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215268)». I de aktuelle

sakene ba bystyret om at rådmannen bl.a. utreder ulike modeller for ny organisering av en overordnet

profilering av Stavanger, herunder arbeid som i dag utføres av Stavanger Forum AS. Rådmannen vil

utrede det forannevnte og tilhørende problemstillinger i løpet av 3. tertial 2018. Det vises for øvrig til

en nærmere redegjørelse for oppfølgingen av sak 75/18 og 76/18 i kapittel 4

(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-4/#4-7-kommunale-foretak-og-selskap) .

16. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny

samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av

Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne
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universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det

også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den

kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for

regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg

og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage

en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 2. tertial 2018:

Samarbeid UiS / Campus Ullandhaug

Fornyet avtale med UiS ble signert 31. mai 2018. Prosess for å lage handlingsplan for

avtalen er satt i gang.

Kommunalutvalget har gitt sin tilslutning til at arbeidet med strategi for utvikling av

universitetsområdet på Ullandhaug settes i gang (Kommunalutvalget 19.06.2018). Et

forprosjekt med varighet fram til sommeren 2019 er under planlegging.

Kontaktmøte med UiS er fastsatt til 18.09.2018, der viktige strategiske saker ved UiS blir

tema.

Samarbeid VID/Campus Misjonsmarka

Sak 79/18, Samarbeidsavtale med VID og Stavanger kommune er behandlet i Stavanger

formannskap 07.06.2018. Signering av avtalen er fastsatt til 02.10.2018.

Kontaktmøte med VID er fastsatt til 18.09.2018, der viktige strategiske saker ved VID blir

tema.

Temaplan «Kunnskapsbyen Stavanger»

Arbeidet med temaplan Kunnskapsbyen Stavanger er satt i gang.

Oppstartsmøte for administrativ styringsgruppe er fastsatt til 12.09.2018. Styringsgruppen

skal gi innspill til mål, visjoner og temaer for planen, se til at arbeidet struktureres og

gjennomføres i henhold til politiske vedtak, og godkjenne sammensetting av

prosjektgruppe.

Det er inngått avtale med Kantar om evaluering av Melding om universitetsbyen Stavanger

som del av grunnlaget for ny temaplan.

Studentrådet

Det er avholdt to møter i studentrådet i løpet av 2. tertial, der næringssjef har møtt for

rådmannen.

17. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for
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Ut l ge a Sta a ge se t u e t g o bye og eg o e . ysty et a øyt a b sjo s å o

den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med

forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City

Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget blir

kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag

ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om forvaltning og koordinering av kommunens roller i forbindelse med sentrum er noe forsinket.

Saken vil bli fremmet i løpet av 3. tertial.

18. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å

etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe bestående av relevante fagpersoner

(finans/økonomi) hos aksjonæren og i Lyse AS, som i løpet av 3. tertial 2018 vil utrede behov og vilkår

for eventuelle nye lån fra aksjonærene til Lyse AS. Arbeidsgruppens tilrådning vil fremmes for politisk

behandling vinteren 2018/2019.

19. Eiendomsska� – statens taksering

Bystyret ber kommunalstyret for finans legge frem en sak om å utrede hva det vil innebære å gå over

til statens taksering av eiendomsskatt. Det blir ikke lagt inn noen kostnader før dette.

Status per 2. tertial 2018:

Utredningsoppdraget inngikk i sak 32/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/693264?agendaItemId=214927)

til fellesnemnda 4. juni 2018. Saken omhandler etablering av administrativt prosjekt om taksering og

harmonisering av eiendomsskatt. Fellesnemnda vedtok å prioritere prosjektet og dets kostnader

innenfor midlene som er stilt til rådighet for å etablere nye Stavanger kommune.

20. Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025

Våre barn er byens fremtid. Bystyret starter arbeidet med hvordan Stavangerskolen skal utvikle seg

mot 2025. Målet er moderne og fleksible undervisningsmetoder, hensiktsmessig organisering av

skoleledelse, spesialundervisning og integrering av nye innbyggere. Målet er videre en smartby-skole,

med full integrering av teknologi og digitalisering i undervisning, samt en fremtidsrettet politisk og

administrativ ledelsesstruktur for skolen. Rådmannen legger frem en sak for kommunalstyret for

oppvekst og formannskapet om hvordan dette arbeidet på kort og lang sikt skal organiseres.

Driftsstyrene vurderes nedlagt fra høsten 2018. og vurderes erstattet med en modell som gir økt

eierstyring, samt bedre kontakt mellom virksomhetene/skolene og kommunalstyret for oppvekst.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om fremtidens skole ses i sammenheng og koordineres med nye kvalitetsplaner for skole og SFO.
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Arbeidet med kvalitetsplaner starter opp medio september 2018. Sak til kommunalstyret for oppvekst

og FSK om fremtidens skole utsettes derfor til 3. tertial. Driftsstyrene vurderes i forbindelse med

oppfølging av vedtak i KO sak 5/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691194?agendaItemId=213396). I

forbindelse med dette legges det frem en sak i oktober 2018.

21. Ny skole på Storhaug – modellskole for smar�eknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner

ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at

moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det

et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer,

og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Se punkt 2 (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2018/kapittel-6/#tv2) om ny skole på Storhaug.

22. Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og

elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem

jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel Smartby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial.

23. SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse

Bystyret ber om at det fremmes en egen sak vedrørende tilbudet om skolefritidsordningen for

funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse. Det innføres en ordning om redusert og differensiert

foreldrebetaling for SFO-plasser for funksjonshemmede elever fra høsten 2018. Det legges inn en

million kroner til dette arbeidet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Framlegges egen sak 2. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Sak lagt fram for behandling i KO (sak 27/18) og FSK (sak 20/18).

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690930?agendaItemId=213748)

24. Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver
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Sta a ge s al bl lede de a be det ot s ole eg g. et e legges e sa so bes e

omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser

målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med

spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike

profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes

departementet om prosjektmidler.

Status per 2. tertial 2018:

Framleggelse av saken utsettes til 3. tertial.

25. Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus

og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer

arbeidet og bruk av de avsatte midlene på kr 10 mill. Det søkes om finansiering fra staten og KS

involveres i prosessen.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført et bredt anlagt seminar i regi av kommunalstyret for levekår 6. februar 2018 for å

belyse utfordringsbildet knyttet til brukere med rus/psykiske lidelser, og Stavanger har sammen med

de andre storbyene sluttet seg til prosjektet «De vanskelig bosettbare» drevet av Oslo kommune.

Det skal rekrutteres en prosjektleder med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid som sammen

med representanter for brukere, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester utarbeider en

prosjektskisse for bruk av de avsatte midlene. Stillingen finansieres av de avsatte midlene.

Arbeidet med rekruttering av prosjektleder pågår.

26. Levekårslø�

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må

løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det

understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale

organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige

kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av

disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan.

Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for

kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og

ekstern finansiering.

Prosjektet ”Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige

samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge

frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.
63



Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom,

både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns

overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner

eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for

kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å

redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte. Videre

vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig

årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere

”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ

til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med

dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for

innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger kr 3 mill. særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars:

1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til

kommunalutvalget i mars. Det legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.

2. Saken om mulighet for intern og ekstern finansiering av tilrettelegging for kunstgress på

grusbanen ved Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til

bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for

kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først

fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av

fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads-

beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.

3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å

bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til

innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.

4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for

kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

1. En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og

sak om bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i

møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i

forkant av dette møtet.

2. Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik legges fram for kommunalstyret

for levekår i 3.tertial.

3. Revidert tiltaksplan Barn vil være med legges fram til politisk behandling i 3.tertial.

27. Psykisk helse

Dagsentertilbud
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agse te t lbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk

syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en

oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens

dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt

tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på

hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger

Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og

kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Status per 2. tertial 2018

Sak om dagsentertilbud og lavterskeltilbud legges fram til politisk behandling i 3. tertial.

Sak om hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes,

legges fram for levekårstyret i 3. tertial.

28. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare

alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et

større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan

omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling

av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye

boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de

ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber

rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår

og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen ga i 1. tertial Stavanger utvikling KF i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for

Mosheim-tomten for alternative boformer. Foruten Mosheim er det utviklingsmuligheter både på

Teknikken og på Bekkefaret. Samtidig er det en rekke kommunale utbyggingsbehov som skal løses i

dette området. Stavanger Utvikling KF er derfor anmodet om å foreta en helhetlig studie der både

alternative boformer og øvrige behov belyses med utgangspunkt i flere definerte tomter.

Arbeidet med mulighetsstudien pågår.
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29. Flere VTA-plasser

Bystyret ønsker at det over tid skal etableres et større antall VTA-plasser i Stavanger kommune. Det

fremlegges en sak snarest for kommunalutvalget som skisserer hvordan kommunen kan sikre et

høyere statlig tilskudd – og eventuelt at kommunen dekker kostnadene i sin helhet. Det er satt av

midler i rådmannens budsjett (linje 148 – arbeidstreningsseksjonen). Det bes om en sak som redegjør

for bruken av disse midlene.

Status per 2. tertial 2018:

NAV Rogaland øker antall VTA-plasser med tolv i Stavanger i løpet av 2018. I tillegg har Stavanger fått

midler til ni VTA-plasser i et pilotprosjekt med kommunal VTA. Fire av disse plassene skal benyttes i

tilknytning til kafeteriaen på Lervig sykehjem, mens de resterende fem skal tildeles som oppdrag til

en av arbeidsmarkedsbedriftene. Bystyret har bevilget midler til finansiering av den kommunale

egenandelen i de 21 nye VTA-plassene. Bystyrevedtaket ansees med dette som ferdigbehandlet.

30. Spaniaplassene

Bystyret vil fortsatt gi eldre i Stavanger et tilbud om rehabiliterings- og helseopphold i Spania. Det

legges i 2018 frem en sak med forslag til flere former for opphold, der det forutsettes at deler av

tilbudet skal kunne være selvfinansierende.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 38/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691040?agendaItemId=215092) om Spaniaplassene ble

fremlagt til politisk behandling i kommunalstyret for levekår i juni 2018. Ny avtale med Bærum om

kjøp av sykehjemsplasser inngås i løpet av høsten 2018.

31. Evaluering av signalanlegget på sykehjem

Videre anskaffelser av signalanlegg utsettes inntil erfaringer fra Lervig er lagt frem i en sak til

kommunalstyret for levekår.

Status per 2. tertial 2018:

Arbeidet med anskaffelse av ny rammeavtale for signalanlegg pågår. Det gjennomføres løpende

evaluering og korrigering av anlegget på Lervig. Helhetlig evaluering gjennomføres i 2019.

32. Tilre�elegge for økt aktivitet i svømmehallene

Stavanger kommune har bygget flere nye svømmeanlegg som gir byens innbyggere gode muligheter

for svømming og fysisk aktivitet. Bystyret avsetter kr 1,15 mill til tiltak som hinderløype i vann og

vannsklie.

Status per 2. tertial 2018:

Anskaffelser er gjennomføres i tråd med sak 16/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686284?

agendaItemId=214027) til KKI, og dette vil nå bli utprøvd i Kvernevik svømmehall. Sak ansees som

ferdigbehandlet.
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33. Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke

om status som statlig fartøyvernsenter.

Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg kr 150 000.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

34. Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket

som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie samt kloster og steinkirker vurderes fremmes som

aktuell kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner

kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

35. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de kr

2,8 mill. avsatt i budsjettet.

Status per 2. tertial 2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST er ennå ikke fremforhandlet.

Saken sees i sammenheng med behandlingen av forslag til ny kulturplan 2018.

36. Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli

bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2018.
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Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

37. Rogaland Filmkra�

Bystyret er opptatt av at Filmkraft kan utvikle seg videre i Stavanger. Det fremlegges snarest en sak

vedrørende eierstrategi og mulighetene for videreutvikling av Rogaland Filmkraft i samarbeid med de

andre eierne, og hvilke ringvirkninger dette kan gi for byen.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen vil legge fram en sak vedrørende kommunens eierskap i Filmkraft Rogaland AS for

Kommunalstyret for kultur og idrett i løpet av høsten 2018.

38. Idre�shaller

Når den nye doble Hetlandshallen står klar for bruk høsten 2018, legges det til rette for en

prøveordning der idrettslagene står for tilsyn og vakthold når de ulike idrettslagene benytter hallene.

Egen sak til kommunalstyret for idrett og kultur.

Vedtak i FSK 15. mars:

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett, KKI, 2. tertial.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 35/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686287?agendaItemId=215247) Prøveordning drift/tilsyn

idrettshall ble behandlet i KKI 20.6.2018.  Sak ansees som ferdigbehandlet.

39. Norsk Lydinstitu�

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med

en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor

oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført møter med Lydinstituttet. Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018.

40. Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere

flaskehalsprosjektet)

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synligjort,

ikke minst i Hillevåg/bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten,

fylkeskommunen. Kommunen setter av kr 12 mill. i perioden. Det fremlegges en egen sak

til kommunalstyret for miljø og utbygging og formannskapet.
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Asfaltering

Det settes av kr 3 mill. hvert år i perioden til asfaltering av kommunale veier. Kommunalstyret for

miljø og utbygging godkjenner den endelige listen av prosjekter.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli gitt tilbakemelding i løpet av 3. tertial.

41. Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes kr 2 mill. hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og

tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av

turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen

sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet i møtet 28.08.2018 sak 120/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686317?

agendaItemId=215586) om støtte til finansiering av våtmarksutstilling på Mostun natursenter som også sees

som en oppfølging av tidligere saker knyttet til dette forholdet. Øvrige forhold vil bli fulgt opp i

kommende årsprogram for park og vei.

42. Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er

nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i

sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget

under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli utarbeidet en statusrapport om kommunens pågående oppfølging av ladestrategi i løpet av

inneværende år. Rapporten vil bli lagt frem for KMU.

43. Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes kr 80 mill. på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene. Sykkelstrategi

med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig.  Det

skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvise utbedringer.
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Status per 2. tertial 2018:

Forslag til sykkelstrategi ble lagt fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging i sak 34/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686305?agendaItemId=213661) den 27. februar. Forslaget har vært på

høring og ble behandlet i KMU i juni.

44. Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges til rette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes

inntil kr 1 mill. til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om kostnadsoppstilling etter anbud vil bli behandlet i KMU i 3. tertial.

45. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av

kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å

se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer

seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der

bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og

oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger,

leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil fremmes en sak høsten 2018 vedrørende «negativ leie» og andre aktuelle problemstillinger

knyttet til Stavanger boligbygg KF.

46. Vålandsbassengene

Bystyret avventer videre behandling av prosjektet til etter kommunalstyret for miljø og utbygging har

fått sak vedrørende mulighetene for eksterne investeringsmidler og modeller for effektiv drift med

mer. Det forutsettes at det ikke foretas økning av vannavgiften i 2018 som er øremerket finansiering

av prosjektet.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet sak om Vålandsprosjektet i sak 115/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686317?

agendaItemId=215588), og det ble her vedtatt å stanse videre arbeidet. Prosjektet ansees nå som

ferdigbehandlet.
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7 Innovasjon, digitalisering og utvikling

7.1 Kommunale innovasjons- og utviklingsmidler

7.2 Smartbyen

7.3 Innovasjonspartnerskap innenfor helse

7.4 Digitalisering

7.1 Kommunale innovasjons- og utviklingsmidler

For 2018 ble det gitt tildeling av innovasjons- og utviklingsmidlene til 7 prosjekter (KAD, sak 8/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691068?agendaItemId=213920)):

Prosjektene mottok midlene i april 2018, og her følger rapportering per. 31. august 2018:

Public Oppvekst, tildeling kr 1 425 000

Prosjektet skal tilpasse sak-/arkivsystemet Public360 til et fullelektronisk system for arkivering og

behandling av dokumentasjon om barn og elever i barnehage, skole og PP-tjenesten. Hovedmålet er å

forankre Public360 som arbeidsverktøy for lagring og behandling av dokumentasjon om barn og

elever i barnehage, skole og PP-tjenesten. I tillegg vil systemet muliggjøre deling av dokumentasjon

på tvers av behandlende instanser som skole, barnehage, PP-tjenesten og fagavdelinger. Prosjektet

fikk tildeling også i 2017 på kr 873.000, og midlene for 2018 brukes til utviklingskostnader og innkjøp.

Planlagt sluttføring av prosjektet er vår 2019.

Status per 31. august 2018

Prosjektet går i hovedtrekk i henhold til planlagt framdrift Etter å ha kartlagt behov og vurdert

Søker Prosjekt Bevilget

Stavanger byarkiv Public Oppvekst 1425000

IT Automatisering av arbeidsprosesser - ROBin 870000

Kommunikasjonsavdelingen Samskapingshuset 990000

Byggesak Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling, Norkart 1000000

Fysio- og ergoterapitjeneste Aktiv skole 300000

Eiganes og Tasta
miljøterapautisk enhet

Aktivitetsbasert nettverksgruppe for mennesker med nedsatt psykisk
eller fysisk funksjonsnivå

200000

Barnevern Forprosjekt - Bruk av smart teknologi i barnevernet 215000

Sum   5000000

Tabell 7.1 Tildelte innovasjons- og utviklingsmidlene 2018
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Prosjektet går i hovedtrekk i henhold til planlagt framdrift. Etter å ha kartlagt behov og vurdert

tekniske løsninger, har man valgt å gå til innkjøp av PC’er – i motsetning til opprinnelig ønske om

Chromebooks – fordi dette vil dekke bruksbehovet bedre. Utviklingen av løsninger er nå klar til

testing og justering og det planlegges opplæring.

Automatisering av arbeidsprosesser – ROBin, tildeling kr 870 000

Stavanger kommune har gjennom pilotprosjektet ROBin etablert en kommunal robot/heldigital

medarbeider automatisere saksbehandlingsoppgaver knyttet til fakturamottak og fakturabehandling i

SK-regnskap. Prosjektets hovedformål er kompetanseoverføring og kursing av egne medarbeidere,

men det forventes også å ha en stor potensiell effektiviseringsgevinst. Det vil også være viktig for

digitaliseringsarbeidet i kommunen at det bygges opp kompetanse på automatisering av

arbeidsprosesser. Prosjektet fikk tildeling også i 2017 på kr 185 000.

Status per 31. august 2018

Det var planlagt at det skulle etableres et «kjerneteam» av medarbeidere som skulle kartlegge,

beskrive og gjennomføre modellering av arbeidsprosesser rundt om i kommunen i tett samarbeid

med prosesseierne i fagavdelingene og virksomhetene. Arbeidet har imidlertid blitt noe forsinket pga.

redusert kapasitet i virksomhetene. Det jobbes nå med Kemneren og Stavanger byarkiv, og hos IT er

det ansatt ny medarbeider for å ivareta arbeidet. Utviklings- og implementeringsarbeid fortsetter i

høst med bedre framdrift og målet er at tre prosesser skal være robotisert innen utgangen av året.

Samskapingshuset, tildeling kr 990 000

Prosjektet er en videreføring av Prosjekt beboerlyst – fase 1 fra 2016, som da ble bevilget kr 600 000.

Formålet da var å utvikle og etablere metodikker og arbeidsformer for god innbyggerinvolvering i

Stavanger kommune. Basert på erfaringene den gang var det ønskelig å gjennomføre et nytt prosjekt

hvis formål er å utforske og teste fysiske og digitale samhandlingsarenaer og kanaler, samt bygge opp

kompetanse om bruken av verktøy og innbyggerinvolvering som ble identifisert i første fase.

Prosjektet forventes å ha en merverdi for alle tjenesteområder siden det bygger på eksisterende

prosjekter i kommunen hvor det jobbes med innbyggerinvolvering. Prosjektet forventes også å

resultere i samordnet kommunikasjon om innbyggerinvolvering for innbyggere, kompetansebygging

internt og mer effektivt internt arbeid med innbyggerinvolvering.

Status per 31. august 2018

Prosjektet støttes også gjennom midler fra Fylkesmannen på kr 300 000, og arbeidet går i hovedsak

etter planlagt oppstart 1. april. En prosjektleder er frikjøpt full tid t.o.m. januar 2019, og en annen

hovedpost er rigging og drift av samskapingshuset (Samshuset), planlegging og gjennomføring av

Samskapingsskole, skape møtearenaer og gjennomføre fagdager og rådgivning ved etterspørsel.

Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling – Norkart, tildeling kr 1 000 000

Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling er et uttalt nasjonalt satsingsområde. Norkart

har fått midler fra Innovasjon Norge til å utvikle et nytt system. Prosjektet forutsetter at kommunen

bidra med egne ressurser og prosjektet har fått innovasjonsmidler både i 2017 og 2018 på tilsammen

kr 1 980 000. Forventet ferdigstilling er i 2019. Målet med prosjektet er lose søkeren gjennom

«byggesøknadsløypen» på en effektiv og brukervennlig måte, slik at kvaliteten på byggesøknadene

økes og gir mer effektiv saksbehandling. Det forventes også at dette vil bidra bedre informasjonsflyt

og at gebyrsatsene på byggesaksbehandling holdes nede.

Status per 31. august 2018
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Prosjektets framdrift har blitt forsinket pga. mangel på kapasitet både i byggesaksavdelingen i

kommunen og i Norkart, men situasjonen har bedret seg og prosjektet er nå prioritert. Videre aktivitet

inkluderer testing og implementering, gi innspill og ha dialog med eksterne parter (Norkart/Tieto) og

intern kompetansebygging.

Aktivitetsbasert ne�verksgruppe for mennesker med nedsa� psykisk eller fysisk funksjonsnivå,

tildeling kr 200 000

Prosjektets målsetning var oppstart av en nettverksgruppe for mennesker med nedsatt funksjonsnivå

i regi av Eiganes og Tasta miljøterapeutiske enhet. Målgruppen er hjemmeboende kvinner og menn (4-

8 deltakere) mellom 40-70 år som ikke har sosialt nettverk eller dagtilbud som kan støtte dem i

dagliglivet. Prosjektet bygger på arbeidsmetodikk fra Recovery (bedringsprosesser). Målet er at

deltakerne i nettverksgruppen i større grad kan ta ansvar for eget liv.

Status per 31. august 2018

Prosjektet har frikjøpt 2 miljøterapeuter tilsvarende 40 % stilling med oppstart fra 1. juli i år.

Prosjektgruppe og -deltakere er valgt ut og aktivitetsplaner er utformet i tråd med deltakernes

preferanser. Prosjektet er noe forskjøvet ut fra tidsplanen og planlegges ferdigstilt i april 2019.

Aktiv skole, tildeling kr 300 000

Kjerneaktiviteten i prosjektet er formidling og kursing i fysisk aktiv læring med mål om bedre helse,

trivsel og økt læring for elever i Stavangerskolen. Prosjektet er del av et større forsknings- og

utviklingsprosjekt sammen med Universitetet i Stavanger. Man ser at økt lærermedvirkning i

prosjektet vil gi bedre effekt, og kan medføre økt tverrfaglig samarbeid mellom lærere og

helsepersonell på tvers av virksomheter og tjenester i kommunen.

Status per 31. august 2018

Prosjektet fikk midler for å supplere prosjektgruppen med to lærere i 20 % stilling. Disse er nå tilsatt,

og prosjektet går etter plan. Lærerne vil bruke tiden til å drive kompetansebygging og -deling på

skoler, samt kvalitetssikre læringsaktiviteter som kan brukes på tvers av skolene i kommunen.

Forprosjekt – bruk av smar�eknologi i barnevernet, tildeling kr 215 000 

Barnevernstjenesten har til enhver tid ca. 400 barn og unge som er plassert og/eller har hjelpetiltak

utenfor hjemmet – både i Stavanger kommune og andre steder i Norge. Dette fører til at man må

tenke nytt rundt gjennomføring av møter knyttet til oppfølging, koordinering, tiltak osv. for barna. Man

ser sterkt behov for mer digitalt utstyr og bedre kompetanse på bruk av smart teknologi, og årets

prosjekt er ledd i en helhetlig satsing som begynte i 2016. Bruk av videokonferanse vil være et nyttig

verktøy ved tolketjenester, for barn som skal snakke med sine nærmeste som bor andre steder,

veiledningstjenester, tverretatlig (tidlig) innsats, fosterhjems-oppfølging og oppfølging av unge i

institusjon. Det forventes at prosjektet kan gi en effektiviseringsgevinst i form av bedre utnyttelse av

administrasjon, lavere reisekostnader og bedre koordinering mellom tjenestene.

Status per 31. august 2018

Utstyr til møterom er utredet, valgt og bestilt, men ikke på plass. Opplæring i og testing av bruk av

videokonferanseutstyr på bærbare maskiner er implementert, og man ser allerede god effekt ved å

spare reisekostnader og reisetid. Målgruppen har også begynt å bruke utstyret (barn og voksne).

Foreløpig er ca. halvparten av midlene brukt, dels på lønnskostnader og dels på kjøp av utstyr. Videre

utredning rundt gode samarbeidsformer med samarbeidspartnere, kolleger og brukere anses som
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viktig arbeid i gjenstående periode. Vurderinger og kjøp av mer digitalt utstyr vil også prioriteres.

Søknadsfrist for 2019 er framskyndet til 1. oktober 2018

Det er gjort endringer i søknadsfristen for tildeling av innovasjons- og utviklingsmidler f.o.m. 2019.

Fristen er nå satt til 1. oktober året før en får tildeling, slik at prosjektene får nyttiggjort seg midlene

fra starten av året de søker for.

Fylkesmannens midler for innovasjon og formidling

IKART

Nasjonalt representerer IKART samskaping og nytenking, i og med at alle kommunene innen et

helseforetaks nedslagsfelt samarbeider om behandling, kompetanseheving og veiledning. For

brukerne i målgruppene betyr dette et bedre og tilnærmet likt tilbud uavhengig av kommune. For

sykehuset og kommunene betyr dette et felles rehabiliteringsløp i stedet for 18 forskjellige forløp.

Fylkesmannen i Rogaland tildeler skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunene

etter søknad. Stavanger sendte inn to søknader i vår som gjaldt henholdsvis DigiRogaland og

Utprøving av innovativ modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam. Prosjektet

DigiRogaland har fått tilsagn om skjønnsmidler på kr 3 mill.

DigiRogaland, tildeling kr 3 mill.

DigiRogaland er et regionalt samarbeid for digitalisering, tjenesteutvikling og innføring av nasjonale og

felleskommunale løsninger på tvers av kommunene i Rogaland, hvor Stavanger er prosjektførende by.

Gjennom samarbeidet skal kommunene høste felles erfaringer og etablere en system- og

kompetansemessig plattform som utjevner ulikheter og forsterker og forenkler innsatsen på

digitaliseringsområdet. Dette innebærer blant annet å etablere felles faglige arenaer, tilgang til

kompetanse gjennom felles ressurser, koordinert mottak av statlige og felleskommunale prosjekter

samt koordinering av regionale anskaffelser på områder der man er moden for det.

Utprøving av innovativ modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam, tildeling kr 0

Prosjektet Utprøving av innovativ modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) og

en videreføring av et samarbeidsprosjekt med 18 Rogalandskommuner og Helse Stavanger. Dette er

ledd i nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering hvor særlig yngre brukergrupper har

fokus. Prosjektet fikk ikke skjønnsmidler fra Fylkesmannen ved tildelingen i sommer. Prosjektet pågår,

foreløpig finansiert gjennom rammen i tjenesteområdet Helse og velferd. Ny søknad om tilskudd om

prosjektskjønn er sendt Fylkesmannen til runde nr 2 i oktober 2018. Dersom prosjektet ikke tildeles

midler da, vil det være behov for en gjennomgang av prosjektets finansieringsgrunnlag og

framdriftsplan.

7.2 Smartbyen

Veikart for Smartbyen gir retning og overordnet ramme for utviklingen av smartbyen. Det har i første

halvår 2018 blitt utviklet en handlingsplan for å målrettet kunne følge opp og gjennomføre av

retningen i veikartet. Denne er samtidig avstemt med de overordnede målene til tjenesteområdet
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Innbygger- og samfunnskontakt. Handlingsplanen er lagt frem til behandling i sak 79/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690852?agendaItemId=215929) og vil bli implementert fra og med andre

høsten 2018.

7.3 Innovasjonspartnerskap innenfor helse

Stavanger kommune har våren 2018 inngår partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling

av løsninger som skal gjøre brukere i korttidsopphold mest mulig aktive og selvhjulpne. Innocom AS

skal utvikle aktiviseringsroboten Berntsen, som gir brukerne støtte og veiledning til å mestre

hverdagen og kan bo hjemme så lenge som mulig. TOPRO Industri AS skal utvikle, industrialisere og

kommersialisere en smartrullator som kan registrere aktivitet og bevegelse hos brukeren.

Utviklingsfasen, som varer frem til 1. mars 2019, er oppdelt i faser med definerte mål og milepæler.

Her vil utføres både brukertester og tekniske tester underveis i utviklingsløpet. Det kreves en løpende

og tett dialog mellom oppdragsgiveren og leverandørene underveis i utviklingsløpet for å sikre at

milepæler og mål overholdes. Bedriftene det er inngått partnerskap med mottar vederlag i

utviklingsfasen. Løsningene testes av både ansatte, brukere og pårørende.

Stavanger er den første kommunen i Norge som tar i bruk anskaffelsesprosedyren

innovasjonspartnerskap.

7.4 Digitalisering

Første halvår i 2018 startet arbeidet med å lage en modell for porteføljestyring på

digitaliseringsområdet. Det er også startet arbeid med å lage en målrettet handlingsplan på

digitaliseringsstrategien. Arbeidet vil bli presentert og legges frem til behandling høsten 2018.

7.5 Vekstfondet

Stavanger kommune har satt av kr 40 mill. til et Vekstfond, som skal bidra til å utvikle smartbyen,

bidra til næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Innretting av fondet skal vurderes og det er ønske

om å gjøre tildeling fra fondet senere i år etter utlysning. En tildeling ble gjort i september hvor

formannskapet vedtok å støtte Nordic Edge Expo med totalt 4 milioner fordelt på 2019 og 2020.

Allerede innvilgede prosjekter fra 2016 og 2017 er fulgt opp med møter og ulike typer kontaktpunkt.
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8 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i

kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på

tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av

tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon,

brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av

undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak

blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser skal gjennomføres i 2018, i tråd med plan i

Handlings- og økonomiplan 2018 -2021 (http://hop2018.stavanger.kommune.no/12-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/#12-3-

brukerundersokelser-og-sporreundersokelser):

Undersøkelse Gjennomført Planlagt

Oppvekst og utdanning    

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresatte)   November/desember 2018

Skole 7. og 10. trinn (elever)   November/desember 2018

Barnehage   November/desember 2018

SFO 2. trinn Februar/mars 2018  

Helse og velferd    

Stavanger legevakt Pågående måling  

Praksisplasser for funksjonshemmede   Høsten 2018

Fysio- og ergoterapitjenesten Mai/juli 2018  

Flyktningseksjonen   Høsten 2019

Bymiljø og utbygging    

Idrett   Høsten 2018

Destinasjonsparker (ParkCheck)   Høsten 2018

Nabolagsparker (ParkCheck)   Høsten 2018

Plan og anlegg Mai - september 2018  

Andre    

Internbruker Jun-18  
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Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn 

Brukerundersøkelse for SFO 2. trinn ble gjennomført i første tertial og ble omtalt i Tertialrapportering

per 30. april 2018. (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2018/8-brukerundersokelser/)

Stavanger legevakt 

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 31. august 2018

har 3 902 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd

med ditt møte med legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig

som legges fram for de ansatte på legevakten. 71 % har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

Kundetilfredsheten målt ved denne automaten har vært på om lag samme nivå de siste to årene.

Svarprosenten er imidlertid svært lav, så det vil bli foretatt en vurdering om man skal endre på

opplegget for denne undersøkelsen.

Figur 8.1 Legevakten

Fysio- og ergoterapitjenesten 

I perioden mai-juli ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Fysio- og ergoterapitjenesten i

Stavanger kommune. Resultatene fra undersøkelsen forventes i løpet av september. Foreløpige

resultater viser en lavere svarprosent enn ønskelig. Undersøkelsen ble gjennomført postalt, med

mulighet for elektronisk besvarelse. Hovedvekten av svarene kom inn postalt. I den elektroniske

løsningen var det lagt til rette for besvarelse på engelsk; kun et fåtall hadde valgt denne

svarløsningen.

Plan og anlegg 

Det ble i perioden mai-september gjennomført en brukerundersøkelse blant utvalgte ferdigstilte

Tabell 8.1 Brukerundersøkelser

Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag?

Veldig positivVeldig positiv

PositivPositiv

NegativNegativ

Veldig negativVeldig negativ

Highcharts.com
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kommunale vei-, vann- og avløpsprosjekter i Stavanger kommune. Rådmannen ønsket tilbakemelding

fra grunneiere/beboere og næringsliv som har vært berørt av prosjektene. For å øke svarprosenten har

undersøkelsen tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Resultatene av undersøkelsen ventes i

løpet av høsten 2018.

Internbruker 

Det ble i juni 2018 gjennomført en internbrukerundersøkelse vedrørende støttetjenester (regnskap, HR

og bedriftshelsetjenesten, innkjøp, budsjett og økonomistyring, IT, Stavanger eiendom og Park og vei)

blant alle virksomhetsledere, kommunalsjefer, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i

kommunale foretak. Undersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene i

Stavanger kommune oppleves. Resultatene skal videreformidles til Rådmannens lederteam og de

målte enhetene i oktober/november. Det vil deretter bli lagt fram sak til kommunalstyret for

administrasjon om resultatene og forbedringsarbeidet.

Planlagte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresa�e) 

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet blant foresatte med barn på 3., 6. og 9.

trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av

elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i

november/desember.

Skole 7. og 10. trinn (elever) 

Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring

og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i november/desember.

Barnehage 

Foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i Stavangerbarnehagene i november/desember 2018. Det er

Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse som benyttes. Undersøkelsen kartlegger graden

av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen.

Praksisplasser for funksjonshemmede 

Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for deltakere på praksisplasser for funksjonshemmede

(PFF) jf. vedtak i kommunalstyret for levekår (sak 22/17). Planleggingen er påbegynt, og undersøkelsen

vil gjennomføres innen utgangen av året.

Flyktningseksjonen 

Brukerundersøkelsen knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i

bystyret i mai 2016. Undersøkelsen utsettes, blant annet som følge av pågående arbeid med

omorganisering av introduksjonsprogrammet. Nytt tentativt tidspunkt er 2.halvår 2019.

Idre� 

Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding på tilfredshet med idrettsanlegg og kontakt med

idrettsadministrasjonen. Forarbeidet til undersøkelsen er i gang og den vil gjennomføres høsten 2018.

Destinasjonsparker og Nabolagsparker  

Undersøkelsen skal måle tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune, og er

planlagt gjennomført i andre halvår 2018.
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9 Internkontroll, tilsyn og revisjoner

9.1 Internkontroll

9.2 Tilsyn og kontroll

9.1 Internkontroll

Prosjektrapporten Sektorovergripende internkontroll (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690833?

agendaItemId=212630) er lagt til grunn i videreutviklingen av den overordnede internkontrollen. Internkontroll

skal inngå som en del av virksomhetsstyringen, og arbeidet med å implementere

virksomhetsstyringssystemet er i startfasen. Det er anskaffet et nytt avviks-, forbedrings- og

kvalitetssystem. Dette systemet vil blant annet gjennom dokumentasjon av arbeidsprosesser bidra til

en mer helhetlig internkontroll.

Deltakelse i Storbyforskningsprosjektet om internkontroll i storbyene, som ledes av Bergen

kommune, pågår fremdeles. Forskningstemaet er hvordan storbykommunene kan utvikle og

implementere en risikobasert og dokumentert internkontroll som styrker kommunes interne styring.

Det har i perioden vært gjennomført møter hvor tjenesteområdene i kommunene har vært involvert,

og prosjektet er nå i ferd med å avslutte kartleggingsarbeidet. Planlagt ferdigstillelse av

forskningsprosjektet er ved slutten av året. Resultatet av forskningsarbeidet vil bli brukt i det videre

arbeidet med utvikling av internkontroll i Stavanger kommune.

9.2 Tilsyn og kontroll

Tilsyn og kontroll

Fylkesmannen

Statlige tilsyn med kommunene
og fylkeskommunen i Rogaland i
2018 ( Samarbeid Mattilsynet-
Arbeidstilsynet – Arkivverket –
Kartverket – Skatt Vest og
Statens Vegvesen)

Tilsyn med kommunens plikter
etter introduksjonsloven

Gjennomføres høst 2017 - o

Tilsyn med EMbo Stavanger –
Fylkesmannen

Tilsyn med EMbo Stavanger -
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Tilsyn og kontroll
Bufetat – årlig etterkontroll av
godkjente private og kommunale
barnevernsinstitusjoner

Ma�ilsynet

Tilsyn Haugåstunet sykehjem

Tilsyn Bergåstjern sykehjem

Tilsyn Lervig sykehjem

Tilsyn med detaljomsetning og
servering av mat og drikke –
Søra Bråde bofelleskap  

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Innovasjon
ved offentlige anskaffelser

Oppfølgi

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
rusmisbrukere/rusvern

Oppfølgi

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
forebygging av svart arbeid

Oppfølgi

Forvaltningsrevisjon – Oppfølging
Skolemiljøet i Stavanger –
håndtering av mobbesaker

Oppfølgingsrap

Forvaltningsrevisjon – Oppfølging
forebygging og håndtering av
misligheter og korrupsjon

Tilleggsforslag følges

Forvaltningsrevisjon
varslingsrutiner og
konflikthåndtering

Oppfølging av rapport til behandling i 

Selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon IVAR IKS

F

Forvaltningsrevisjon
Ungdomsmiljø – rus/vold og
skolefravær

Oppstart revisjon

Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhet Rappo

Forvaltningsrevisjon vedlikehold
av bygg/vedlikeholdsetterslep

Rappo

Forvaltningsrevisjon
Skolehelsetjenesten

Rappo

Selskapskontroll Stavanger
konserthus

Rappo

Selskapskontroll Rogaland Brann
og Redning IKS

Rappo

Forvaltningsrevisjon av Stavanger
kommunes arkiv – og
dokumentbehandling

Ny oppfølg

Forvaltningsrevisjon Beredskap
å i k h t i å

Tilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling
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Tilsyn og kontroll
på virksomhetsnivå

lba e eld g t l bysty et ed . a s a sdel g

Forvaltningsrevisjon
Internkontroll

Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et s

Forvaltningsrevisjon Barnevern F

Forvaltningsrevisjon Øremerkede
midler / statlige tilskudd

F

Forvaltningsrevisjon Integrering
og bosetting

F

Forvaltningsrevisjon
Klimagassutslipp

F

Stavanger kommune ved
Helsesjefen

Tilsyn etter Forskrift om
miljørettet helsevern i skoler og
barnehager i 2018

Tilsyn ved helseinstitusjoner i
2018

Tilsyn ved videregående skoler i
2018

Tilsyn ved tatoveringsstudioer
2018

Tilsyn ved alle badeanlegg iht.
Forskrift om badeanlegg,
bassengbad og badstu i løpet av
juni 2018

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

Rogaland Brann- og redning IKS
– Forprosjekt/Pilotprosjekt –
Innføring av feiing og tilsyn i
fritidsboliger i 10 eierkommuner

Branntilsyn ved Slåtthaug
sykehjem

Branntilsyn Haugåstunet
sykehjem

Branntilsyn Rosendal sykehjem
og omsorgsboliger

Branntilsyn ved Lervig sykehjem

Branntilsyn ved Stokka sykehjem

Branntilsyn ved Boganes
sykehjem

Branntilsyn Sunde sykehjem

Branntilsyn Ramsvigtunet
k hj 81



Tabell 9.1 Tilsyn og kontroll

Tilsyn og kontroll
sykehjem

Branntilsyn ved Vågedalen
sykehjem

Branntilsyn Bofellesskap Bjørn
Farmannsgate

Branntilsyn Hillevåg arbeidsgård

Branntilsyn ved Madalvoll skole

Branntilsyn ved Madla bydelshus

Branntilsyn ved Tasta bydelshus

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med
at virksomhetene følger
arbeidsmiljølovens krav for å
forebygge arbeidsrelatert sykdom
og skade.

Forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren er en av hovedprioritering

Tilsyn ved Ramsviktunet
sykehjem

Tilsyn ved Vågedalen sykehjem

Tilsyn ved Haugåstunet sykehjem

Tilsyn ved Bergåstjern sykehjem

Tilsyn ved Øyane sykehjem

Postalt tilsyn ved Stokka
sykehjem

Røykf

EL-tilsyn

Kommunale
boliger/bofellesskap/eiendommer
– kontroll av elektriske anlegg
2018
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10 Økonomiske oversikter

Budsje�skjema 1A

Regnskapsskjema 1A - dri� 1.tertial 18 Regnskap
Reg.

budsje�
Oppr.budsje�

Regnskap
i fjor

Skatt på inntekt og formue 3 158 548 3 182 726 3 182 726 3 104 680

Ordinært rammetilskudd 1 671 435 1 688 199 1 685 999 1 581 216

Skatt på eiendom 259 724 265 000 265 000 320 415

Andre direkte eller indirekte skatter        

Andre generelle statstilskudd 151 041 184 632 184 532 213 963

Sum frie disponible inntekter 5 240 747 5 320 557 5 318 257 5 220 274

         

Renteinntekter og utbytte 309 044 337 590 337 590 318 972

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 651     13 433

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 155 929 158 084 157 740 150 480

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 14 125     6 002

Avdrag på lån 236 078 233 952 233 952 226 154

Ne�o finansinnt./utg. -91 436 -54 446 -54 102 -50 230

         

Til ubundne avsetninger 201 618 201 618 0 182 938

Til bundne avsetninger 29 479 29 479 0 0

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 178 148 178 148 0 159 387

Bruk av ubundne avsetninger 66 482 84 882 0 53 110

Bruk av bundne avsetninger 53 526 51 697 0 272

Ne�o avsetninger 67 059 83 630 0 29 831

         

Overført til investeringsregnskapet 115 891 103 966 119 504 100 947

Til fordeling drift 5 100 480 5 245 775 5 144 651 5 098 928
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Økonomisk oversikt dri� – Budsje�skjema 1B

Regnskapsskjema 1A - dri� 1.tertial 18 Regnskap
Reg.

budsje�
Oppr.budsje�

Regnskap
i fjor

Sum fordelt til dri� (fra skjema 1B) 4 546 935 4 545 519 4 631 178 4 403 262

*        

Midlertidige forskjeller ift. skjema 1B pga. tekniske justeringer
mellom perioder

       

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 553 545 700 256 513 473 695 666

Tabell 10.1 Budskjettskjema 1A per 31.08.2018

Budsje�skjema 1B - dri�
Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Oppvekst og utdanning          

Stab Oppvekst og utdanning 22 727 23 003 -276 35 938  

Barnehage 672 083 653 661 18 422 994 640 27 500

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

56 134 49 926 6 208 79 949 8 000

Grunnskole 780 861 797 957 -17 096 1 299 417  

Johannes læringssenter 101 002 104 965 -3 963 180 241  

Stavanger kulturskole 27 221 27 139 82 38 665  

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

26 108 28 935 -2 827 46 110  

Ungdom og fritid 45 756 44 038 1 719 69 948  

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

46 162 50 879 -4 717 79 954  

EMbo 40 330 45 016 -4 686 71 648  

Barnevernstjenesten 137 597 139 778 -2 180 235 642 7 000

Sum Oppvekst og utdanning 1 955 981 1 965 296 -9 315 3 132 152 42 500

           

Helse og velferd          

Helse- og sosialkontor 432 065 404 606 27 459 614 555 37 000

NAV 191 521 196 658 -5 137 300 135 2 500

Fysio- og ergoterapitjenesten 44 493 43 290 1 203 66 950  

Helsehuset i Stavanger 12 456 12 901 -445 21 301  

Hjemmebaserte tjenester 33 837 47 324 -13 487 85 849 -4 000

Bofellesskap 261 767 259 350 2 417 421 414 -7 500
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Budsje�skjema 1B - dri�
Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Alders- og sykehjem 515 989 520 943 -4 954 813 496 24 700

Stavanger legevakt 38 582 31 327 7 255 51 287 7 000

Rehabiliteringsseksjonen 27 086 29 730 -2 644 46 618 -1 000

Arbeidstreningsseksjonen 9 047 9 025 22 13 682  

Boligkontoret 4 514 4 979 -465 7 833  

Flyktningseksjonen 19 348 18 566 782 28 611  

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

140 243 133 532 6 711 215 653 5 000

Tekniske hjemmetjenester -363 788 -1 151 2 248 -600

Krisesenteret i Stavanger 7 469 7 048 421 12 563 700

Sentrale midler levekår 1 070 15 408 -14 338 -118 165  

Sentrale midler legetjeneste 43 377 47 154 -3 777 71 082  

Stab Helse og velferd 21 446 20 447 999 33 428  

Sum Helse og velferd 1 803 948 1 803 076 872 2 688 540 63 800

           

By- og samfunnsplanlegging          

Stab By- og
samfunnsplanlegging

4 160 5 182 -1 022 11 771  

Byggesaksavdelingen 1 312 870 442 2 695  

Byutvikling 11 107 12 898 -1 791 24 160  

Beredskap og
samfunnsutvikling

-2 538 4 890 -7 428 12 797  

Kart og digitale tjenester 9 635 8 728 907 14 248  

Sum By- og
samfunnsplanlegging

23 676 32 568 -8 892 65 671 0

           

Bymiljø og utbygging          

Stab strategi og målstyring -15 489 4 040 -19 529 6 393  

Juridisk 5 743 8 059 -2 316 12 440  

Stavanger Eiendom 150 951 169 103 -18 152 277 674 0

Park og vei 101 793 105 789 -3 996 162 283 6 000

Idrett 71 267 76 508 -5 241 95 589  

Vannverket -41 457 -37 040 -4 417 0  
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Økonomisk oversikt investering

Budsje�skjema 1B - dri�
Regnskap
31.08.2018

Budsje�
31.08.2018

Avvik
31.08.2018

Årsbudsje�
2018

Prognoseavvik
2018

Avløpsverket -76 834 -75 618 -1 216 0  

Renovasjon -38 944 -42 225 3 281 140  

Plan og anlegg -123 0 -123 0  

Miljø 2 950 3 123 -173 6 431  

Sum Bymiljø og utbygging 159 859 211 739 -51 880 560 950 6 000

           

Innbygger- og
samfunnskontakt

         

Smartby 4 599 4 336 263 10 000  

Næring 9 791 11 658 -1 867 14 914  

Kommunikasjon 4 996 5 170 -174 9 667  

Kultur 124 830 124 993 -163 166 522  

Innbyggerservice 8 113 7 642 471 14 758 500

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

253 662 -409 2 155  

Politisk sekretariat 5 858 6 225 -367 10 263  

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

158 440 160 686 -2 246 228 279 500

           

Rådmann, stab og
stø�efunksjoner

         

Sum Rådmann, stab og
stø�efunksjoner

185 781 189 230 -3 449 295 980  

           

Felles inntekter og utgi�er          

Sum Felles inntekter og
utgi�er

259 198 202 110 57 088 543 164 5 655

           

Sum fordelt til dri� 4 546 884 4 564 705 -17 822 7 514 736 118 455

Tabell 10.2 - Skjema 1B, økonomisk oversikt drift per 31.08.2018

Økonomisk oversikt - investering Regnskap 31.08.2018 Budsje� 31.08.2018 Regnskap i fjor

Inntekter      
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Økonomisk oversikt - investering Regnskap 31.08.2018 Budsje� 31.08.2018 Regnskap i fjor

Salg av driftsmidler og fast eiendom 13 224 54 000 11 556

Andre salgsinntekter 40 0 1 875

Overføringer med krav til motytelse 17 632 0 97 656

Kompensasjon for merverdiavgift 88 673 129 210 85 152

Statlige overføringer 231 870 280 195 8 664

Andre overføringer 300 0 3 541

Renteinntekter og utbytte 0 0 0

Sum inntekter 351 739 463 405 208 443

Utgi�er      

Lønnsutgifter 15 071 0 14 983

Sosiale utgifter 3 744 0 3 690

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 540 516 1 109 664 514 744

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 5 139 0 5 058

Overføringer 88 673 0 85 152

Renteutgifter og omkostninger 2 0 0

Fordelte utgifter -78 497 0 -90 868

Sum utgi�er 574 646 1 109 664 532 760

Finanstransaksjoner      

Avdrag på lån 102 103 114 000 95 707

Utlån 118 360 418 510 124 783

Kjøp av aksjer og andeler 26 708 98 000 21 271

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0

Avsatt til bundne investeringsfond 1 952 1 950 2

Sum finansieringstransaksjoner 249 123 632 460 241 763

  0 0 0

Finansieringsbehov 472 030 1 278 719 566 080

Dekket slik:      

Bruk av lån 117 210 865 675 229 783

Salg av aksjer og andeler 54 0 0

Mottatte avdrag på utlån 130 757 167 450 122 688
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Økonomisk oversikt - investering Regnskap 31.08.2018 Budsje� 31.08.2018 Regnskap i fjor

Overført fra driftsregnskapet 115 891 164 694 100 947

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 1 500

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 80 400 80 900 57 400

Bruk av bundne investeringsfond 63 492 0 53 233

Sum finansiering 507 803 1 278 719 565 551

Udekket/udisponert 35 773 0 -529

Tabell 10.3 Økonomisk oversikt investering per 31.08.2018
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