1 Sammendrag
Bystyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2019 gjennom blant annet å
vedta Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Denne rapporten gir en status per 31. august og
prognoser for 2019 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn
og kontroll.

Samfunnsøkonomisk utvikling
Ved utgangen av juni var det 134 339 innbyggere i Stavanger. Befolkningen har i 1. halvår 2019 økt med
302 innbyggere, eller 0,23 %, i Stavanger. Veksten for 1. halvår 2018 var også på 0,2 %.
Befolkningsveksten for Stavanger i 2. kvartal 2019 var på 55 personer. Dette er halvparten av
tilsvarende periode i 2018. Det er nedgangen i antall fødte barn som utgjør den største forskjellen
sammenlignet med 2. kvartal 2018.
Arbeidsledigheten i Stavanger har falt med 0,2 prosentpoeng til 2,8 % fra januar til august i 2019. I
Rogaland har ledigheten falt med 0,2 prosentpoeng til 2,4 % i samme periode.

Forbedring i sykefraværet
Det gjennomsnittlige sykefraværet for 1. halvår 2019 er 8,7 % og er 0,3 prosentpoeng lavere enn på
samme tidspunkt i 2018. En lettere inﬂuensasesong har gitt et lavere korttidsfravær. Langtidsfraværet
er samlet sett stabilt for kommunen. Alle tjenesteområdene har hatt en nedgang i sykefraværet 1.
halvår 2019, bortsett fra Oppvekst og utdanning, som er på samme nivå.
Sykefraværet hos lærlingene viser en fortsatt positiv utvikling og har gått ned med hele 2,7
prosentpoeng i 1. halvår 2019 sammenlignet med fjoråret og er nå på 8,1 %.

Kostnadsvekst i tjenestene
Nye prognoser for kommunens brutto driftsutgifter tilsier en økning i 2019 på tilsammen kr 121 mill.
De største forventede avvikene er innenfor barnehage, barnevern, ﬂyktningseksjonen og
hjemmebaserte tjenester. Årets lønnsoppgjør antas å bli kr 14 mill. høyere enn budsjettert. I tillegg er
det høyst sannsynlig at garantiforpliktelser på kr 90 mill. vil påløpe i 2019.
Det foreslås omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om lag kr 59 mill. og
netto kr 61 mill. på ﬁnanssiden for å imøtekomme ﬂere av de meldte prognoseavvikene, da de
vanskelig kan løses gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene. Dette ﬁnansieres ved
økte driftsinntekter og bruk av fond.
De frie inntektene øker med kr 56 mill. i all hovedsak gjennom økte anslag for skatteinngang for
landets kommuner og for Stavanger.

1

landets kommuner og for Stavanger.

Forskyvninger i investeringene
Prognosene for økte investeringskostnader er på kr 49 mill., herunder merkostnader på Gautesete
skole, kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS, innbyggertorg og kostnader til inventar og utstyr hos
barneverntjenestens nye lokaler. I tillegg foreslås det ﬁnansielle budsjettjusteringer knyttet til
tidsforskyvninger og endret fremdrift for ﬂere prosjekter på netto kr 86 mill. Etter foreslåtte
budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i bykassen til kr 1,33 mrd.

Negativt ne o dri sresultat
Bystyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2019 var et netto driftsresultat på 1,3 %, egenﬁnansiering av
investeringene på 35 % og en gjeldsgrad på 66 % for bykassen. Nivåene er lavere enn de langsiktige
målene for kommunen. Foreliggende forslag til budsjettjusteringer i 2. tertial 2019 vil særlig redusere
netto driftsresultat som er beregnet til -0,9 %. Prognosen for året kan imidlertid bli noe bedre dersom
mottatte øremerkede midler i 2019 til dels blir stående ubrukt ved årets slutt og overføres til 2020.

Framtidsutsikter
Veksten i norsk økonomi både nasjonalt og lokalt er god med økt sysselsetting og færre arbeidsledige.
Dette ser man også i signalene fra Finansdepartementet om ventet høyere skatteinngang for
kommunene i 2019.
Samtidig viser det seg at den regionale verdiskapningen bare kommer delvis til uttrykk i
skatteinngangen til Stavanger kommune. Signalene om en strammere kommuneøkonomi i årene som
kommer, samt et varig lavere skattenivå enn tidligere, betyr at det blir enda viktigere og ikke minst
krevende å løse den underliggende kostnadsveksten i Stavanger.
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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 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. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette
framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap.
3. Bystyret godkjenner at det avsettes kr 90 mill. til ﬁnansiering av garantiforpliktelse knyttet
til Forus Sportssenter, jf. punkt 2.3. Drift. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med
løsninger sammen med øvrige garantister, for å begrense det ﬁnansielle tapet, jf.
bystyresak 67/19.
4. Tertialrapport per 31.08.2019 tas for øvrig til orientering.

2.2 Rådmannens forslag til budsje justering – investering
Nr.

Kostnadsendring/Ny

1

Gautesete skole

2

Kunstgressbane Vassøy

3

Lekeplass Kalhammerkroken

4

Kjøretøy og utstyr vannverket

5

Kjøretøy og utstyr avløpsverket

6

Nytt datanettverk for tekniske løsninger

7

Storhaug barnehage med 10 avdelinger

8

Lervig barnehage

15 000

9

Godalen barnehage

10 000

10

Inventar og utstyr Barneverntjenesten

4 750

11

Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS

15 000

prosjekt

Budsje justering
10 000
1 000
500
-1 100
-2 500
300
-25 000
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Nr.
12

Nr.

Kostnadsendring/Ny
Flytting
Tinngata

13

Flytting Tinngata

14

Inventar og utstyr OK 19

15

Kjøp og utvikling av prosjekter

16

Inventar og utstyr OK 19

5 000

17

Innbyggertorg Judaberg

5 300

18

Innbyggertorg Vikevåg

3 000

Kostnadsendring/Ny

prosjekt

Delsum

Budsje justering
3 000
500

9 250
-5 000

49 000

Nr.

Budsje justering som følge av prosjektets ﬁnansielle framdri

19

Energikonvertering Skeie skole

-3 500

20

Sykkelparkering

-6 000

21

Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem

-2 000

22

Tennisbaner Sørmarka

-2 000

23

Sunde og Kvernevik bydelshus

-1 000

24

Cricketbane

-11 000

25

Arneageren

-1 500

26

Kongsgata

27

Forprosjekt uteområde Rådhuset

-1 500

28

Nylund skole

-3 000

29

Ullandhaug

-1 500

30

Bydelspark Lunde

-1 000

31

Valberget

-1 000

32

Gang-/sykkelsti Austre Åmøy

-5 000

33

El bil lading gatelys

-4 000

34

Fremkommelighet/ﬂaskehals

-3 000

35

OPP kulvert Mosvannet

-1 000

36

Tiltak fjernvarme

-1 000

37

Fortau Solliveien

-2 400

38

Oddahagen

Budsje justering

-25 000

1 500
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38

Oddahagen

Nr.

Kostnadsendring/Ny

-1 500

prosjekt

Budsje justering

39

Lervig park

-1 000

40

Straen uterom

-1 000

41

Lassa kunstgress

-1 900

42

Lervig barnehage

-14 000

43

Godalen barnehage

44

Tasta barnehage

45

Kulvert over motorvei

46

Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig

47

Avsetning ubundet investeringsfond

-9 000
6 400
12 500
-17 500
85 970

Delsum

-17 430

Sum endring investeringsutgi er

31 570

Nr.

Finansiering

48

Endring i overføring fra drift til investering

49

Bruk av disposisjonsfond

-8 300

50

Spillemidler

-6 000

51

Momsrefusjon investeringer

17 600

52

Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne utlån

Budsje justering

Sum ﬁnansiering
Udekket/udisponert

-38 470

3 600
-31 570
0

Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer
1. Gautesete skole
Prosjektet har en ramme på kr 162 mill. Foreløpig estimat viser merutgifter på kr 10 mill. Under
rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives.
Videre er det påløpt tilleggskostnad for forlenget rigg/drift, forlenget leiekostnader skolelokale,
forlenget elevtransport med buss. Det foreslås å oppbevilge prosjektet med kr 10 mill. Prosjektet
forventes ferdigstilt i 2019.
b
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2. Kunstgressbane Vassøy
Jamfør Sak 107/19 KMU 27. august 2019 viser innkomne tilbud at prosjektet vil bli kr 1 mill. dyrere en
antatt. I denne summen inngår også belysning av skateanlegget på banens østside. Det foreslås å øke
rammen for prosjektet med kr 1 mill. til kr 8,5 mill. Vassøy IL ﬁnansierer kr 0,5 mill. av rammen.
3. Lekeplass Kalhammerkroken
Lekeplass Kalhammerkroken er ﬁnansiert gjennom utbyggingsavtale, og gjennomføring av prosjektet
krever kr 0,5 mill. i kommunale midler for å sikre fullﬁnansiering.
4.5. Kjøretøy vann og avløp
Som følge av usikkerheten knyttet til bruk av fossildrevne biler, og i påvente av teknologiutviklingen
skal kunne gi bedre utvalg velger Vann og avløp ﬁnansiell leasing av kjøretøy i stedet for å kjøpe. Som
følge av leasingutgifter fremfor kjøp reduseres investeringsbudsjettet.

Kjøretøy vann reduseres fra kr 1,2 mill. til kr 0,1 mill.
Kjøretøy avløp reduseres fra kr 2,7 mill. til kr 0,2 mill.
6. Ny

dataverktøy for tekniske løsninger

Stavanger eiendom har i samarbeid med IT-avdelingen opprettet virtuelt nett (teknisk nett for
byggautomasjon) for å øke sikkerheten. Totalt omfatter dette ca. 200 formålsbygg. For nye Stavanger
vil volumet øke. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,3 mill. til prosjektet for å legge over til teknisk
nett i 22 bygg på Rennesøy.
7. Storhaug barnehage med 10 avdelinger
I HØP 2019 ble det satt av kr 135 mill. til realisering av en barnehage på Storhaug med inntil 10
avdelinger for å møte det økte barnehagebehovet i området. Den opprinnelig planen med en 10
avdelingers barnehage ble skrinlagt grunnet fremdriften i Lervig prosjektet. For å møte behovet på
Storhaug raskere går man videre med to barnehager. Midlene foreslås fordelt på to prosjekt Lervig
barnehage, 6 avdelinger (kr 83 mill.) og Godalen barnehage, 4 avdelinger (kr 52 mill.)
8. Lervig barnehage
Se punkt 7.
9. Godalen barnehage
Se punkt 7.
10. Inventar og utstyr Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har vokst ut av sine lokaler og skal ﬂytte til Hermetikkgata 5 (tidligere BI bygget).
Lokalene er under ombygging for å tilpasses virksomhetens særskilte behov og ferdigstilles for
innﬂytting fra desember 2019. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 4,750 mill. til inventar og teknisk
utstyr/tilrettelegging.
11. Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS
Bystyret vedtok den 11.02.2019 å yte et likviditetslån på kr 15 mill. til Stavanger Forum AS, under
forutsetning av at det ble igangsatt et arbeid med å restrukturere selskapet. For å sikre grunnlaget for
videre drift av selskapet vil det trolig være nødvendig å gjennomføre en kapitalforhøyelse der
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videre drift av selskapet vil det trolig være nødvendig å gjennomføre en kapitalforhøyelse der
likviditetslånet konverteres til egenkapital, jf. kapittel 4.7.
12. Fly ing Tinngata
Hundvåg og Storhaug NAV og HSK skal ﬂytte til nye lokaler i Tinngata 8. Rådmannen foreslår at det
avsettes kr 0,5 mill. for å dekke Flyktningsseksjonens kostnader til investeringer knyttet til ﬂyttingen,
herunder it-kostnader og annet inventar og utstyr. Jf. punkt 15
13. Fly ing Tinngata
Det er gjennomført innkjøp av inventar og utstyr i forbindelse med at Hundvåg og Storhaug NAV og
HSK skal ﬂytte til nye lokaler i Tinngata 8. Utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres
som investering. Rådmannen foreslår at det overføres kr 3 mill. fra drift til investering.
14., 15. og 16. Inventar og utstyr OK19
Det er foretatt nødvendig innkjøp av inventar og utstyr i OK19. Utgiftene regnes som en påkostning og
må regnskapsføres som investering. Rådmannen foreslår å overføre kr 9,25 mill. fra driftsbudssjettet.
Det foreslås å omdisponere fra Stab BMU, Stavanger eiendom, Park og vei og Idrett.
Det foreslås også å gjennomføre en administrativ budsjettendring fra prosjekt Kjøp og utvikling av
prosjekter til prosjekt Inventar og utstyr ok 19 på kr 5 mill.
17. Inbyggertorg Judaberg
Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond jf. sak om Årsrapport og
årsregnskap 2018 sak 58/19. (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220819) Kostnadene

for innbyggertorg er i hovedsak kostnader ved ombygging av eksisterende bygg til formålet for
innbyggertorgets nivå 1.
18. Innbyggertorg Vikevåg
Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond jf. sak om Årsrapport og
årsregnskap 2018 sak 58/19. (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220819) Kostnadene
for innbyggertorg er i hovedsak kostnader ved ombygging av eksisterende bygg til formålet for
innbyggertorgets nivå 1.

Budsje justeringer som følge av prosjektenes ﬁnansielle
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.
19. Energikonverteringer skeie skole
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
20. Sykkelparkering
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Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
21. Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
22. Tennisbaner Sørmarka
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
23. Sunde og Kvernevik bydelshus
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
24. Cricketbane
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
25. Arneageren
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
26. Kongsgata
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
27. Forprosjekt uteområde Rådhuset
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
28. Nylund skole
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
29. Ullandhaug
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
30. Bydelspark Lunde
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
31. Valberget
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
32. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
33. El-bil lading gatelys
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
34. Fremkommelighet/ﬂaskehals
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Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
35. OPP kulvert Mosvannet
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
36. Tiltak fjernvarme
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
37. Fortau Solliveien
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
38. Oddahagen
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
39. Lervik park
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
40. Straen Uterom
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
41. Lassa kunstgress
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
42. Lervig barnehage
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
43. Godalen barnehage
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
44. Kulvert over motorveien
Justering i henhold til ﬁnansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.
Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
45. Tasta barnehage
Justering iht. ﬁnansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
46. Idre shaller Madlamark, Vaulen og Lervig
I HØP 2019 ble det vedtatt å avsette kr 70 mill. til ﬁnansiering av idrettshaller ved Madlamark, Vaulen
og Lervig skole. Rådmannen foreslår å fordele rammen på de tre hallene, som egne prosjekter – som
vil bli innarbeidet i HØP 2020-2023. Midlene vil disponeres fra og med 2020.
47. Avsetning ubundet investeringsfond
Ubrukte midler avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til ﬁnansiering av investeringer i
forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023
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Finansiering
48. Endring i overføring fra dri

til investering

De totale overføringene fra drift til investering økes med kr 38,47 mill.
49. Bruk av disposisjonsfond
I sak 58/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220819) Årsrapport og årsregnskap
2018 ble det disponert en avsetning på kr 28,3 mill. til generelt disposisjonsfond til anvendelse av
ﬁnansiering av innbyggertorg på Judaberg og Vikevåg. Kr 20 mill. innarbeides i HØP 2020-2023, og kr
8,3 mill foreslås innarbeidet i 2019 jf. punkt 39. og 40.

50. Spillemidler
Økning i forventet overføring av spillemidler for nærmiljøanlegg, kunstgrasbaner og andre ordinære
anlegg. Budsjettet forslås økt med kr 6 mill.
51. Momsrefusjon investeringer
Rådmannen foreslår å redusere budsjett for merverdikompensasjon. Korrigert skattemelding viser at
Stavanger kommune har krevd for mye merverdikompensasjon for prosjektene Kari trestakk vei og

Jåttåvågen områdeutvikling.
52. Reduksjon i mo a e avdrag på konserninterne lån
Det foreslås å redusere avdragsinntekter fra konserninterne lån som følge av lavere utlån til
kommunale foretak.

2.3 Forslag til budsje justering – dri
Nr

Område / sak

Budsje justering

Tjenesteområdene
Oppvekst og utdanning
1

Barnevernstjenesten - økte klientutgifter

12 000

2

Barnevernstjenesten - ﬂyttekostnader og økt husleie

2 050

3

Botiltak for enslige mindreårige ﬂytninger (Embo), reduksjon i antall brukere

-3000

Delsum Oppvekst og utdanning

11 050

Helse og velferd
4

Stavanger legevakt, økte utgifter knyttet til turnusordning og kompetansekrav

5

Stavanger legevakt, prosjekt pasientinnbetalinger

3 000
350

10

g

Nr

g

p

j

p

g

Område / sak

Budsje justering

6

Sentrale midler legetjenester, ﬁnansiering av prosjektet pasientinnbetalinger ved
legevakten

7

Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse

8

Hjemmebaserte tjenester, økning i budsjettramme

9

Demenslandsbyen, prosjektleder helse og velferd

10

Private idelle sykehjem, reguleringspremie pensjon

6 500

11

Flyktningseksjonen, ﬂyttekostnader

1 000

12

Flyktningseksjonen, kommunal ﬁnansiering av 6 årsverk tidligere ﬁnansiert av stalige
midler

4 800

13

Flyktningseksjonen, merkostnad introstønad

14

Bosettingsmidler - overført til introstønad (ﬂykningsseksjonen)

15

Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata, overføres fra drift til investering

16

Prosjekt ROP - tjenesteutvikling

17

IKART, prosjektmidler

300

18

IKART, prosjektmidler 2018

630

Delsum Helse og velferd

-350

1 200

13 500
600

10 000
-10 000
-3 000
1 000

29 530

Bymiljø og utbygging
19

BMU stab, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

20

Idrett, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

21

Park og vei, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

22

Stavanger eiendom, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

-4 254

Delsum Bymiljø og utbygging

-9 250

-3 280
-721
-995

Stab og stø efunksjoner
23

Digitalisering, forprosjekt Én innbygger, én journal

660

24

Digitalisering, Digisos, prosjektavgift nasjonal løsning

25

Digitalisering, DigiHelse

26

Digi Rogaland, prosjektmidler

3 000

27

Studenter, busskort

3 250

Delsum stab- og stø efunksjoner

8 210

1 200
100
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Nr

Område / sak
Delsum tjenesteområdene

Budsje justering
39 540

Sentrale utgi er
28

Lønnsoppgjør kapittel 4

29

Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte

30

Felleskostnader, økte kostnader ad rente på korrigerte momsoppgaver

770

31

Norsk pasientskadeerstatning

380

32

Stavanger konserthus IKS, redusert tilskudd til kapitalkostander

-1 000

33

Rogaland brann og redning IKS, redusert tilskudd med justert eierandel

-1 000

34

Stavanger boligbygg KF, økt vedlikeholdsbudsjett

5 000

Delsum sentrale utgi er

14 000
1 400

19 550

Sentrale inntekter
35

Skatteinntekter - ny prognose

-20 000

36

Inntektsutjevning - ny prognose

-33 000

37

Tilskudd prosjektskjønn - Digi Rogaland

38

Tilskudd prosjektskjønn - IKART
Delsum sentrale inntekter

-3 000
-300
-56 300

Eksterne ﬁnanstransaksjoner
39

Forus Sportssenter, selvskyldnergaranti

40

Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån

41

Kapitalkostnader, reduksjon

42

Renteinntekter, konserninterne lån

9 800

43

Kompensasjonsordninger fra Husbanken, reduserte renteinntekter

1 200

Delsum eksterne ﬁnanstransaksjoner

90 000
-1 400
-37 450

62 150

Interne ﬁnanstransaksjoner
44

Bruk av disposisjonsfond (asyl -/integreringstilskudd)

45

Bruk av disposisjonsfond (kompetanse / ansatte nye Stavanger)

-5 800
1 400

12

45

Bruk av disposisjonsfond (kompetanse / ansatte nye Stavanger)

Nr

Område / sak

-1 400

Budsje justering

46

Bruk av disposisjonsfond (digitalisering)

47

Bruk av disposisjonsfond (ROP)

-1 000

48

Bruk av disposisjonsfond (generelt), ﬁnansiering av busskort

-3 250

49

Bruk av disposisjonsfond (generelt), ﬁnansiering av garantiforpliktelse

50

Overføring fra drift til investering (Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata skal føres i
investeringsbudsjettet)

3 000

51

Overføring fra drift til investering (BMU / utstyr og inventar OK19)

9 250

52

Økt overføring fra drift til investering
Delsum interne ﬁnanstransaksjoner

-1 960

-90 000

26 220
-64 940

Budsje balanse

0

Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettendringer - drift

Oppvekst og utdanning
1. Barneverntjenesten – økte klientutgi er
Som en konsekvens av økningen i antall barn med tiltak fra barneverntjenesten og dermed økende
klientutgifter, nærmere omtalt i kapittel 4.6, foreslår rådmannen å styrke rammen til
barneverntjenesten med kr 12 mill.
2. Barneverntjenesten – ﬂy ekostnader og økt husleie
Barnevernstjenesten har vokst ut av sine lokaler i St. Olav. I juni 2019 ble det inngått leiekontrakt om
leie av Hesbygata 5 (tidligere BI bygget). Rådmannen foreslår å øke rammen til barnevernet med kr 2
mill. for å dekke kostnader knyttet til ﬂytting.
3. Botiltak for enslige mindreårige ﬂyktninger (Embo), reduksjon i antall brukere
Som en følge av færre enslige mindreårige ﬂyktninger enn forventet ble det besluttet å avvikle et
bofelleskap på Hundvåg. Dette vil føre til en reduksjon i kostnader tilsvarende kr 3 mill.

Helse og velferd
4. Stavanger legevakt, økte utgi er kny et til turnusordning og kompetansekrav
Det forventes et merforbruk ved Stavanger legevakt på kr 7 mill. ved årets slutt. Det er engasjert
ekstern bistand for å vurdere driften, nærmere omtalt i kapittel 4.6. Det foreslås å øke rammen til
Stavanger legevakt med kr 3 mill. for å redusere virksomhetens avvik.
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5. Stavanger legevakt, prosjekt pasientinnbetalinger
Det er igangsatt et prosjekt hos Stavanger legevakt der formålet er å få en bedre oversikt, kontroll og
rutine på pasientinnbetalingen. Kostnaden på prosjektet i 2019 er på kr 0,35 mill. Rådmannen foreslår
at dette prosjektet ﬁnansieres av kvalitetsutviklingsmidler legetjenester.
6. Sentrale midler legetjenester, ﬁnansiering av prosjektet pasientinnbetalinger ved legevakten
Jamfør linje 5.
7. Vaksinering av ungdom mot smi som hjernehinnebetennelse
Stavanger kommune tilbyr fra og med skoleåret 2019/2020 gratis vaksine mot meningokokksykdom til
alle elever fra Stavanger som går i videregående skole. For skoleåret 2019/2020 gjennomføres
vaksinen av alle tre årskull i videregående skole. Fra og med skoleåret 2020/2021 gjennomføres
vaksinen av VG1. Kostnaden for 2019 vil være kr 1,2 mill., herav ut vaksinekostnaden kr 1 mill. og
lønnskostnadene kr 0,2 mill.
8. Hjemmebaserte tjenester, økning i budsje ramme
Det forventes et merforbruk på hjemmebaserte tjenester på kr 25 mill. I 2019. Dette er nærmere
omtalt i kapittel 4.6. Det foreslås å øke rammen til hjemmebaserte tjenester med kr 13,5 mill. for å
redusere virksomhetsområdets avvik. Øvrig avvik forventes dekket innenfor eksisterende ramme.
9. Demenslandsbyen, prosjektleder i Helse og velferd
Det foreslås å sette av midler tilsvarende en stilling til planlegging og utvikling av tjenestene i
demenslandsbyen. Totale lønnskostnader i 2019 utgjør kr 1,2 mill., og fordeles med henholdsvis kr 0,6
mill. i driften (nytt) og kr 0,6 mill. innenfor kostnadsrammen på investeringsprosjektet
demenslandsbyen.
10. Private, ideelle sykehjem – reguleringspremie pensjon
I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen
de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien er kr 6,5 mill. høyere enn
budsjettert og rådmannen foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.
11. Flyktningseksjonen, ﬂy ekostnader
Flyktningseksjonen har ﬂyttet inn i nytt bygg i Tinngata 8 i løpet av 2019. Kostnaden var ikke
budsjettert for i opprinnelig budsjett, og foreslås dekket av midler fra disposisjonsfond
(integreringsmidler) med totalt kr 1,0 mill.
12. Flyktningseksjonen, , styrking av Introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud til ﬂyktninger og asylanter som varer i opp til to år,
og inneholder blant annet opplæring i norsk, samfunnsfag og arbeidsrettet praksis. Driftskostnadene
til programmet økte parallelt med økningen i antall ﬂyktninger i 2016. I tråd med den senere
utviklingen knyttet til færre nyankomne ﬂyktninger, har ﬁnansieringsbehovet også gått ned, noe som
er forutsatt i vedtatt budsjett for 2019.
Med bakgrunn i regnskapstall per 2.tertial og informasjon om antall deltakere i programmet, kan det
tyde på at behovet har vedvart noe lengre enn det som opprinnelig var anslått og rådmannen foreslår
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tyde på at behovet har vedvart noe lengre enn det som opprinnelig var anslått, og rådmannen foreslår
å dekke merforbruket knyttet til totalt 6 årsverk fra disposisjonsfond (asyl-/integreringsmidler).
Nedtrapping fra dagens nivå vurderes inn mot Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
13. Flyktningseksjonen, merkostnad introstønad
Antallet deltakere på introduksjonsprogrammet som mottar introstønad har steget jevnt fra omtrent
200 deltakere i 2016 opp til om lag 400 deltakere i 2019. Det forventes et merforbruk på utbetaling av
introstønad ved ﬂyktningseksjonen på kr 10 mill. sett opp mot vedtatt budsjettramme.
Budsjettrammen har de siste årene blitt styrket med avsatte bosettingsmidler for å dekke inn
merforbruket, og rådmannen foreslår at dette gjøres også i år.
14. Bose ingsmidler – overført til introstønad (Flyktningsseksjonen)
Jamfør linje 13.
15. Fly ekostnader NAV/HSK til Tinngata, overføres fra dri

til investering

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 avsatt kr 3 mill. til ﬂyttekostnader for helse- og
sosialkontor og NAV Hundvåg/Storhaug i driftsbudsjettet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak
investeringskostnader og midlene foreslås overført fra driftsregnskapet.
16. Prosjekt ROP – tjenesteutvikling
Bystyret vedtok i sak 53/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220819) «årsrapport
og årsregnskap 2017» å avsette kr 10 mill. til FOU-prosjekter knyttet til personer med ROP-lidelse.
Rådmannen har igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å
gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over ﬂere år, men rådmannen foreslår bruk
av disse fondsmidlen på inntil kr 1 mill. i 2019.

17. IKART, prosjektmidler
IKART (Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam) tilknyttet Helsehuset ble av Fylkesmannen
tildelt kr 300 000 i innovasjonmidler i 2019.
18. IKART, prosjektmidler 2018
Fylkemannen har beviglet kr 630 000 til prosjekt IKART. Disse midlene ble ikke brukt i 2018 og er ikke
overførbare som øremerket midler. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide skjønnsmidlene i
budsjettet for 2019.

Bymiljø og utbygging
19. BMU stab, inventar og utstyr OK19, overføres til investering
Rådmannen foreslår å overføre kr 4,080 mill. fra drift til investering på grunn av innkjøp av innventar
og utstyr i OK19.
20. Idre , inventar og utstyr OK19, overføres til investering
Rådmannen foreslår å overføre kr 0,721 mill fra drift til investering på grunn av innkjøp av inventar og
datautstyr i svømmehallen.
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21. Park og vei, inventar og utstyr OK19, overføres til investering
Rådmannen foreslå å overføre kr 0,995 mill. fra drift til investering på grunn av innkjøp av inventar og
datautstyr i administrasjonsbygget.
22. Stavanger eiendom, inventar og utstyr OK19, overføres til investering
Rådmannen foreslår å overfør kr 4,254 mill. fra drift til investering på grunn av innkjøp av inventar og
datautstyr i administrasjonsbygget og svømmehallen.

Stab og stø efunksjoner
23. Digitalisering, forprosjekt Én innbygger, én journal
Prosjektet er både et tiltak som skal gi ny journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester
og løsninger som knytter fastlege, legevakt, hjemmetjenester og andre tjenester bedre sammen med
resten av helse-Norge.
24. Digitalisering, Digisos, prosjektavgi

nasjonal løsning

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no. Prosjektavgiften er kr 1,2
mill.
25. Digitalisering, DigiHelse
Digihelse tilrettelegger for at brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan kontakte
helsetjenesten i kommunen.
26. Digi Rogaland, prosjektmidler
Digi Rogaland ble av Fylkesmannen tildelt kr 3 mill. i innovasjonsmidler i 2019 til å videreføre
samordningen av digitaliseringsarbeidet for 20 kommuner i Rogaland. Ny digitaliseringsstrategi
operasjonaliseres nå og ﬂere underliggende prosjekter er i gang.
27. Studenter, busskort
Bystyret behandlet sak 74/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215213) i fjor om
insentiver til studenter for å melde ﬂytting til Stavanger kommune. Det ble vedtatt en toårig
prøveordning med busskort til en samlet kostnad på kr 5 mill., ﬁnansiert fra disposisjonsfondet. Som
omtalt i 1. tertial er det behov for ytterligere kr 3,25 mill. for å ﬁnansiere tiltaket ut prøveperioden.

Sentrale utgi er
28. Lønnsopp ør kapi el 4
Kostnadene til årets lønnsoppgjør for kapittel 4 antas å bli om lag kr 14 mill. høyere enn budsjettert i
2019. I årets lønnsoppgjør ble den sentrale garantilønnen hevet for arbeidstakere med 3- eller 4-årig
universitets- og høgskoleutdanning i ﬂere stillingsgrupper. Stavanger kommune har en høy andel med
høyskoleutdannede, og økningen i garantilønnen gjør at kostnadene ved årets lønnsoppgjør blir kr 14
mill høyere enn tidligere antatt
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mill. høyere enn tidligere antatt.
29. Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansa e

Medio januar 2020 gjennomføres en felles kompetansebygging for alle ansatte i Finnøy, Rennesøy og
Stavanger. Felles identitet og kultur skal bygges inn i én organisasjon. Dette blir samtidig en viktig
markering av at alle går inn i nye Stavanger kommune fra 01.01.2020. Målet er å nå ut til så mange
ansatte som mulig både mht. tid og sted. Rammen for arrangementet er satt til kr 1,75 mill. og
rådmannen foreslår at dette ﬁnansieres av tidligere avsatte midler på disposisjonsfond i Stavanger
kommune. Forpliktende avtaler for om lag kr 1,4 mill. gjøres alt i 2019 og budsjettet foreslås justert
tilsvarende.
Stavanger utvikling KF har ved etableringen i 2016 overtatt det kommunale ansvaret for å utvikle
Jåttåvågen fra industriområde til område for boliger, kontor/næring og store offentlige grøntområder
og veiareal. Deponering av steinmasser i dokkene i Jåttåvågen er gjort både for områder til offentlige
formål og byggeområder. Det er tidligere krevd kompensasjon for merverdiavgift også for deler av
utfyllingskostnadene som kan henføres til byggeområdene. Korreksjon av tidligere terminer i 2015 og
2016 medfører rentekostnader på om lag kr 0,77 mill. som belastes bykassen. Rådmannen tilrår en
budsjettjustering for å ta dekke inn merkostnadene.
30. Norsk pasientskadeerstatning
Utbetalingen av pasientskadeerstatning i offentlig helsetjeneste dekkes av de regionale
helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene. Beløpet svinger noe fra år til år. I 2019 ble
Stavanger kommunes tilskuddsbeløp kr 0,38 mill høyere enn budsjettert.
31. Stavanger konserthus IKS, redusert tilskudd, kapitalkostnader
Stavanger kommune yter i 2019 et tilskudd på kr 50,6 mill., hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr
41,1 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. På bakgrunn av oppdatert
renteprognose tilrår rådmannen å justere ned tilskuddet til kapitalkostander med kr 1 mill.
32. Rogaland brann og redning IKS, redusert tilskudd med justert eierandel
Rådmannen tilrår å justere ned driftstilskuddet til Rorgaland brann- og redning IKS med kr 1 mill. som
følge av bl.a. justeringer i eierandeler ved innfasing av Stand kommune som deltaker i selskapet.
33. Stavanger boligbygg KF, økt vedlikeholdsbudsje
Stavanger boligbygg KF har anmodet om en økning i budsjettrammen for inn- og utﬂytting med kr 8
mill. Rådmannen tilrår en generell økning av vedlikeholdsbudsjettet med kr 5 mill. i 2019 gjennom
overføring fra bykassen. Det vises til kapittel 4.7 (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-082019/4-okonomisk-status/4-7-kommunale-foretak-og-selskap/)

og bystyresak 68/19

– Stavanger boligbygg KF – Forvaltning
av boligmassen for ytterligere informasjon.Sentrale inntekter

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220837)

34. Ska einntekter – ny prognose
Oppdatert lokal prognose for årets skatteinngang utgjør kr 5 068 mill. for Stavanger kommune og
rådmannen tilrår å øke budsjetterte skatteinntekter med kr 20 mill. Se nærmere omtale i kapittel 4.3
(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2019/4-okonomisk-status/4-3-sentrale-inntekter/)

.
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35. Inntektsutjevning – ny prognose
Oppdaterte prognoser for lokal og nasjonal skatteinngang 2019 medfører endring i inntektsutjevningen
for Stavanger kommune. Med en redusert skatt per innbygger til nivået 120,2 % av
landsgjennomsnittet gir dette en inntektseffekt på kr 33,0 mill. Se nærmere omtale i kapittel 4.3
(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2019/4-okonomisk-status/4-3-sentrale-inntekter/)

.

36. Tilskudd prosjektskjønn – Digi Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Stavanger kommune prosjektskjønnsmidler til Digi Rogaland.
Dette mottas på vegne av ﬂere kommuner. Se også motpost på tiltak 25.
37. Tilskudd prosjektskjønn – IKART
Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Stavanger kommune prosjektskjønnsmidler til IKART. Prosjektet
er interkommunalt og tilskuddet mottas på vegne av ﬂere kommuner. Se også motpost på tiltak 16.

Eksterne ﬁnanstransaksjoner
38. Forus Sportssenter – selvskyldnergaranti
Rådmannen tilrår at det tas høyde budsjettmessig for en eventuell innfrielse av kommunens
garantiforpliktelse på inntil kr 93,7 mill. knyttet til Forus Sportssenter. Basert på en hovedstol på kr
85,2 mill. og eventuelle påløpte renter, anses kr 90 mill. som tilstrekkelig. Det vises til kapittel 4.7
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2019/4-okonomisk-status/4-7-kommunale-foretak-og-selskap/)
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220835)

og sak 67/19

– «Forus Sportssenter – Garantier,

eierskap og drift» for ytterligere informasjon.
39. Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån
Det tilrås at budsjetterte renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS, justeres opp med kr 1,4 mill.
basert på oppdatert renteprognose.
40. Kapitalkostnader, reduksjon
Rådmannen foreslår å justere ned netto kapitalkostnader med totalt kr 37,45 mill. Det vises til
kapittel 4.5. for en nærmere omtale.
41. Renteinntekter, konserninterne lån
Rådmannen tilrår å nedjustere renteinntekter fra konserninterne lån med kr 9,8 mill., som følge av
lavere enn budsjettert utlån til kommunale foretak i 2018 og 2019.
42. Kompensasjonsordninger fra Husbanken, reduserte renteinntekter
Renteinntekter fra kompensasjonsordninger foreslås nedjustert med kr 1,2 mill. basert på oppdatert
renteprognose fra Husbanken.

Interne ﬁnanstransaksjoner
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43. Bruk av disposisjonsfond (asyl-/integreringstilskudd)
Jamfør linje 11 og 12. Rådmannen tilrår å benytte tidligere oppsparte midler fra tilskudd til asylmottak
(vertskommune) fullt ut med kr 2,3 mill. og integreringsmidler med kr 3,5 mill. Rest etter dette er kr
33,5 mill. på integreringsfondet.
44. Bruk av disposisjonsfond (kompetanse/ansa e nye Stavanger)
Jamfør linje 29.
45. Bruk av disposisjonsfond (digitalisering)
Jamfør linje 23, 24 og 25.
46. Bruk av disposisjonsfond (ROP)
Jamfør linje 16.
47. Bruk av disposisjonsfond (generelt), ﬁnansiering av busskort
Jamfør linje 27.
48. Bruk av disposisjonsfond (generelt), ﬁnansiering av garantiforpliktelse
Jamfør linje 39.
49. Overføring fra dri til investering (Fly ekostnader NAV/HSK til Tinngata føres i
investeringsbudsje et)
Jamfør linje 15
50. Overføring fra dri

til investering (BMU/utstyr inventar OK19)

Jamfør linje 19, 20, 21, og 22.
51. Overføring fra dri

til investering
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3 Samfunn
3.1 Befolkning
3.2 Arbeidsledighet
3.3 Sosiale tjenester

3.1 Befolkning
Befolkning
Befolkningsveksten i Stavanger for 1. halvår 2019 var på 0,23 %. Veksten for 1. halvår 2018 var på 0,2
%. Befolkningsveksten for Stavanger i 2. kvartal 2019 var på 55 personer. Dette er halvparten av
tilsvarende periode i 2018. Nettoutﬂyttingen var noe lavere, men det er nedgangen i antall fødte som
utgjør forskjellen sammenlignet med 2. kvartal 2018.
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Figur 3.1 Fødselsoverskudd, nettoinnﬂytting og samlet befolkningsvekst i Stavanger

Befolkningsveksten i Rogaland var 0,5 % for 1. halvår 2019. Sandnes og Sola hadde en vekst på
henholdsvis 0,9 % og 1,2 % i samme periode.
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Insentivordning til studenter – busskort
Bystyret behandlet sak 74/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215213) i fjor om
insentiver til studenter for å melde ﬂytting til Stavanger kommune. Det ble vedtatt en toårig
prøveordning. I 2018 meldte 1004 studenter ﬂytting og ﬁkk dermed gratis busskort i ett studieår.
Søknadsfristen for studieåret 2019/20 går ut 1. oktober. Per 20. September er det mottatt 691
søknader, 634 er fra studenter som har meldt ﬂytting til Stavanger og er dermed godkjent. Som i 3.
kvartal 2018 er det grunn til å tro at dette vil øke innﬂytting til Stavanger, jamfør ﬁgur 3.1.

Boligbygging
Det er 341 boliger som er tatt i bruk hittil i år, 150 ﬂere enn samme periode i fjor. Antallet igangsatte
nye boliger er 186 høyere enn samme periode 2018.
Igangsa (tillatelser)
hi il i år inklusiv august

Igangsa
hele året

2009

119

2010

i bruk hi il i år
inkl august

Ta i bruk
hele året

421

504

668

302

781

392

477

2011

515

802

295

559

2012

508

979

332

650

2013

699

901

562

1028

År

Ta
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Igangsa (tillatelser)
hi il i år inklusiv august

Igangsa
hele året

2014

532

2015

i bruk hi il i år
inkl august

Ta i bruk
hele året

725

512

846

292

501

719

1149

2016

317

357

262

392

2017

311

447

181

371

2018

280

539

191

420

2019

466

År

Ta

341

Tabell 3.1 Boliger

3.2 Arbeidsledighet
Arbeidsledigheten i Stavanger har falt med 0,2 prosentpoeng til 2,8 % fra januar til august i 2019. I
Rogaland har ledigheten falt med 0,2 prosentpoeng til 2,4 % i samme periode. I Sandnes har
ledigheten falt med 0,1 prosentpoeng til 2,8 %, mens i Sola har den falt med 0,2 prosentpoeng til 2,7
%.
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Figur 3.3 Utvikling i arbeidsledighet

3.3 Sosiale tjenester
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Antall mottakere er redusert med 3,8 % sammenlignet med 2018. Brutto utgifter til sosialhjelp var kr
3,8 mill. (2,9 %) lavere ved utgangen av august 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.
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Figur 3.4 Antall sosialhjelpsmottakere per måned

Antall langtidsmottakere totalt er redusert med 2,8 % sammenlignet med tall for august 2018.
Samtidig har antall langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt med 2,3 %.
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Figur 3.5 Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar

Series 1

Series 2

Figur 3.6 Utbetalt sosialhjelp. Tall i hele tusen
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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
Nye prognoser for kommunens brutto driftsutgifter tilsier en økning i 2019 på kr 121 mill. De største
forventede avvikene er innenfor lønnsreserven, barnevern, ﬂyktningeseksjonen og hjemmebaserte
tjenester. I tillegg er det høyst sannsynlig at garantiforpliktelser på kr 90 mill. vil påløpe i 2019.
Rådmannen foreslår omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om lag kr 59
mill. og netto kr 61 mill. på ﬁnanssiden for å imøtekomme ﬂere av de meldte prognoseavvikene, da de
vanskelig kan løses gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene. Dette ﬁnansieres ved
økte driftsinntekter (kr 55 mill.) og bruk av fond (kr 103 mill.). Grunnet tekniske justeringer mellom
drift og investering, samt økt behov for egenﬁnansiering av investeringene, foreslås overføringen til
investeringer å øke med kr 38 mill.
Prognosene for driftsinntektene er økt med om lag kr 55 mill. sammenlignet med justert budsjett. De
frie inntektene øker med kr 56 mill. i all hovedsak gjennom økte anslag for skatteinngang for landets
kommuner og for Stavanger.
Regnskap
2018

Vedta
budsje 2019

Justert
budsje 2019

Prognoseavvik

Forslag til budsje endringer

-10 340 817

-9 961 070

-10 198 880

-52 100

-55 100

10 317 983

10 081 031

10 369 111

120 810

59 090

Bru o dri sresultat

-22 834

119 961

170 231

68 710

4 339

Eksterne
ﬁnanstransaksjoner

153 868

198 544

193 244

60 950

60 950

Motpost avskrivninger

-392 360

-443 226

-340 494

0

-

Ne o dri sresultat

-261 326

-124 721

22 981

129 660

64 940

Hovedoversikt dri
Driftsinntekter
Driftsutgifter
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Regnskap
2018

Vedta
budsje 2019

Justert
budsje 2019

Netto avsetninger, fond

-105 982

-65 389

-186 806

-103 410

Overført til
investeringsregnskapet

167 295

190 110

163 825

38 470

-200 013

0

0

Hovedoversikt dri

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

Prognoseavvik

Forslag til budsje endringer

129 660

0

Tabell 4.1 Sammendrag av hovedoversikt drift med prognoser per 2. tertial 2019. Alle tall i tusen kr.

Prognosene for økte investeringskostnader er på kr 49 mill., herunder merkostnad på Gautesete skole
(kr 10 mill.), kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS (kr 15 mill.), innbyggertorg (kr 8,3 mill.) og
kostnader til inventar og utstyr hos barneverntjenestens nye lokaler (kr 4,7 mill.). I tillegg foreslår
rådmannen ﬁnansielle budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift for ﬂere
prosjekter på netto kr 86 mill. Etter foreslåtte budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i
bykassen til kr 1,33 mrd.

Finansielle måltall
Bystyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2019 var et netto driftsresultat på 1,3 %, egenﬁnansiering på
36 % og en gjeldsgrad på 66 % for bykassen. Nivåene er lavere enn de langsiktige målene. Gjennom
prioriteringer ved behandling av 1. tertial 2019, ble netto driftsresultat og egenﬁnansieringsgraden noe
nedjustert. Foreliggende forslag til budsjettjusteringer i 2. tertial 2019 vil særlig redusere netto
driftsresultat ytterligere. Målene og nivåene framkommer i tabell 4.2.

Mål

2018

Opprinnelig
budsje 2019

Forslag 2.
tertial 2019

3,0 %

2,5 %

1,3 %

-0,9 %

Investeringer, andel egenﬁnansiering

> 50 %

71 %

36 %

35 %

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

< 60 %

61 %

66 %

67 %

Økonomiske mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Tabell 4.2 Økonomiske måltall

Ne o dri sresultat
Opprinnelig budsjett var et netto driftsresultat på kr 125 mill. og 1,3 % av driftsinntektene i 2019.
Justert for budsjettendringer før 2. tertial utgjør netto driftsresultat kr -23,0 mill. (-0,2 %).
Foreliggende forslag til budsjettendringer medfører at netto driftsresultat reduseres ytterligere med kr
65 mill. Herav utgjør økt overføring fra drift til investering kr 38 mill. og bruk av fond med kr 103 mill.
i drift.
Netto driftsresultat vil etter dette utgjøre kr -88 mill. og -0,9 % av foreslåtte justerte driftsinntekter
for 2019.
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Prognosen for året vil kunne bli noe bedre dersom mottatte øremerkede midler i 2019 til dels blir
stående ubrukt per nyttår og overføres til 2020. Foreløpig anslag er kr 40-50 mill. i bundne
driftsmidler som vil øke netto driftsresultat tilsvarende og utgjøre om lag 0,5 prosentpoeng.

kr 600

6%

kr 400

4%

kr 200

2%

kr 0

0%

kr -200

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-2 %

Netto driftsresultat (mill. kr) - regnskap-oppr. budsjett 2019
Netto driftsresultat (prosent) forslag per 2. tertial 2019
Netto driftsresultat (prosent)
Anbefalt langsiktig mål i Nye Stavanger

Figur 4.1 Utvikling i netto driftsresultat, opprinnelig budsjett 2019 og forslag til justert budsjett 2019. Alle tall i
mill. kr. eller % av brutto driftsinntekter.

Gjeldsgrad
Det er opprinnelig budsjettert med en gjeldsgrad på 66 % i 2019. Med utgangspunkt i foreslåtte
budsjettjusteringer er gjeldsgraden beregnet til 66,7 % ved utgangen av 2019.

Egenﬁnansiering av investeringer
Egenﬁnansiering av investeringer i 2019 justert for vedtatte endringer i 1. tertial utgjør 33 % av de
totale brutto investeringene i bykassen. Ved innarbeiding av budsjettjusteringer foreslått i kapittel 2.3
vil de totale investeringsutgiftene for 2019 øke med kr 32 mill. til kr 1,33 mrd. De foreslåtte
budsjettendringene ﬁnansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett uten behov for justeringer av
låneopptak. Som følge av endret ﬁnansiell fremdrift på ﬂere prosjekter avsettes kr 86 mill. på
ubundne investeringsfond til ﬁnansiering av investeringsprosjekter i HØP 2020-2023.
Egenﬁnansieringsgraden av investeringene øker fra 33 % til 35 % som følge av økt overføring fra drift
til investering og bruk av disposisjonsfond.

Disposisjonsfond
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I budsjettet for 2019 ble det vedtatt en samlet bruk av kr 11,94 mill. fra disposisjonsfond. I tillegg er
fondet justert for +- 3 % i henhold til årsoppgjøret 2018, samt kr 200 mill. i avsetning av fjorårets
mindreforbruk. I 1. tertial ble det vedtatt å bruke kr 24,4 mill. av disposisjonsfondene til ulike tiltak. I
tillegg er det gjort enkelte vedtak for bruk av vekstfondet i år eller kommende år. Etter første tertial
utgjør planlagt nivå på disposisjonsfondet kr 788,4 mill. og 7,8 % av driftsinntektene.
Forslagene som foreligger i tertialrapporten per 31.08.2019 utgjør en netto bruk av disposisjonsfond
på kr 103,4 mill. i drift og kr 8,3 mill. i investering.
Samlet vil dette gi et disponibelt nivå på kr 673,7 mill. og utgjøre 6,6 % av foreslått justerte
driftsinntekter 2019 (se tabell 4.3). Planlagt bruk for kommende år er da ikke inkludert.
Regnskap
31.12.2018

Disponibelt nivå e er 1.
tertial 2019

Anslag - Disponibelt nivå e er 2.
tertial 2019

21 350

16 900

13 850

184 535

263 535

263 535

FOU-fond ROP-lidelser

10 000

10 000

9 000

Miljøfond

13 000

15 750

15 750

4 710

4 710

3 310

Digitaliseringsfond

100 000

100 000

98 040

Flyktning Integreringsmidler

37 050

37 050

33 550

2 300

2 300

0

Kursreguleringsfond

59 200

59 200

59 200

Disposisjonsfond generelt

212 149

278 986

177 448

644 294

788 431

673 683

6,2 %

7,8 %

6,6 %

Disposisjonsfond
Vekstfond
Pensjonsfond

Nye Stavanger Kompetanse

Asylant vertskommune

Sum disposisjonsfond
Andel av
dri sinntekter

Tabell 4.3 Oversikt over disposisjonsfond med forslag til endringer per 2. tertial. Alle tall i hele tusen kr.

4.2 Investeringer
Ved utgangen av august viser investeringsregnskapet eksklusive ﬁnanstransaksjoner et forbruk på kr
404 mill. Det utgjør 36 % av årets budsjetterte brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1,1 mrd.
Det er mottatt kr 82,5 mill. av årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 186 mill. Det utgjør
44 % av de totale investeringsinntektene. I de bokførte investeringsinntektene inngår blant annet
momskompensasjon og byggetilskudd fra staten. Korrigert for mottatte investeringsinntekter og
ﬁnansieringstransaksjonene på kr 457 mill. er netto ﬁnansieringsbehov på kr 779 mill. per 2. tertial
2019.
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Den økonomiske oversikten under viser investeringsinntekter, utgifter og ﬁnanstransaksjoner samt
hvordan de ﬁnansieres per 2. tertial.
Økonomisk oversikt investering

Regnskap per 31. august 2019

Årsbudsje

2019

Forbruksprosent

Investeringsinntekter

-82 566

-186 504

44 %

Investeringsutgifter

403 875

1 106 529

36 %

Finanstransaksjoner

457 531

845 456

54 %

Finansieringsbehov

778 841

1 765 481

44 %

Finansiering av investeringer

778 711

1 765 481

-130

-

Udekket/udisponert

Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringer. Alle tall i hele tusen kr.

Investeringsinntekter
De budsjetterte investeringsinntektene i 2019 utgjør kr 186 mill. Per 2. tertial er 44 % av disse mottatt.
Den største bokførte inntekten er knyttet til momskompensasjon på kr 47 mill. Budsjetterte
salgsinntekter i 2019 utgjør kr 10 mill. og er blant annet knyttet til mulig salg av Tjensvolltorget.
Regnskapsførte salgsinntekter per 2. tertial er på kr 0,3 mill. Det foreslås ikke justeringer av årets
salgsinntekter.

Investeringsutgi er
Rådmannen foreslår en økning i investeringsutgifter på kr 49 mill., herunder merkostnad på
Gautesete skole (kr 10 mill.), kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS (kr 15 mill.), innbyggertorg (kr 8,3
mill.) og kostnader til inventar og utstyr hos barneverntjenestens nye lokaler (kr 4,7 mill.).
Budsjettjusteringene er omtalt nærmere i kap 2. Det forventes også en merkostnad for prosjektet
Olav Kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall. I tillegg foreslår rådmannen ﬁnansielle
budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift for ﬂere prosjekter på netto kr 86
mill. Etter foreslåtte budsjettjusteringer øker brutto investeringsutgifter i bykassen til kr 1,33 mrd.
Egenﬁnansieringsgraden øker fra 33 % til 35 % som følge av økt overføring fra drift til investering,
økte budsjetterte inntekter og bruk av disposisjonsfond.

4.3 Sentrale inntekter
Frie inntekter (ska

og rammetilskudd)

Ska einngangen
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Etter andre tertial 2019 gir den samlede skatteinngangen en vekst på kr 99,9 mill. (+3,2 %)
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor for Stavanger kommune. Skatteinngangen i Stavanger
kommune er på kr 3 258,4 mill. hittil i år. Sammenlignet med budsjett er skatteinngangen kr 15,9 mill.
høyere. Budsjettert årsvekst for Stavanger fra 2018 til 2019 er 2,1 %.
Samlet viser forskuddstrekket (av løpende ytelser mv.) en vekst på 3,2 % sammenlignet med fjorårets
tertial, og forskuddsskatten en vekst på 6,0 %. Restanse-innbetalingene er 10,8 % lavere enn på
samme tid i fjor og ligger kr 16,1 mill. lavere enn forventet i budsjettet. Årsaken ser ut til å ligge i
senere utkjøringer av skatteoppgjør etter sommeren, samt lavere nivå etter første runde med
skatteoppgjør.

Ska evekst i kommunene
Skatteveksten for kommunene ble på 3,6 % per august og viser vekst på både forskuddstrekk (3,8 %)
og forskuddsskatt (3,7 %), mens restanseinngangen er litt lavere (-1,2 %).
Den samlede veksten er betydelig høyere enn den anslåtte årsveksten på 1,2 % fra regnskap 2018 (jf.
oppjustert i RNB2019). Utviklingen lokalt og nasjonalt er illustrert i ﬁgur 4.2.
Nabokommunene Sandnes og Sola erfarer vekst per i andre tertial i intervallet 3,9-4,5 %.

7.5 %
5%
2.5 %
0%
-2.5 %
-5 %

Jan
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Mar
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M|
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Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Prosentvis akkumulert vekst Stavanger fra 2018 til 2019
Prosentvis akkumulert vekst landet fra 2018 til 2019
Budsjettert årsvekst Stavanger fra 2018 til 2019
Budsjettert årsvekst Norge fra 2018 til 2019

Figur 4.2 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet satt opp mot budsjettert årsvekst for Stavanger og
landet.

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2019:
Den samlede veksten for kommunene (p.t. 3,6 %) er høyere enn anslaget på 1,2 % årsvekst fra
regnskap 2018 (jf. oppjustert i RNB2019). Nye signaler har kommet fra ﬁnansdepartementet om at
kommunene vil få kr 5 mrd. mer i skatteinngang i 2019 grunnet lav arbeidsledighet og høy
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sysselsetting. Dersom dette legges på fjorårets skattenivå, utgjør det en vekst på 3,1 % i 2019. I
påvente av neste skatteanslag, som først kommer i forslag til statsbudsjett 2020 (7. oktober), har
rådmannen tatt omsyn til dette i sine prognoser for året.
Skatteveksten per august for Stavanger er 3,2 % og opprettholdes av god vekst i forskuddstrekk på
3,2 %. Arbeidsledigheten i Stavanger er lavere enn i 2018 og bidrar positivt til høyere skatteinngang i
2019. Høyere nivåer på verdiskapning og sysselsetting i vår region i 2019, jf. også sterkere vekst i
arbeidsgiveravgiften enn skatteveksten, gjenspeiler seg ikke i samme grad i skatteinntektene. Dvs.
veksten skjer med bakgrunn i arbeidssted, ikke bosted. Deler av den økte arbeidskraften kommer i
større grad enn før i form av midlertidig opphold eller pendling (skattyter beskattes på sitt hjemsted
fortsatt), samt utenlandsk arbeidskraft som i større grad medfører at staten overtar skatteinntektene
i stedet for kommunen (herunder kildeskatt).
Dette vises også igjen på boligmarkedet i Stavanger; stigende priser på leide boliger siste par år,
mens prisindeksen på boligverdier (kjøp av brukte boliger) fortsatt er på om lag samme nivå som i
20151. Igangsatte boliger siste år har vært betydelig lavere de siste årene, på lik linje med
innbyggerveksten og særlig veksten i innbyggere i arbeidsaktiv alder (utenom studenter).
I 2018 erfarte Stavanger kommune spesielle «sprell» i skatteinngangen grunnet en omlegging og
opprydding i skattemanntallet (i skatteetatens systemer). Skattytere (arbeidstakere) tilknyttet utland
(sokkel) ble stående blanke – uten skattekommune – og forskuddstrekket på disse tilfalt derfor
kontorkommunen, spesielt i januar 2018. Noen ble rettet i mai 2018, mens ﬂere ble korrigert for dette
først i november 2018. Følgelig vil Stavanger i år erfare lav/negativ vekst i januar (jf. graf 4.2) og
forhåpentlig en økt vekst i november da korreksjonen skjedde motsatt veg.
I november skjer også oppgjør for alle avsetninger til utbetalinger av til gode-skatt, samt effekten av
hvordan skatteoppgjørene påvirker fordelingen av skatte mellom kommunene og staten. Med fjorårets
erfaringer ad både skatteåret 2017 og 2018 friskt i minnet, er det vanskelig å si noe på forhånd om
utfallet av alle oppgjørene i år.
Med bakgrunn i informasjonen i foreliggende stund, og særlig veksten hittil i år ad forskuddstrekk,
foreslår rådmannen en samlet oppjustering av skatteinngangen med kr 20 mill., hvilket vil gi en
skattevekst i 2019 på 2,5 %. Dette vil gi skatt per innbygger på 120,2 % av landsgjennomsnittet, ett
prosentpoeng lavere enn nivået som ble oppnådd i 2018.

Inntektsutjevningen
Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt, samt innbyggertall. Den
er løpende og avhengig av den kontantstrømmen som til enhver tid kommer inn. Det vil alltid være
usikkerhet knyttet til nasjonale og lokale anslag på skatt og inntektsutjamning.
Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil redusere inntektsutjamningen
med om lag kr 33,0 mill. Rådmannen tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene som følger
tertialrapporten.

Rammetilskudd
Budsjettert rammetilskudd (innbyggertilskudd og øvrige tilskudd) er i tråd med endringene i RNB 2019
og ingen nye avviksprognoser foreligger.
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Skjønnstilskudd og søknader
Skjønnstilskudd er midler som skal dekke særskilte faktorer eller hendelser som inntektssystemet
ikke tar høyde for og/eller hvor tilfellene er ekstraordinære og hvor det er urimelig at kommunen tar
hele ﬁnansieringsansvaret. I tillegg ﬁnnes søknadsbaserte prosjektkjønnsmidler for innovasjon og
fornying i kommunene.
Stavanger kommune har sendt inn prosjektskjønn-søknader til Fylkesmannen i Rogaland for
videreføring av prosjekter hvor ﬂere kommuner i Rogaland samarbeider og hvor Stavanger har
prosjektlederansvaret. Prosjektene er DigiRogaland og IKART – Interkommunalt ambulerende
rehabiliteringsteam. Søknadene er imøtekommet med kr 3,0 mill. til DigiRogaland og kr 0,3 mill. til
IKART. Se nærmere omtale i kapittel 2 (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2019/2-forslag-tilvedtak-inkludert-budsjettendringer/2-3-forslag-til-budsjettjustering-drift/)

.

Rådmannen tilrår at frie inntekter økes med tildelingen og at tilsvarende prosjektkostnader
budsjetteres opp.

Oppsummering frie inntekter
Frie inntekter foreslås justert med kr 20 mill. i høyere lokal skatteinngang, kr 33,0 mill. i lavere
inntektsutjevning og kr 3,3 mill. i prosjektskjønn. Samlet gir dette kr 56,3 mill. i økte frie inntekter i
2019.

Regnskap
2018

Vedta
budsje
2019

Justert
budsje
2019

Prognose
basert på
lokalt forslag
2019

Prognoseavvik
2019

Forslag
til
budsje endring
2019

-4 944 822

-5 097 000

-5 048 000

-5 068 000

-20 000

-20 000

-2 891 502

-3 037 114

-3 033 914

-3 033 945

0

0

562 935

649 000

596 800

563 723

-33 157

-33 000

-3 630

0

0

-3 300

-3 300

-3 300

Delsum

-2 332 197

-2 388 114

-2 437 114

-2 473 522

-36 457

-36 300

Sum frie inntekter

-7 277 019

-7 485 114

-7 485 114

-7 541 522

-56 457

-56 300

Stavanger kommune,
endringer i frie inntekter,
forslag til 1. tertial
Ska

Rammetilskudd inkl
inntektsutjevn.
Rammetilskudd
Inntektsutjevning
Prosjektskjønn

Sum endring i prosent av
regnskap 2018

2,9 %

3,6 %

Tabell 4.5 Oversikt over vedtatt og justert budsjett for frie inntekter. Alle tall i hele tusen kr.

Inntekter fra eiendomsska
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Budsjettert nivå for 2019 er kr 266 mill. Utfaktureringen ligger like i overkant av budsjettet.
Rådmannen tilrår at nivået opprettholdes.

4.4 Sentrale utgi er
Lønnsreserve
I gjeldende budsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,25 %, men foreløpige resultat viser at
lønnsoppgjøret trolig vil komme på over 3,25 %. I årets lønnsoppgjør ble den sentrale garantilønnen
hevet for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning i ﬂere stillingsgrupper.
Stavanger kommune har en høy andel med høyskoleutdannede. Økningen i garantilønnen gjør at
kostnadene ved årets lønnsoppgjør for kapittel 4 antas å bli kr 14 mill. høyere enn tidligere antatt.

Pensjon
Oppdaterte prognoser er nylig mottatt fra pensjonsselskapene. Økte tilføringer til premiefondet er
benyttet til å delﬁnansiere pensjonspremiene. Samtidig er reguleringspremiene (for høyere lønn og
pensjon) litt lavere enn forutsatt og rentegarantipremien er også noe redusert. Dette bidrar til å
redusere årets premieavvik. Reduksjonen er imidlertid større og samlet effekt på sentrale poster er
om lag kr 16 mill. i økt kostnadstrykk. Sentrale poster på pensjon henger sammen med utviklingen av
bemanning og lønn i driften resten av året. Prognosene er fortsatt foreløpige og rådmannen avventer
utviklingen.

Strøm
Strømutgiftene i 1. tertial var betydelig høyere enn budsjettert på grunn av både høye strømpriser og
høyt forbruk. Strømprisene har i løpet av 2. tertial falt og ligget under fjorårets prisnivå (øre/kWh). På
grunn av høyt forbruk av strøm både i 1. og 2. tertial, er kostnadene likevel omlag kr 7 mill. høyere
enn samme periode i fjor. Prognosene for resten av året er usikre, og rådmannen vil følge utviklingen
fram mot utgangen av året.

4.5 Eksterne og interne ﬁnanstransaksjoner
Ne o kapitalutgi er
Norges Bank (NB) besluttet i juni 2019 å heve styringsrenten fra 1,00 % til 1,25 %. Rentebanen i
Pengepolitisk rapport 2/19 tilsier at styringsrenten mest sannsynlig vil heves igjen i løpet av høsten.
Pengemarkedsrenten var i snitt på ca. 1,54 % i 2. tertial 2019 (1,07 % i 2018). Renteutviklingen er av
betydning for kommunens renteinntekter/-utgifter. I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det
budsjettert med netto kapitalkostnader på kr 536 mill. i 2019. Bystyret vedtok i 1. tertial å justere opp
renteinntekter fra konsernkonto med kr 5,3 mill.
Rådmannen tilrår å justere opp renteinntekter fra konsernkonto med ytterligere kr 3,5 mill., med
utgangspunkt i prognose for gjennomsnittlig likviditet i 2019. Rådmannen tilrår videre å justere ned
budsjetterte rente- og avdragsutgifter på innlån med henholdsvis kr 5,4 mill. og kr 27,7 mill. Dette
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blant annet som følge av lavere enn budsjettert låneopptak i 2018. Det vil tilsvarende være lavere
låneopptak en opprinnelig budsjettert i 2019. Deler av låneopptaket i 2019 vil samtidig tas opp relativt
sent på høsten og vil dermed ikke gi helårseffekt på kapitalkostnader. Det er videre innfridd gjeld i
2019, som medfører bortfall av rente- og avdragsutgifter. Rådmannen tilrår også en netto justering av
renteinntekter fra startlån på kr 0,85 mill.
Dette gir en samlet nedjustering i netto kapitalkostnader på kr 37,45 mill. Netto kapitalkostnader vil
da utgjøre kr 493 mill. Rådmannen tilrår i forlengelsen av dette å nedjustere renteinntekter fra
konserninterne lån med kr 9,8 mill., som følge av lavere utlån til kommunale foretak. Rådmannen
foreslår i tillegg å justere opp budsjetterte renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS med kr 1,4 mill.
og justere ned budsjetterte renteinntekter fra kompensasjonsordninger i Husbanken med kr 1,2 mill.
Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale av foreslåtte budsjettjusteringer knyttet til
garantiforpliktelse overfor Forus Sportssenter.
Av bykassens låneramme på kr 815,6 mill. for investeringslån i 2019, er kr 800 mill. disponert per 2.
tertial. Det er videre budsjettert med en samlet låneramme for kommunale foretak på kr 338,5 mill. i
2019, som foreslås nedjustert med kr 164,1 mill. på bakgrunn av blant annet endringer i ﬁnansiell
framdrift, jf. kapittel 4,7. Per 2. tertial har Husbanken utbetalt kr 200 mill. i startlån. Dette er i tråd
med budsjettert låneramme for 2019, og det legges til grunn at dette vil være tilstrekkelig til å dekke
etterspørselen etter startlån.

Utby e
I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn et utbytte fra ODEON Kino
Stavanger/Sandnes AS på kr 3,3 mill. Styret foreslo et samlet utbytte på kr 3 mill., noe som ble
godkjent på ordinær generalforsamling i mai 2019. Stavanger kommunes andel utgjør kr 0,9 mill.
Rådmannen legger til grunn at utbytte fra øvrige kommunale selskap og foretak blir i tråd med
budsjett. Stavanger kommune har samtidig mottatt økt utbytte knyttet til ﬁnansforvaltningen.
Rådmannen tilrår derfor å opprettholde samlet budsjettert utbyttenivå.

Låneporteføljen
Kommunens ﬁnansreglement, kap. 5
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

4 305

0,29

714

1,70

2-3 år

1 190

2,36

3-5 år

1 477

4,23

5-10 åt

1 300

7,53

8 986

2,37

Under 1 år
1-2

År

Over 10 år
Totalt
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Tabell 4.6 Rentedurasjon. Alle tall i mill. kr.

Rentedurasjonen på kommunens brutto innlånsportefølje ved utgangen av 2. tertial var på 2,37. Ved
utgangen av 1. tertial var den på 2,60. Ifølge ﬁnansreglementet skal den være mellom 0,5 og 5 år, med
2 år som normalnivå. Referanseindeksen (2års-renten) er på 2,28 %, mens kommunens
gjennomsnittsrente er på 2,44 %.
Bru o låne eld pr. 31.12.18

8 149

Låneopptak i 2019:
Obligasjonslån 10 år – fast rente

800

Startlån - april 2019

200

Avdrag:
Betalt avdrag 01.01. – 31.08.19

-163

Avsatte avdrag

-178

Bru o låne eld pr. 31.08.19

8 808

Tabell 4.7 Status låneopptak og avdrag per 2. tertial. Alle tall i mill. kr.
Durasjonsoversikt

Ne o Beløp

Rentedurasjon

Rente

% - av total eld

2089

0,54

1,62 %

23 %

14

1,67

3,07 %

0,2 %

Kommunalbanken

2 553

1,70

2,04 %

29 %

Obligasjonslån

4 330

2,39

2,06 %

48 %

Renteswapper

(2 390)

(2,76)

8 986

2,37

2,44 %

100 %

Husbanken – Startlån
Husbanken –
Investeringslån

Totalt

Tabell 4.8 Låneportefølje per kreditor. Alle tall i mill. kr.

I henhold til bystyrets vedtak i sak 116/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?agendaItemId=218221)
Handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det budsjettert med følgende låneopptak i 2019:

Kr 815,6 mill. til ﬁnansiering av egne investeringer.
Kr 200 mill. i startlån til videre utlån
Kr137,0 mill. i låneramme Stavanger utvikling KF
Kr 192,3 mill. i låneramme til Stavanger Boligbygg KF
Kr 6,2 mill. i låneramme til Sølvberget KF
Kr 3,0 mill. i låneramme til Stavanger Natur- og idrettsservice
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I av januar ble det tatt opp et nytt obligasjonslån på kr 800 mill. med en fast rente på 2,68 %. I april
ble rammen for startlån til videre utlån benyttet.
Stavanger kommune har ved utgangen av 2. tertial en portefølje bestående av åtte obligasjonslån for
til sammen kr 4,3 mrd. Rentetillegget for sertiﬁkatlån varierer, men har i løpet av den siste tiden
vært rundt – 0,15 %. Kommunalbanken har til sammenligning et påslag på 0,60 %. Stavanger
kommune har ikke sertiﬁkatlån i porteføljen for august.
Det oppnås en betydelig besparelse over tid ved å legge ut disse sertiﬁkatene og obligasjonene. Men
dette må også sees i sammenheng med durasjonen for lånene, samt markedets vurdering og prising
av Stavanger som låntaker til enhver tid. Gapet reduseres i kommunens portefølje da strategien er å
ﬂytte låneforfallene lengre ut for å unngå for mye kortsiktig ﬁnansiering.

Verdiskapning
Kommunens ﬁnansreglement, kap. 6
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.
2. tertial 2019

1. tertial 2019

2018

3 000

3 700

8 900

300

400

-9 700

Direkte avkastning

6 600

6 900

6 000

Sum

9 900

11 000

5 200

Samme

Endring urealisert gevinst
Realisert gevinst

Tabell 4.9 Verdiskapning per 2. tertial. Alle tall i mill kr.

Bokført
verdi i
mill.

Markedsverdi
i mill.

Andel
i%

Avkastn.
2. tertial
2019 i %

Avkastn.
1. tertial
2019

Strateg.allok
i%

Ramme
i%

1

49

49

8

0,7

0,7

10

0-100

2

48

49

8

2,0

1,7

40

0-100

3

179

180

30

1,3

1,5

20

0-50

4

204

194

32

1,9

1,9

10

0-30

5

49

39

7

2,2

-2,2

20

0-30

6

25

28

5

3,4

12,6

0

0-5

Risikoklasse
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Risikoklasse

Bokført
verdi i
mill.

Markedsverdi
i mill.

Andel
i%

Avkastn.
2. tertial
2019 i %

Avkastn.
1. tertial
2019

54

57

10

1,6

5,2

608

596

100

1,7

1,9

Grønn
Finansforvaltning
Sum

Strateg.allok
i%

Ramme
i%

Samme

S&P Global Cl
100

100

Tabell 4.10 Porteføljeoversikt og avkastning. Alle tall i mill. kr.

Porteføljeoversikten viser at plasseringene i risikoklassene ligger innenfor rammene i
ﬁnansreglementet. Investeringene i ﬁnansielle omløpsmidler ligger også innenfor rammene i
gjeldende ﬁnansreglement. Det planlegges en ytterligere selektering av papirer i klasse 2 til og med 3,
samt en 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 er 3,6 % hittil i år mot referanseindeksen på 3,0 %, så langt i år. I løpet av
2. tertial 2019 har det blitt kjøpt verdipapirer for kr 58 millioner, og solgt for 20 millioner.
Avvik fra ﬁnansreglementets rammer pr 31.08.19:
Det er ikke observert noe avvik fra ﬁnansreglementets rammer ved utgangen av 2. tertial.

Stresstest ﬁnansporteføljen
Det skal i henhold til ﬁnansreglementet gjennomføres en stresstest for å beregne porteføljens mulige
tapsrisiko og størrelsen på bufferfondet.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelsen av stresstesten for august:

Ligningskurser per utgangen av rapporteringsmåned
Saldo ansvarlig lånekapital Lyse AS kr. 851 682 000,Renteøkning på 1,5 %
Fall i aksjemarkedet på 20 %
Balanse i
%

MNOK

Endringsparameter

Gjeld med ﬂytende rente

32 %

2 905

0,015

Gjeld med fast rente (inkl. swaps)

68 %

6 081

100 %

8 986

Innskudd i bank og korte pengem.

85 %

3 066

0,015

Norske omløpsobligasjoner

13 %

469

0,015

Stresstest Stavanger kommune

Finanspassiva

Durasjon

Beregnet
tap
43,575

3
43,575
-45,99
3

21,105
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Balanse i
%

MNOK

Endringsparameter

Norske aksjer

1%

36

0,2

7,2

Utenl. aksjer

1%

33

0,2

6,66

Stresstest Stavanger kommune

Netto valutaeksponering

Durasjon

Beregnet
tap

0

Finansaktiva

1

3 604

Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige
ﬁnansaktiva

34,965

Tabell 4.11 Stresstest 2. tertial.

Denne stresstesten ser på total brutto lånegjeld opp imot våre aktiva, inkludert utlån til Lyse. Lån til
vann, avløp og renovasjonssektoren, 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 viser en risiko for tap på kr 32,6 mill. for 2. tertial 2019 for kommunens samlede
ﬁnansforvaltning. Risikoen for tap var på 28,2 mill. for 1. tertial 2019. Per 2. tertial er bufferfondet til
Stavanger kommune på kr 59,2 mill. Rentemarkedet vurderes kontinuerlig for beste gjeldende
«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
Reviderte prognoser viser at det ved utgangen av året kan oppstå et merforbruk tilsvarende kr 93
mill. De største avvikene er innenfor barnehage, barnevern, hjemmebaserte tjenester og
ﬂyktningseksjonen.
Regnskap
31.08.2019

Budsje
31.08.2019

Avvik

Årsbudsje
20199

Prognose før
budsje just

Oppvekst og utdanning

1 958 412

1 963 858

-5 446

3 207 434

29 000

Helse og velferd

1 937 697

1 910 021

27 676

2 869 494

63 700

By- og
samfunnsplanlegging

17 745

22 240

-4 495

77 067

0

Bymiljø og utbygging

172 897

220 529

-47 632

583 732

0

Innbygger- og
samfunnskontakt

175 404

177 587

-2 183

242 523

0

Stab og støttefunksjoner

208 116

206 207

1 909

327 584

0

4 470 270

4 500 442

-30 172

7 307 834

92 700

Tjenesteområdene

Sum

Tabell 4.12 Økonomisk oversikt for tjenesteområdene. Alle tall i hele tusen kr.
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I de følgende avsnittene kommenteres årsprognosene innenfor de ulike virksomhetsområdene.
Virksomheter som ikke har vesentlig avvik for året kommenteres ikke. Forslag til budsjettjusteringer
er beskrevet i kapittel 2. Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser
inntekter, merinntekter og mindreutgifter.

Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning har et samlet prognoseavvik på kr 29 mill. ved årets slutt. Barnehage melder
om et økende merforbruk fra 1. tertial. Den økonomiske utviklingen innenfor Ressurssenteret har
bedret seg siden 1. tertial, men omfanget av spesialpedagogiske tiltak tilsier fortsatt et merforbruk
ved årets slutt. Barnevernstjenesten opplever stadig vekst i klientutgifter, og forventer dermed et
merforbruk ved årets slutt.
Regnskap
31.08.2019

Budsje
31.08.2019

Avvik
31.08.2019

Årsbudsje
2019

Prognoseavvik før
budsje just.

21 889

22 101

-212

39 651

0

Barnehage

683 211

689 323

-6 112

1 074 666

14 500

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

55 849

51 593

4 256

86 435

3 500

812 836

809 818

3 018

1 338 432

0

Johannes læringssenter

53 356

52 969

387

120 648

0

Stavanger kulturskole

27 600

27 474

126

40 602

0

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

29 123

30 513

-1 390

47 545

0

Ungdom og fritid

43 228

43 484

-256

68 687

0

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

47 223

49 262

-2 039

81 966

0

EMbo

37 938

39 416

-1 478

62 892

-3 000

146 159

147 905

-1 746

245 910

14 000

1 958 412

1 963 858

-5 446

3 207 434

29 000

Oppvekst og utdanning
Stab Oppvekst og utdanning

Grunnskole

Barnevernstjenesten
Sum Oppvekst og utdanning

Tabell 4.13 Økonomisk oversikt for Oppvekst og utdanning. Alle tall i hele tusen kr.

Barnehage
Barnehagerammen viser per 2. tertial et mindreforbruk på kr 6,2 mill. De kommunale barnehagene
viser et mindreforbruk på kr 2,9 mill., noe som tilsvarer en forbruksprosent på 99,3. Av de
kommunale barnehagene har ni en forbruksprosent på over 103, mens elleve har under 97.
Prognosen for barnehagerammen viser at det ved årets slutt kan bli et merforbruk på om lag kr 14,5
mill. Dette tilsvarer 1,4 % ut over budsjett. Det kan bli mindreinntekter på kr 3 mill. i foreldrebetaling.
Dette skyldes økende deltakelse i moderasjonsordningene, og noe lavere barnetall enn forventet som
igjen gir lavere foreldrebetaling.
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I tillegg er det merutgifter knyttet til lønn på barnehagerammen tilsvarende kr 11,5 mill. Årsaken til
dette er sammensatt og komplisert. En av årsakene kan være effekten av hvordan pedagognormen har
slått ut annerledes på virksomhetsnivå enn tidligere beregning på kommunenivå. Rådmannen vil følge
opp dette nærmere.
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
Det høye aktivitetsnivået ved ressurssenteret de siste årene ble omtalt i 1.tertial. Prognosen tilsier at
det ved utgangen av barnehageåret 2018-2019 var om lag 470 barn med vedtak om spesialpedagogisk
oppfølging fordelt på drøyt 5000 timer per uke. Omfanget er på nivå med 2018. Tall for 2019 viser
samtidig at for barn med utsatt skolestart øker gjennomsnittlig antall vedtakstimer.
Utredning om det tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen ble levert i mars 2019. Rådmannen vil
følge opp utredningens konklusjoner.
Forventet merforbruk ved ressurssenteret var kr 5 mill. i 1. tertial. Ressurssenteret har gjennom året
arbeidet systematisk sammen med barnehagene med å avslutte saker og organisere tilbudet ute i
barnehagene. Forventet merforbruk ved årets slutt justeres derfor ned til kr 3,5 mill.
Grunnskole
Økonomisk status per 2. tertial viser et merforbruk på kr 3,0 mill. på grunnskolerammen. Dette
tilsvarer en forbruksprosent på 100,4. Deler av merforbruket skyldes økte strømkostnader, det
resterende avviket skyldes reduksjon i refusjoner fra andre kommuner.
Som omtalt i 1. tertial har antall elever med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud økt de siste årene.
Dette er noe som utløser tilskudd til skolene etter en egen kategorimodell. Foreløpige analyser viser
at de økte utgiftene kan dekkes innenfor eksisterende ramme. Det er fortsatt noe usikkert for hvor
denne utviklingen beveger seg i løpet av høsten 2019. Rådmannen vil fortsatt følge dette nøye.
Det har vært en nedgang i antall elever fra andre kommuner som er fosterhjemsplassert i Stavanger
fra 2017 til 2018. Det ser ut til at denne utviklingen fortsetter i 2019 slik at refusjoner for disse
elevene er lavere enn det Stavanger kommune har estimert ved inngangen av året.
Fra og med skoleåret 2019/2020 er det en ytterligere innskjerping av lærernormen. Skolene håndterer
dette forskjellig. Noen skoler må endre andel pedagoger i forhold til andre yrkesgrupper på skolen,
mens andre skoler kan løse utfordringen ved organisatoriske grep. En reduksjon i andel elever med
behov for spesialundervisning vil for eksempel bidra til økt handlingsrom. Enkelte skoler vil i tillegg
ha behov for å ansette ﬂere lærere. Det er foreløpig for tidlig å kunne si noe om oppfylling av
lærernormen i stavangerskolen, og mer informasjon vil komme i forbindelse med GSI-registreringen i
oktober.
Skolene ble tildelt kr 15 mill. ekstra som engangsbeløp i vår. Disse midlene er delt ut til skolene og
inngår i prognosen.
Det forventes at skolerammen vil være i balanse ved årsslutt.
Johannes læringssenter
Johannes læringssenter har et merforbruk på kr 0,5 mill. per 2. tertial. Overføringene fra IMDi til
norskopplæring (per capita) er hittil i år redusert med kr 10 mill. sammenlignet med 2018. Antall
deltakere i introduksjonsprogrammet har samtidig holdt seg på et stabilt høyt nivå, men mye tyder på

40

at dette er i ferd med å snu. Johannes læringssenter arbeider med å redusere bemanningen for å
tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Prognosen nå er tilnærmet balanse ved utgangen av
året.
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten går per 2. tertial med kr 2,0 mill. i mindreforbruk.
Virksomheten har i 2019 mottatt kr 10 mill. i tilskudd fra Helsedirektoratet for 2019 som ﬁnansierer
ﬂere helsesøster- og jordmorstillinger, og vil også bli styrket i forbindelse med Storhaug-løftet.
Virksomheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.
EMBO
EMBO har per 2. tertial et mindreforbruk på kr 1,5 mill. På grunn av anmodninger om å bosette færre
enslige mindreårige ﬂyktninger enn budsjettert, er det besluttet å avvikle bofelleskapet på Hundvåg
fra 31.05.19. Prognosen ved utgangen av året antas å bli et mindreforbruk på kr 3,0 mill.
Barnevernstjenesten
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,7 mill. Dette skyldes i sin helhet
manglende samsvar mellom periodisert budsjett per august og regnskap knyttet til klientutgifter (kjøp
av tjenester fra staten og Ungbo). Prognosen ved utgangen av året antas å bli et merforbruk på kr 12
mill. knyttet til barnevernstiltak i og utenfor hjemmet.
Barnevernstjenestens budsjett for klientutgifter i 2019 er på totalt kr 168 mill. og driftsnivået på
klientutgifter er betydelig høyere enn budsjettet. Regnskapet for 2018 endte på kr 177 mill. Fra 2017 til
2018 økte antallet barn med tiltak fra barneverntjenesten med 8,4 %. Denne trenden fortsatte inn i 1.
tertial 2019, men det kan synes som om veksten har ﬂatet ut i 2. tertial.
Prognosen for klientutgifter knyttet til barneverntiltak i og utenfor hjemmet tilsier et merforbruk på
12 mill. i 2019, en økning på 2 % i forhold til 2018. Det er igangsatt et prosjekt som skal foreta en
grundig gjennomgang av driften for å se på eventuelle kostnadsreduserende tiltak.
Barneverntiltak knyttet til barn i hjemmet ligger an til å få et merforbruk ved utgangen på året på 4,1
mill. 4,2% økning i forhold til fjor. Dette vurderes som en konsekvens av økt antall ungdommer i
ettervern og en økning i antall gjennomførte undersøkelser og vedtak.
Barneverntiltak knyttet til barn plassert utenfor hjemmet ser ut til å få et merforbruk ved utgangen
av året på kr 7,9 mill. Dette skyldes en økning i kostnader knyttet til institusjonsplasser på ca. 4 mill. i
forhold til 2018. I tillegg er det merforbruk på lønn og klientutgifter knyttet til fosterhjem og
barnehage/SFO.

Helse og velferd
Prognosen for Helse og velferd er et merforbruk på kr 64 mill. ved årets slutt. Hjemmebaserte
tjenester har hatt en nedgang i bestilte tjenester og har et merforbruk som en følge av utfordringer
med å tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå. Øvrige virksomheter som forventer merforbruk ved årets
slutt er legevakten, alders- og sykehjem, ﬂyktningseksjonen, samt dagsenter og avlastning.
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Regnskap
31.08.2019

Budsje
31.08.2019

Avvik
31.08.2019

Årsbudsje
2019

Prognoseavvik før
budsje just.

Helse- og sosialkontor

377 697

378 081

-384

580 072

0

NAV

189 769

191 574

-1 805

304 255

-5 000

Fysio- og
ergoterapitjenesten

48 475

49 052

-577

70 505

-1 500

Helsehuset i Stavanger

12 726

12 631

95

22 023

0

Hjemmebaserte tjenester

95 947

79 697

16 250

164 641

25 000

Bofellesskap

292 953

290 592

2 361

470 785

0

Alders- og sykehjem

525 562

527 605

-2 043

848 488

12 500

Stavanger legevakt

40 378

35 840

4 538

56 488

7 000

Rehabiliteringsseksjonen

36 181

36 626

-445

59 057

0

Arbeidstreningsseksjonen

9 497

9 917

-420

15 104

0

Boligkontoret

4 629

4 993

-364

8 108

-300

Flyktningseksjonen

78 197

62 859

15 338

96 522

20 000

129 116

121 061

8 055

202 078

6 000

Tekniske
hjemmetjenester

2 583

3 183

-600

8 180

0

Krisesenteret i Stavanger

7 272

7 258

14

13 103

0

17 610

25 711

-8 101

-161 663

Sentrale midler
legetjeneste

46 070

50 480

-4 410

75 850

0

Stab Helse og velferd

23 034

22 861

173

35 898

0

Sum Helse og velferd

1 937 697

1 910 021

27 676

2 869 494

63 700

Helse og velferd

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

Sentrale midler levekår

Tabell 4.14 Økonomisk oversikt for Helse og velferd. Alle tall i hele tusen kr.

NAV
Regnskapsresultatet for NAV-området viser per august et mindreforbruk på kr 1,8 mill. av en
budsjettramme på om lag kr 192 mill. Utgiftene på NAV-området er fordelt på drift av NAV-kontorene,
kvaliﬁseringsstønad, aktivitetstilskudd til barn og unge, utbetalinger til opphold i rusinstitusjon og
økonomisk sosialhjelp.
Driften av de ﬁre NAV-kontorene har samlet sett et merforbruk ved utgangen av august, men
prognosen er balanse ved utgangen av året. Regnskapet viser et merforbruk på utbetalt lønn til
deltakere i kvaliﬁseringsprogrammet, men det forventes også her balanse. Det er det utbetalt kr 0,8
mill. i aktivitetstilskudd til barn og unge hittil i år.
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Regnskapet viser et mindreforbruk på utbetalinger til opphold på institusjon for rusmisbrukere per
august på kr 3,4 mill. Basert på historikk og utviklingen frem til nå, er prognosen et mindreforbruk på
kr 2 mill.
Økonomisk sosialhjelp viser isolert sett et merforbruk på kr 0,8 mill. av en ramme på i kr 119 mill. per
utgangen av august. Merforbruket skyldes naturlige svingninger i utbetalingene gjennom året, blant
annet som følge av hvilken dag utbetalingsdato havner på. I Stavanger bystyrets behandling av HØP
2019-2022 ble det bevilget kr 10 mill. til arbeid mot barnefattigdom (sak 116/18). Den 17. juni 2019
vedtok Stavanger bystyre (sak 55/19) at kr 5 mill. av disse midlene skal gå til å holde halvparten av
barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp for langtidsmottakere med forsørgeransvar.
Ordningen ble iverksatt 1. juli 2019, og beløpene blir etterbetalt etter hvert som familier på ny søker
sosialhjelp. Dette vil ha innvirkning på sosialhjelpsutbetalingene fremover. Antall mottakere av
økonomisk sosialhjelp er redusert med 3,8 %, og antall nye sosialhjelpsmottakere er redusert med
21,1 % sammenlignet med samme periode i 2018. Utgifter til midlertidig bolig har økt med 20,5 %, og
langtidsmottakere med forsørgeransvar har økt med 2,3 %. Dersom denne utviklingen fortsetter ligger
det an til et mindreforbruk i utbetaling av ytelser til livsopphold i 2019. Brutto utgifter til sosialhjelp
var 2,9 % lavere ved utgangen av august 2019 sammenlignet med samme periode 2018. Det er stor
usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i antall mottakere og hvordan arbeidsmarkedet utvikler
seg, men rådmannen har sett en reduksjon i utgifter til økonomisk sosialhjelp så langt hele året
sammenlignet med i fjor. Analyser og vurderinger så langt tilsier et mindreforbruk i henhold til vedtatt
budsjett ved utgangen av året, og prognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på kr 3 mill.
Samlet prognose ved årets slutt for NAV er et mindreforbruk på kr 5 mill.
Fysio- og ergoterapi
Regnskapsresultatet fysio- og ergoterapi per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. Ved årets
slutt forventes det et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Avvik skyldes i hovedsak at fastlønnstilskudd for
fysioterapeuter som virksomheten mottar er høyrere enn budsjettert. Sykefravær, sene ansettelser, og
mye prosjektmidler har bidratt til å skape et kunstig høyt nivå på antall fysioterapeuter i 2019, som
igjen har generert en økning i fastlønnstilskuddet.
Hjemmebaserte tjenester
Utfordringene ved hjemmebaserte tjenester som ble omtalt i 1. tertial har vedvart i 2. tertial. Et
vedvarende høyt kostnadsnivå i forhold til aktiviteten gjør at det samlet sett forventes et merforbruk
på kr 25 mill. ved årets slutt. Dette er en oppjustering av merforbruket fra 1.tertial.
Hjemmetjenesten vil til enhver tid måtte justere tjenestetilbudet i tråd med vedtak som fattes av
helse- og sosialkontorene. Siden høsten 2018 har det vært en nedgang i antall brukere som mottar
hjemmesykepleie, og bestillingene fra helse- og sosialkontorene har hittil i år falt med 8 %
sammenlignet med samme periode i fjor. Utbetalingene til hjemmebaserte tjenester er dermed lavere
enn nivået som var forventet for budsjettåret. Samtidig har lønnsutgifter korrigert for refusjoner økt
med 6 % i 2019 sammenlignet med fjoråret. Dette må ses i sammenheng med en svært krevende
arbeidssituasjon i første halvår 2019, der utfordringer knyttet til ny multidoseleverandør og ny versjon
av kommunens EPJ-system i en periode medførte behov for økt bemanning.
Virksomhetene jobber med å få balanse mellom inntektene fra bestillingene og lønnsutgiftene. De
følges tett opp og det er utarbeidet tiltak for å bedre utviklingen i høst. Ved Eiganes/Tasta er det
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etablert et eget prosjekt med et tverrfaglig team som følger opp virksomhetens ledelse for å få
kontroll på den økonomiske situasjonen.
Det blir viktig å ﬁnne det korrekte nivået på dimensjoneringen i høst, slik at virksomhetene drifter i
balanse i 2020. Miljøtjenesten forventes å ende med et merforbruk ved årets slutt, samtidig som de
andre tjenestene ser ut til å gå med tilsvarende mindreforbruk. Dermed er det ventet at samlet avvik
for hjemmebaserte tjenester vil være lik hjemmesykepleiens avvik.
Det foreslås å styrke rammen med kr 13,5 mill. for å dekke inn deler av merforbruket. Øvrig avvik
forventes dekket innenfor rammen.
Alders- og sykehjem
Det forventes et merforbruk i på kr 12,5 mill. ved årets slutt samlet for alders- og sykehjem. Kr 6 mill.
av avviket er knyttet til driften av de kommunale sykehjemmene, mens kr 6,5 mill. er relatert til
økning i reguleringspremie for de private ideelle alders- og sykehjemmene.
Ved Lervig sykehjem er det satt inn ett tverrfaglig team som har bistått ledelsen i virksomheten.
Lervig sykehjem har fortsatt lønns- og driftskostnader som er høyere enn budsjettrammen, men
utviklingen går i riktig retning. Domkirkens sykehjem ﬂytter inn i Lervig sykehjem 1. oktober. Det
forventes at den økonomiske situasjonen vil bli noe bedre når alle avdelingene på sykehjemmet tas i
bruk. Basert på regnskapstall per 2. tertial viser foreløpig prognose et merforbruk på kr 5,2 mill.,
tilsvarende 6,4 % av budsjettrammen ved årets slutt. Dette må sees i sammenheng med merforbruket
på kr 1,1 mill. som sykehjemmet ﬁkk overført fra 2018
Ved Slåtthaug sykehjem forventes det et merforbruk på kr 3,7 mill., tilsvarende 8,9 % av
budsjettrammen ved årets slutt. Sykehjemmet ﬁkk overført et merforbruk på kr 1,4 mill. fra 2018.
Sykehjemmet har over lengre tid slitt med store vakanser og har derfor måtte leie inn sykepleiere fra
vikarbyrå. Ansettelse av sykepleiere i ledige stillinger i høst og redusert sykefravær vil på sikt gi en
bedring i den økonomiske situasjonen for sykehjemmet.
For de resterende åtte sykehjemmene antas det at driften samlet sett går med et lite mindreforbruk
ved årets slutt, men med variasjoner innenfor virksomhetene.
Regnskapsresultat per 2. tertial viser at egenbetaling sykehjem er i balanse etter inntektsjusteringen
på kr 9 mill. som ble gjort i 1.tertial.
I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen
de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien for 2019 er kr 6,5 mill. høyere enn
budsjettert og rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.
Stavanger legevakt
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk for legevakten på kr 4,5 mill. Dette utgjør et
forbruk på 113%.
Hovedårsaken til merforbruket er økte utgifter knyttet til dagens turnusordning og kompetansekrav. I
tillegg er vaksinasjonsutgifter knyttet til meningokokkvaksinasjon av årets russekull per 2 tertial kr
0,232 mill. Her vil utgiften til personalressurser komme i tillegg. Det forventes et merforbruk ved
årets slutt på kr 7 mill. for legevakten.
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Det er engasjert ekstern hjelp for å vurdere organisering, dimensjoneringen av bemanningen og
kompetansesammensetting sett i forhold til lovpålagte oppgaver og geograﬁsk nedslagsfelt. Det vil
gjøres en endelig vurdering av de totale budsjettrammene til Stavanger legevakt når rapporten
foreligger. For inneværende år foreslås det at budsjettrammen styrkes med kr 3 mill.
Det er igangsatt et internt prosjekt hvor formålet er å få en bedre oversikt, kontroll og rutine på
pasientinnbetalingen slik at inntjeningen kan øke. Kostnaden på prosjektet i 2019 er på kr 0,348 mill.
Dette ﬁnansieres av kvalitetsutviklingsmidler legetjenester.
Flyktningseksjonen
Med bakgrunn i gjeldende driftsnivå og regnskapsresultat per 1. tertial, anslås et merforbruk på
ﬂyktningseksjonen på kr 10 mill. ved årets slutt. Kr 6,3 mill. av merforbruket vil skyldes kostnader til
innﬂytting i nytt bygg, i tillegg til manglende ﬁnansiering av seks årsverk som ble overført fra
Johannes læringssenter i forbindelse med en omorganisering. Disse årsverkene ble tidligere ﬁnansiert
av statlig tilskudd som nå er bortfalt. Resterende avvik på kr 3,7 mill. skyldes høyere kostnader enn
budsjettert knyttet til Introduksjonsprogrammet, samt dimensjoneringen av dette.
I tillegg til avvik i driften forventes det også et merforbruk på om lag kr 10 mill. ved utgangen av året
til utbetaling av introstønad. Sammenlignet med 2018 er utgiftene svakt nedadgående, med en
nedgang på kr 2 mill. sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette utgjør om lag en 4 %
reduksjon. Til sammenligning har utgiftene til introstønad økt med kr 38 mill. siden januar 2017. Dette
utgjør en vekst på 29 %.
Samlet forventet merforbruk for virksomheten ved årets slutt er kr 20 mill. Merutgiften til utbetaling
av introstønad foreslås dekket av avsatte bosettingsmidler. Merforbruket som en følge av
ﬂyttekostnader og manglende ﬁnansiering av seks årsverk foreslås budsjettjustert i 2. tertial gjennom
overføring av midler fra disposisjonsfond (Integreringsmidler).
Dagsenter og avlastning
Det forventes et merforbruk ved Dagsenter og avlastning på kr 6 mill. ved årets slutt.
Internt i virksomheten er det stor variasjon mellom seksjonene. Seksjonene bolig og dagtilbud er
forventet å gå i balanse, mens seksjon avlastning har merforbruk.
Det er usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i seksjon avlastning, og om den økonomiske rammen vil
være tilstrekkelig. Over tid har det vært vekst i brukere med høyt bistandsbehov, samtidig som det i
2019 har det vært høy etterspørsel etter både ordinær avlastning og akutt midlertidig avlastning. Dette
skyldes blant annet forsinkelser i bygging og ferdigstilling av planlagte bofellesskap for personer med
en utviklingshemming. Det foreslås ingen budsjettjusteringer i 2019, men utviklingen vil følges tett
framover.
Forventet merforbruk i 2019 må også sees i sammenheng med merforbruket på kr 3 mill. som
virksomheten ﬁkk overført fra 2018.

By- og samfunnsutvikling
Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor By- og samfunnsplanlegging i 2019.

45

By- og
samfunnsplanlegging

Regnskap
31.08.2019

Budsje
31.08.2019

Avvik
31.08.2019

Årsbudsje
2019

Stab By- og
samfunnsplanlegging

4 636

4 716

-80

20 827

Byggesaksavdelingen

-2 408

1 144

-3 552

3 613

Byutvikling

13 499

11 570

1 929

22 187

Beredskap og
samfunnsutvikling

-6 445

-5 537

-908

14 088

Kart og digitale
tjenester

8 463

10 347

-1 884

16 352

Sum By- og
samfunnsplanlegging

17 745

22 240

-4 495

77 067

Prognoseavvik før
budsje just.

0

Tabell 4.15 Økonomisk oversikt for By- og samfunnsplanlegging. Alle tall i hele tusen kr.

Byggesak
Byggesak drives etter selvkostprinsippet og avdelingen har merinntekter per 2. tertial. Overskudd vil
gå til inndekning av tidligere års underskudd som midlertidig er dekket av bykassen. Akkumulert
underskudd ved årsavslutningen 2018 var kr 4,4 mill. Rådmannen vil legge fram en egen sak i løpet av
høsten om hvilke tiltak som er satt i verk for å få driftsunderskuddene i balanse i kommende
budsjetter, jamfør bystyrets vedtak i sak 73/19 Økonomiske tilpasninger i selvkostområdene for

kommunesammenslåingen (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220845).
Det jobbes kontinuerlig med innovasjon, samskaping, utvikling og effektivisering på
byggesaksområdet. Byggesak har blant annet mottatt innovasjonsmidler på kr 0,4 mill. til deltakelse i
et nasjonalt prosjekt for å forenkle og digitalisere byggesaksbehandlingen. Eksempelvis har byggesak
selv initiert 3D i saksbehandlingen med sykehuset som pilotprosjekt. Dette vil på sikt vil gi vesentlige
samfunnsgevinster i form av innsparinger ved at feil og mangler forebygges – særlig i større bygg.
Videre deltar byggesak som pilot i den nasjonale søknadsløsningen SøkLett i høst. Ufullstendige
søknader for mindre søknadspliktige tiltak som tilbygg og garasjer er tids- og arbeidskrevende og
ineffektivt. Søknadsløsningen bidrar til effektivisering ved at innbyggeren selv gjennomfører
søknadsprosessen på en digital plattform. I SøkLett blir innbyggeren veiledet gjennom
søknadsprosessen skritt for skritt, og laster selv opp nødvendige skjema og vedlegg. Løsningen er
strukturert på en slik måte at søknaden ikke kan leveres uten at den er komplett med alle vedlegg,
slik at feil og mangler unngås.

Bymiljø og utvikling
Bymiljø og utbygging har et mindreforbruk per august på kr 47,7 mill., herav utgjør vann, avløp og
renovasjon kr 13,7 mill. Dette er midler som vil bli oppgjort i selvkostoppgjørene ved årsskiftet. Det
forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor Bymiljø og utbygging i 2019.
Bymiljø og
utbygging

Regnskap
31.08.2019

Budsje
31.08.2019

Avvik
31.08.2019

Årsbudsje
2019

Prognoseavvik før
budsje just.
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Bymiljø og
utbygging

Regnskap
31.08.2019

Budsje
31.08.2019

Avvik
31.08.2019

Årsbudsje
2019

Stab Bymiljø og
utbygging

3 026

4 325

-1 299

6 850

Juridisk

5 858

8 244

-2 386

12 900

Stavanger Eiendom

158 780

179 529

-20 749

274 944

Park og vei

108 424

117 628

-9 204

171 841

79 054

74 100

4 954

107 220

Vannverket

-44 843

-39 720

-5 123

168

Avløpsverket

-99 927

-80 215

-19 712

246

Renovasjon

-38 098

-49 210

11 112

140

Plan og anlegg

2 747

0

2 747

126

Miljø

2 633

5 848

-3 215

9 297

-4 758

0

-4 758

0

172 897

220 529

-47 632

583 732

Idrett

Triangulum
Sum Bymiljø og
utbygging

Prognoseavvik før
budsje just.

0

Tabell 4.16 Økonomisk oversikt for Bymiljø og utbygging. Alle tall i hele tusen kr.

Stab Bymiljø og utbygging og Juridisk avdeling
Stab Bymiljø og utbygging har et mindreforbruk med kr 1,3 mill. og Juridisk avdeling har et
mindreforbruk med ca. kr 2,4 mill. Avviket har sammenheng med periodiseringsavvik, vakante
stillinger samt at ulike saksomkostninger og erstatningsutbetalinger mest sannsynlig forfaller til
utbetaling i 2020. Det foreslås å omdisponere kr 3,3 mill. fra stab Bymiljø og utbygging til
investeringsbudsjettet i forbindelse med «Utstyr og inventar til OK19». Omdisponeringen fra drift til
investering medfører mindre kjøp av konsulenttjenester samt at ulike erstatningsutbetalinger
forventes utbetalt i år 2020. Se omtale under kapittel 2 om budsjettjusteringer.
Stavanger eiendom
Stavanger eiendom har et mindreforbruk per august på kr 20,8 mill. Dette skyldes i stor grad
periodiseringsavvik. Det forventes at avdelingen vil holde seg innenfor vedtatt budsjettramme ved
årets slutt.
Det foreslås å omdisponere kr 4,3 mill. fra Stavanger eiendom til investeringsbudsjettet i forbindelse
med «Utstyr og inventar til OK19». Omdisponeringen medfører at noe innkjøp av inventar og utstyr til
idrettshaller samt administrasjonsbygg utsettes til 2020. Se omtale under kapittel 2 om
budsjettjusteringer.
Park og vei
Park og vei har et mindreforbruk per august på kr 9,2 mill. og avviket skyldes noe lavere strømutgifter
enn budsjettert samt manglende samsvar mellom utgifter og periodisert budsjett. Det forventes
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samsvar mellom regnskap og budsjett ved årets slutt.
Det foreslås å omdisponere kr 1,0 mill. fra Park og vei til investeringsbudsjettet i forbindelse med
«Utstyr og inventar til OK19». Omdisponeringen medfører at innkjøp av parkutstyr og fyll til
kunstgressbaner utsettes til 2020. Se omtale under kapittel 2 om budsjettjusteringer.
Idre
Idrett har et merforbruk på kr 4,9 mill. per august. Hovedsakelig gjelder dette periodiseringsavvik, da
blant annet ekstern leie til Vikinghallen, Stavanger Ishall og Viking stadion mv er fordelt over 12
måneder i budsjettet, mens mesteparten av leien er utbetalt nå.
Stavanger svømmehall som åpnet i april forventes å ha kr 1 mill. i mindreinntekter ved årets slutt. Det
forventes ikke nevneverdige merkostnader eller reduserte inntekter i forbindelse med tilbud om
gratis svømming til 1.-5. klassinger i Hetlandshallen, Kvernevikshallen, Hundvåghallen og Tastahallen.
Det forventes noe høyere strømutgifter enn budsjettert og merutgifter innenfor natur og idrett. Disse
merutgiftene samt mindreinntektene hos Stavanger svømmehall foreslås dekket av merinntekter fra
Gamlingen som er estimert til å utgjøre kr 3,5 mill. ved årets slutt.
Det foreslås å omdisponere kr 0,7 mill. fra Idrett sitt driftsbudsjett til investeringsbudsjettet i
forbindelse med «Utstyr og inventar til OK19». Omdisponeringen innebærer at innkjøp av idrettsutstyr
utsettes til år 2020. Se omtale under kapittel 2 om budsjettjusteringer.
Vann, avløp og renovasjon
Vann, avløp og renovasjon er selvkosttjenester og gjøres opp i henhold til lover og forskrifter i slutten
av året. Eventuelle merinntekter fra gebyrer avsettes på bundne fond i årsregnskapet for 2019.
Miljø
Miljøavdelingen har et mindreforbruk på kr 3,2 mill. per august. Dette skyldes i hovedsak at det har
gått noe mer tid enn først antatt med planlegging av ﬂere av tiltakene, jf. tiltakene i sak til
kommunalstyret for Miljø og utbygging i februar 2019 vedrørende bruk av klima- og miljøfondet, samt
at færre enn antatt har søkt om pant på gamle vedovner så langt i år enn det som er budsjettert.
Per august er det kommet inn kr 2,9 mill. i piggdekkavgift, og det er brukt kr 0,7 mill. på pant av
vedovner. Inntektene er halvert i forhold til samme tidspunkt i fjor.
Det ble i Handlings og økonomiplan 2017 – 2020 vedtatt en inntektsforutsetning i forhold til innføring
av piggdekkavgiften på kr 8 mill., hvorav kr 5 mill. skulle anvendes til en panteordning av gamle
vedovner. I årsavslutningen for 2017 og 2018 har det blitt avsatt midler til et klima- og miljøfond
(disposisjonsfond), uavhengig av budsjettforutsetningene. I tillegg er det vedtatt disponering av klimaog miljøfondet til ulike tiltak som berører både drift og investering. I 1. tertial ble det varslet behov for
en helhetlig gjennomgang og avstemming av postene på driftsbudsjettet og klima- og miljøfondet
(disposisjonsfondet). Dette arbeidet er påbegynt og en nærmere avklaringer vil foreligge i forslag til
HØP 2020 – 2023 samt ved årsregnskapet for 2019. Det legges til grunn at kommunens direkte og
indirekte kostnader med ordningen ﬁnansieres av piggdekkavgiften.
Triangulum
Triangulum har mottatt inntekter som skal fordeles på prosjekter (energisentralen mv.) i
investeringsbudsjettet. Det forventes ikke vesentlige avvik ved året slutt.
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Innbygger- og samfunnskontakt
Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor Innbygger og samfunnskontakt i 2019.
Innbygger- og
samfunnskontakt

Regnskap
31.08.2019

Budsje
31.08.2019

Avvik

Årsbudsje
20199

Smartby

4 199

4 549

-350

10 885

Næring

10 114

10 722

-608

16 432

5 515

5 525

-10

9 665

138 798

138 720

78

175 964

Innbyggerdialog

9 081

9 675

-594

16 170

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

1 616

1 811

-195

2 840

Politisk sekretariat

6 081

6 585

-504

10 567

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

175 404

177 587

-2 183

242 523

Kommunikasjon
Kultur

Prognose før
budsje just

0

Tabell 4.17 Økonomisk oversikt for Innbygger- og samfunnskontakt. Alle tall i hele tusen kr.

Stab og stø efunksjoner
Stab og stø efunksjoner

Regnskap 31.08.2019

31.08.2019

Avvik

-1 984

-6 147

4 163

4 346

3 883

3 936

-53

6 190

Stab og støtte

206 216

208 418

-2 202

317 048

Sum Stab og stø efunksjoner

208 116

206 207

1 909

327 584

Rådmann
Kommuneadvokat

Budsje

Årsbudsje

20199

Tabell 4.18 Økonomisk oversikt for Stab og støtte. Alle tall i hele tusen kr.

Regnskapsresultatet per 31.08.2019 for Rådmann, stab og støttefunksjoner viser et merforbruk på kr
4,8 mill. i forhold til periodisert budsjett. Dette merforbruket skyldes i all hovedsak forhold tilknyttet
DIGI Rogaland og prosjekt innovasjonspartnerskap, og noen forhold knyttet til periodiseringer.
Bevilgede midler til DIGI Rogaland er tilført kommunen via de frie inntektene (prosjektskjønn), jf.
rådmannens forslag til budsjettjusteringer linje 37, som vil bedre dette resultatet. Prosjekt
innovasjonspartnerskap forventer inntekter fra Innovasjon Norge på kr 2,45 mill. ved utgangen av året.
Det er noe variasjoner i regnskapsresultatet per 31.08.2019 mellom avdelingene innenfor
direktørområdene Innovasjon og støttetjenester og Økonomi og organisasjon, men totalt sett så
forventes det ingen vesentlige avvik ved årets slutt.

4.7 Kommunale foretak og selskap
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Sølvberget KF
Foretakets årsbudsjett medregnet prosjekter er på kr 98 mill., hvorav tilskudd fra kommunen utgjør kr
65,9 mill. inklusive merutgifter som følge av lønnsoppgjør og kr 0,15 mill. i ekstrabevilgning til ICORN.
Ved utgangen av 2. tertial er samlet forbruk på 57,77 % og summen av inntekter på 66,18 %.
Totaltallene for Sølvberget KF inneholder både drift av bibliotek, arrangementsvirksomhet og større
aktiviteter som Kapittel og ICORN. Det er lagt opp til stram budsjettstyring, og det påregnes at
regnskapet vil gå i balanse ved årsslutt. Aktiviteter høsten 2019 omfatter blant annet Kapittel og
bokmessen i Frankfurt.
Bystyret har godkjent et investeringsbudsjett for foretaket på kr 6,7 mill. i 2019, der Kiellandsenteret
utgjør den største kostnaden. Lånebehovet er satt til kr 6,2 mill. Foretaket legger opp til
omdisponering innenfor budsjettrammen. Restbeløp knyttet til «Nye Sølvberget» og tilpasninger for ny
leietaker på totalt kr 0,6 mill. søkes ﬁnansiert gjennom midler til nytt kjøretøy som ble anskaffet i
2018 og mindreforbruk knyttet til Kiellandsenteret.

Stavanger Parkeringsselskap KF
Foretaket har budsjettert med inntekter på kr 61,73 mill. per 2. tertial. Regnskapsført inntekt per 2.
tertial er på ca. kr 66,76 mill., noe som er ca. kr 5 mill. høyere enn budsjett og ca. kr 0,4 mill. lavere
enn ved 2. tertial 2018. Det er særlig to forhold som bidrar til at inntektene er høyere enn budsjettert.
Det er kommet inn kr 1,3 mill. på frikjøp og parkeringsinntektene er høyere enn budsjettert på grunn
av et langt høyere parkeringsbelegg enn forventet. Parkeringsbelegget har økt samlet sett, noe
foretaket ikke hadde forutsett som følge av innføring av bompenger. I andre byer har dette medført
det motsatte. Veksten i parkeringsbelegg skyldes en formidabel vekst i antall elbiler fra 23 % i januar
til 29 % i august. Håndhevingsinntektene går ned noe som er et naturlig resultat på grunn av innføring
av ﬂere og kundevennlige betalingsløsninger. Per august har antallet kunder som har aktivisert
skiltlesing i app kommet opp i over 27.000 brukere. Kostnadene per 2. tertial 2019 er på kr 44,52 mill.,
og er noe over budsjett blant annet på grunn ekstra uforutsette utfordringer i forbindelse med
utplasseringen av et stort antall elbilladere i parkeringsanlegg. Foretaket forventer å levere resultat
noe over budsjett. Foretakets likviditet er god. Sykefraværet er lavere enn målet for Stavanger
kommune samlet sett.

Stavanger byggdri

KF

Foretaket har i forbindelse med rapportering per 2. tertial 2019 utarbeidet en ny årsprognose. Samlet
resultat per 2. tertial 2019 er på 22,9 mill., noe som er 0,9 mill. lavere enn periodisert budsjett og 3,5
mill. lavere enn regnskap for samme periode i 2018. Foretaket forventer et netto driftsresultat i 2019
på kr 2 mill., noe som er 1,0 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Foretaket forventer noe lavere
omsetning enn budsjettert. Lavere lønnsutgifter, høyere ﬁnansinntekter og redusert forventet
avsetning til pensjonsfond medfører at foretaket likevel opprettholder årsprognosen.

Stavanger Natur- og idre sservice KF
Foretaket hadde per 2. tertial 2019 et netto driftsresultat på kr 9,8 mill., og et mindreforbruk i forhold
til periodisert budsjett på kr 4,4 mill. Netto inntekter utgjør kr 120,0 mill., og netto kostnader utgjør kr
110,2 mill. Foretaket har budsjettert med et nullresultat i 2019. Årsaken til avviket sammenlignet med
budsjett skyldes ﬂere forhold., herunder periodiseringsavvik på AFP og reguleringspremie KLP,
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reduserte kostnader knyttet til reparasjoner av utstyr, biler og maskiner, samt lavere lønnsutgifter
grunnet ubesatte vakante stillinger. Reduksjonen i reparasjonskostnadene har foretaket fått til ved
målrettede investeringer knyttet til erstatning av utrangerte biler og maskiner. Dette er utstyr det er
svært dyrt å vedlikeholde/reparere. Kr 3,0 mill. er overført fra driftsbudsjettet til
investeringsbudsjettet for å delﬁnansiere årets investeringer, i tråd med vedtatt Handlings- og

økonomiplan 2019-2022 , jf. bystyresak 116/18. Dette forholdet er ivaretatt av periodisert budsjett. Det
forventes ingen budsjettavvik ved årets slutt.

Stavanger boligbygg KF
I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Per 31.08. har
foretaket mottatt om lag 68 % av budsjetterte driftsinntekter, mens påløpte driftskostnader utgjør om
lag 69 % av budsjett. I 2019 er det avsatt kr 166,8 mill. til boligforvaltningsutgifter. Her inngår faste
utgifter (kr 91,2 mill.), straksvedlikehold (kr 10 mill.), inn- og utﬂyttingskostnader (kr 40 mill.),
serviceavtaler (kr 1,3 mill.) og vedlikehold (kr 24,3 mill.). Det er ingen vesentlige avvik mellom budsjett
og regnskap med unntak av inn- og utﬂyttingskostnader. Fortekst har allerede disponert om lag kr
38,7 mill. av rammen på kr 40 mill. i 2019, i tillegg til et avvik på kr 5 mill. knyttet til anordning fra
2018. Foretaket anmoder derfor bystyret om å øke budsjettrammen for inn- og utﬂytting med kr 8
mill.
I rapporten per 2. tertial foreslås rammen for låneopptak ytterligere nedjustert med kr 34,1 mill., for å
tilpasse ﬁnansieringen til prosjektenes framdrift. Det er imidlertid også foreslått å avsette kr 4 mill. til
rehabilitering av bolig i Vidars gate 16 som følge av at vedlikeholdsarbeidet har vist seg å være mer
omfattende enn tidligere antatt. Foretaket vil med dette ha en låneramme i 2019 på kr 30,2 mill.
Rådmannens tilrådning
Rådmannen vil på bakgrunn av tidligere politiske saker vedrørende foretakets vedlikeholdsbudsjett og
foretakets forslag til budsjettjusteringer i rapporten per 2. tertial 2019, tilrå en generell styrking av
foretakets vedlikeholdsbudsjett med kr 5 mill. i 2019. Rådmannen tilrår videre, i tråd med styrets
forslag, at lånerammen for 2019 justeres ned til kr 30,2 mill.

Stavanger utvikling KF
I det følgende gis det en oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Per 31.08. er det ikke
vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett. Foretaket foreslår imidlertid å justere opp leieinntekter
med kr 4,7 mill. og kostnadene med kr 3,8 mill. som følge av nødvendige korrigeringer i balansen.
Årets vedtatte brutto investeringsutgifter utgjør kr 172 mill. Det foreslås å redusere investeringsnivået
til kr 141,5 mill., hvorav kr 28,5 mill. skyldes forskyvning av kostnader mellom budsjettår og kr 2 mill.
er knyttet til avsatte midler til bygging av seniorboliger. Foretaket foreslår videre å justere
budsjetterte refusjoner med kr 28,5 mill. og låneopptak med kr 2 mill. Rådmannen tilrår i tråd med
styrets innstilling, at foretakets låneramme i 2019 justeres ned til kr 135 mill.

Stavanger Forum AS
Bystyret vedtok den 11.02.2019 (sak 18/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219370))
at kommunen skal yte et likviditetslån på inntil kr 15 mill. til Stavanger Forum AS (SF). En klar
forutsetning for å yte lånet var at det umiddelbart ble igangsatt et arbeid med vesentlige
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kostnadskutt og omstrukturering av selskapet. Bystyret behandlet den 27.05.2019 sak 47/19 –
«Stavanger Forum AS – status i arbeidet med omstrukturering». I den aktuelle saken ble det gitt en
orientering om status i arbeidet med å omstrukturere SF. Eksterne konsulenter har bistått
aksjonærene og selskapet i omstruktureringen. Sluttrapporten fra konsulenten avgis innen utgangen
av september. I rapporten vil det trolig anbefales at det bl.a. foretas en kapitalforhøyelse ved at
kommunens likviditetslån på kr 15 mill. og fylkeskommunens lån på kr 2,5 mill. konverteres til
egenkapital. Dette for å sikre en forsvarlig egenkapital og likviditet, samt grunnlaget for videre drift.
Rådmannen vil høsten 2019 fremme en politisk sak som gir en samlet status for arbeidet med å
omstrukturere Stavanger Forum AS, herunder en redegjørelse for konsulentens tilrådninger i
sluttrapporten og forslag til håndtering av salgsfunksjonen. Rådmannen arbeider nå sammen med
Stavanger Forum AS og andre relevante aktører på Forum-området for å sikre grunnlaget for videre
drift av selskapet, samt et høyest mulig aktivitetsnivå og en best mulig kapasitetsutnyttelse av
anleggene på området. Selv om det vil fremmes egen politisk sak, så tilrår rådmannen at det allerede
nå tas høyde budsjettmessig for en ev. konvertering av likviditetslånet på kr 15 mill. til egenkapital.

Forus Sportssenter
Forus Sportssenter er et bedriftsidrettsanlegg lokalisert i Sola kommune. Anlegget består av 5
seksjoner som er eid av Forus Flerbrukshaller AS (idrettshall), Forus Bedriftsidrettsarena AS
(fellesareal), Forus Folkehelsesenter AS (treningssenter) og Sola kommune (skyteanlegg). De tre
driftsselskapene er heleid av Rogaland Bedriftsidrettskrets (RBIK). Kommunene Stavanger, Sandnes og
Sola har stilt garantier i forbindelse med RBIKs oppføring av Forus Sportssenter. Kommunene
Stavanger og Sandnes har stilt selvskyldnergarantier på inntil kr 93,7 mill. (Forus Flerbrukshaller AS)
og kr 28,7 mill. (Forus Folkehelsesenter AS). Sola kommune har stilt garanti for spillemidler som
utgjør kr 23 mill.
Den økonomiske situasjonen for driftsselskapene er svært alvorlig. Basert på selskapenes egne
prognoser er det vesentlig usikkerhet knyttet til grunnlaget for videre drift. Styrene vil vurdere å
begjære oppbud om få uker, med mindre eksterne aktører bidrar med å ﬁnne en løsning. Aksjonær i
selskapene har begrenset mulighet til å skyte inn mer kapital. Det er følgelig risiko for en snarlig
innfrielse av kommunenes garantiforpliktelser. Rådmannen tilrår derfor at det i rapporten per 2.
tertial tas høyde budsjettmessig for en innfrielse av kommunens garantiforpliktelse på inntil kr 93,7
mill. Basert på en hovedstol på kr 85,2 mill. og ev. påløpte renter, anses kr 90 mill. som tilstrekkelig.
Bystyret behandlet den 17.06.2019 sak 67/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?

– «Forus Sportssenter – Garantier, eierskap og drift». I saken er det redegjort nærmere
for risikoen knyttet til innfrielse av garantiforpliktelsen. Ved behandlingen av sak 67/19 ba bystyret
rådmannen begrense kommunens eventuelle tap i størst mulig grad, og sikre kommunens verdier på
best mulig måte. Bystyret ba videre rådmannen vurdere, i samråd med øvrige garantikommuner,
hvorvidt det er grunnlag for å sikre videre drift av Forus Sportssenter gjennom en interkommunal
løsning. Rådmannen arbeider nå sammen med de øvrige kommunene for å bl.a. vurdere grunnlaget
for en interkommunal drift av anlegget.

agendaItemId=220835)
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5 Lederskap, kompetanse og organisasjon
5.1 Etablering av nye Stavanger kommune
5.2 Lederskap i ny organisasjon
5.3 Kompetanse og rekru ering
5.4 Sykefravær
5.5 Arbeidsmiljø og HMS
5.6 Ansa e og vikarer

5.1 Etablering av nye Stavanger kommune
Det har også i 2.tertial vært stor aktivitet i arbeidet med etableringen av nye Stavanger kommune.
Rundt 20 prosjekter har i perioden videreført det omfattende arbeidet med å forberede
sammenslåingen. De politiske prosjektene Lokaldemokrati og politisk organisering og Symboler,

identitet og felles kultur har i perioden fullført leveransene sine. Prosjektet Innbyggertorg har
gjennomført en rekke involveringstiltak og har levert og fått godkjent konsept for innbyggertorgene
som skal etableres i Vikevåg og Judaberg. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for den nye
kommunen har blitt politisk behandlet i de tre kommunene. Arbeidet med å harmonisere
kommunenes tjenestetilbud, organisering og systemer nærmer seg sluttfasen. En av de største
milepælene i kommunesammenslåingen ble gjennomført innen fristen 30. juni da nær 11 000 ansatte
ble innplassert og ﬁkk vite hvor de skal jobbe i den nye kommunen.

5.2 Lederskap i ny organisasjon
Lederutviklingsprogrammet FOR ANDRE startet i mai og vil pågå til slutten av januar 2020. Rådmann,
direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer i den nye kommunen deltar og målet er utvikling av
egen lederatferd for å gjøre lederne enda bedre rustet til å nå kortsiktige og langsiktige mål.
Programmet er innrettet slik at det er god sammenheng mellom teori, egenutvikling og praktisk øving
med andre, samt god integrasjon med andre ledelseselementer. Eksempelvis er implementering av
kommunens nye ledelsesprinsipper et viktig tema i programmet. Programmet driftes med ekstern
støtte fra AFF.
I løpet av høsten starter arbeidet med å utarbeide lederutviklingsprogram for de neste nivåene i
organisasjonen, der målet er å bygge videre på FOR ANDRE, men tilpasset behovene til
virksomhetsledere og avdelingsledere innenfor tjenesteområdene.
Arbeidet med å lage et helhetlig system for lederopplæring pågår også. Prosjektet arbeider med å
deﬁnere hvilke opplæringselementer som er viktig å ha med i en felles opplæring for nye og
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eksisterende ledere, og hvordan dette kan gjennomføres og vedlikeholdes over tid. Målet er et robust
og ﬂeksibelt system på en digital plattform som kombinerer e-læring, samlinger og kurs.
I forbindelse med sammenslåing av de tre kommunene gjøres det et betydelig arbeid med å
harmonisere rutiner, regler og prosedyrer innen personal og HR-området, som nevnt i kapittel 5.1
(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2019/5-lederskap-kompetanse-og-organisasjon/5-1-etablering-av-nye-stavangerkommune/)

5.3 Kompetanse og rekru ering
Økt sysselsetting i privat sektor påvirker raskt etterspørselen etter arbeidskraft. På landsbasis er det
mangel på tilgjengelig arbeidskraft blant ingeniører, bygg- og IKT-fag. Dette merkes også i Stavanger
kommune.
Den største mangelen på tilgang av arbeidskraft er likevel sykepleiere både lokalt og i landet for
øvrig. I følge NAV (Nav samfunn mai-19 (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/%C3%B8kt-mangel) er sykepleiere det enkeltyrket, uavhengig av næring, det er størst mangel på i Norge.
Dette bekreftes også i KS Arbeidsgivermonitor for 2019 (https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-

p%C3%A5-arbeidskraft)

publisert 11.9. Tre av ﬁre kommuner har
oppgitt at det er «ganske eller meget utfordrende» å rekruttere sykepleiere. Dette gjelder fortsatt for
Stavanger kommune, som i tillegg har behov for ﬂere barnehagelærere som en følge av ny
pedagognorm.
rekruttering/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2019-rekrutteringsutfordringene-fortsetter/)

Det arbeides systematisk gjennom hele året med å rekruttere sykepleiere. Likevel ser en at andelen
ansatte sykepleiere innenfor eksempel hjemmebaserte tjenester og sykehjem kun har hatt en
marginal økning i løpet av de siste to årene. Helse og Velferd har i løpet av 2. tertial jobbet med ﬂere
tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere, blant annet nye ordninger som fagsamlinger og
systematisk veiledning av nyutdannede sykepleiere.

5.4 Sykefravær
Det gjennomsnittlige sykefraværet for første halvår 2019 er 8,7 % og 0,3 prosentpoeng lavere enn på
samme tidspunkt i 2018. Langtidsfraværet er samlet sett stabilt for kommunen. Reduksjonen er i
korttidsfraværet, noe som henger sammen med en lettere inﬂuensasesong første kvartal i 2019 enn i
2018. Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær per måned til og med august. Det er forventet at
fraværet øker i juli og august ved neste oppdatering på grunn av etterslep i registrering av meldt
sykefravær.
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Figur 5.1 Utviklingen i sykefravær per måned. Juli og august er foreløpige tall

Figuren under viser utvikling av korttids- og langtidsfraværet pr. 30.08. for 2018 og 2019. Juli og
august er foreløpige tall på grunn av etterslep av registeringer.
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Figur 5.2 Utviklingen i korttids- og langtidsfravær per måned. Juli og august er foreløpige tall
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Stavanger kommune har samlet sett et måltall for sykefravær på 6 %, men tjenesteområdene og
stab- og støtte områdene har forskjellig måltall. Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de
ulike tjenesteområdene og stab- og støtteområdene. 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 dermed størst innvirkning på kommunens gjennomsnittlige sykefravær. Alle
tjenesteområder har hatt en nedgang i sykefraværet første halvår 2019, bortsett fra Oppvekst og
utdanning, som er på samme nivå.
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Figur 5.3 Sykefravær fordelt på tjenesteområdene 1. halvår. Antall årsverk i parentes.

Utvalgte områder
Sykefraværet i skoleområdet (skole og SFO) har en økning på 0,6 prosentpoeng og er nå 8,0 %. Det er
2 prosentpoeng over måltallet på 6 % og vil bli fulgt opp med tiltak. Ser en nærmere på tallene er det
SFO-avdelingene som har det høyeste fraværet, 21 av 32 avdelinger har over 11 % fravær. 5 av skolene
uten SFO-avdeling har et fravær på mer enn 6 %. Det er langtidsfraværet som øker i perioden med
0,8 prosentpoeng, mens korttidsfraværet reduseres med 0,2 prosentpoeng.
Barnehagene har en nedgang på 0,9 prosentpoeng til 10,5 % sammenlignet med 2018. Sykefraværet er
fortsatt høyt, men det er en positiv utvikling. Det jobbes systematisk med å redusere sykefraværet, se
nærmere beskrivelse av sykefraværsprosjektet «Sammen for redusert sykefravær».
Sykefraværet i hjemmebaserte tjenester, sykehjem og bofellesskap er fortsatt høyt men med en liten
nedgang i 2019 sammenlignet med 2018. Sykehjemmene har et fravær mellom 8,5 % og 13,4 %,
Hjemmebaserte tjenester mellom 10,2 % og 12,4 % og bofellesskapene mellom 9,4% og 10,4%. Helse
og velferd tas inn i sykefraværsprosjektet i neste pulje.
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Sykefraværet hos lærlingene viser en fortsatt positiv utvikling. I første halvår 2019 har fraværet gått
ned med 2,7 prosentpoeng og er på 8,1 %. Den største reduksjonen er i korttidsfraværet, som er
redusert med 2 prosentpoeng. Ved å fortsatt ha fokus på nærværsarbeid på system- og individnivå er
målet for 2019/2020 å redusere fraværet ytterligere.
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Figur 5.4 Sykefravær på utvalgte områder 1. halvår. Antall årsverk i parentes

Oppfølging av den sykemeldte
I løpet av 2019 har en hatt en kartlagt og evaluert dagens sykefraværsprosess. Det er nå designet en
ny prosessbeskrivelse for oppfølging av den sykemeldte. Målet er at de nye rutinene skal bidra til en
mer effektiv og kvalitativ god prosess i sykefraværsarbeidet. Tydeliggjort rollefordeling i
oppfølgingsarbeidet og oppmerksomhet på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, også etter overgang til
arbeidsavklaringspenger (AAP) etter et års sykemelding, er viktige elementer.
Arbeidet med de nye rutinene er også en del av harmoniseringsarbeidet som skjer i forbindelse med
sammenslåingen til nye Stavanger og vil bli iverksatt fra den 1.1.2020.

Sykefraværsprosjekt
Sykefraværsprosjektet «Sammen for redusert sykefravær» ble opprettet i 1. tertial 2019 og skal pågå
til 2021. Innsatsen i prosjektet fordeles i tre puljer og man skal bruke ulike tilnærminger for å møte
utfordringene med høyt sykefravær i samråd med direktører, kommunalsjefer og virksomhetetenes
ledelse. Forankring hos ledere og tillitsvalgte, samt informasjon til ansatte anses som viktig for
prosjektets suksess. Prosjektets tilnærming er å arbeide systematisk, slik at man kan foreta
evalueringer og lære av erfaringene som gjøres. I første pulje er innsatsen knyttet til Oppvekst og
utdanning og barnehageområdet, der det er et behov for å ﬁnne løsninger for medarbeidere som har
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hatt høyt sykefravær over lang tid. Lederne skal få støtte fra prosjektet for å ﬁnne løsninger til beste
for arbeidsgiver og den enkelte ansatte.
I andre pulje skal Helse og velferd delta, men det er foreløpig ikke bestemt hvilke virksomheter det
gjelder.
Bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenteret i Rogaland er del av prosjektet, og
opplæringskontoret i kommunen samt Karrieresenteret ved fylkeskommunen er samarbeidspartnere.

5.5 Arbeidsmiljø og HMS
Arbeidsmiljøutvalgene har fortløpende oppmerksomhet på kommunesammenslåingens betydning for
ansatte og deres arbeidsmiljø. Arbeidet med organisering av verneområder, arbeidsmiljøutvalg og
HMS-grupper i nye Stavanger kommune videreføres og ferdigstilles til 1.1.2020.

HMS Kompetanse
Kurs i lovpålagt HMS-opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg pågår
gjennom hele året. Det er gjennomført to arbeidsmiljø grunnkurs våren 2019. Rundt 90 ledere har
gjennomført lovpålagt opplæring i HMS hittil i år. Det planlegges ytterligere to HMS-kurs for ledere i
løpet av høsten 2019.

Forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler
Arbeidet med forebygging av vold og trusler styrkes i virksomhetsområder hvor dette er aktuelle
arbeidsmiljøutfordringer. Et prosjekt for helhetlig og systematisk opplæring i forebygging og
håndtering av vold og trusler pågår. Stavanger kommune har i perioden inngått en ny rammeavtale for
kurs i forebygging av vold og trusler. Denne er et supplement til annen kompetanseheving innen
området, som pågår fortløpende i ulike tjenesteområder. Gjennom en nasjonal satsing er et
standardisert opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk
(MAP) utarbeidet. Utdanning av instruktører starter opp på nasjonalt nivå høsten 2019. Stavanger
kommune vil få tilbud om å utdanne instruktører fra og med våren 2020.

Avviksbehandling
I 2. tertial 2019 ble det rapportert inn 1633 avviksaker som gjelder ansatte, noe som tilsvarer en
nedgang på 15,5 % i forhold til samme periode i 2018. I rapporteringsperioden er 70 % av
innrapporterte avvik avsluttet eller under behandling mot 75 % for 2. tertial 2018. Av erfaring antas
det at endelig andel saksbehandlede avvik vil øke til omtrent samme nivå som 2018.
En avvikssak vil ofte inneholde ﬂere typer avvikskategorier, som f.eks. vold og trusler,
utilfredsstillende arbeidssituasjon eller støy og håndtering kjemikalier. Antall innrapporterte
kategorier vil derfor være høyere enn antall rapporterte saker (2549 mot 1633).

58

Av andel avvikskategorier er 44 % innenfor kategorien «Vold og trusler» og
«Trakassering/diskriminering/uheldig psykisk belastning» med 9 %.

5.6 Ansa e og vikarer
I Stavanger kommune var det per 31. august 9914 ansatte og av dette 8048 årsverk. Det inkluderer
fast ansatte, vikarer, lærlinger og ansatte i lønnet permisjon. I tillegg kommer ansatte på timelønn
(ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå.
Årsverk
31.12.18

Årsverk
30.04.19

Årsverk
31.08.19

Endring i 2.
tertial

Endring i
%

Stab og støtte

279

283

291

8

2,8

Bymiljø og utbygging

221

226

227

1

0,5

By- og samfunnsplanlegging

99

101

104

3

3,2

Innbygger- og samfunnskontakt

62

63

64

1

0,8

2869

2875

2877

2

0,1

Oppvekst og utdanning

4311

4299

4271

-28

-0,6

Annet (lærlinger utgjør 185 årsverk per
31.08.19)

205

203

215

12

6,0

8045

8049

8048

-1

0,0

Tjenesteområde

Helse og velferd

Stavanger kommune samlet

Tabell 5.1 Antall årsverk per tjenesteområde og endringer i 2. tertial
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6 Bystyrets tekstvedtak HØP

1

Økologisk gård

11

Nærmiljøplaner

21

Servicebygg til domkirken

2

Kongress- og
arrangementsturisme og
Stavanger Forum AS

12

Byggemodning av boligområder for
familier

22

Vikingsenter

3

Kongress og
arrangementsturisme

13

Boligﬁnansiering

23

Lagerplass museale
gjenstander

4

Reorganisering Stavanger Forum
AS

14

Egne selveide boliger for
utviklingshemmede/ Solborg

24

Kunstgress

5

Universitets- og høyskolebyen

15

Fremtidig organisering av
næringsutviklingsarbeidet til
kommunen

25

Lokalt integreringsløft

6

Lyse AS

16

Opprettelse av Kongress og
sportssenter KF

26

Prøveprosjekt - økt
bemanning for å redusere
sykefraværet

7

Levekårsløft

17

Gladmatfestivalen

27

Samarbeid med sykehuset,
bruk av eksisterende plasser

8

Nye boligformer

18

Utvikling av Ullandhaug-området

28

Flørli-visjonen

9

MUST, Holmeegenes

19

Tinghus på Bekhuskaien

29

Påbegynne park i Lervig

10

Stavanger Bolig KF

20

Studenter i Sentrum

30

Kvalitetssikring av prosjekter

31

Dyrevernsorganisasjonene i
Rogaland

Tabell 6.1 Tekstvedtak til oppfølging

Tekstvedtak HØP under oppfølging
Tekstvedtak fra HØP 2017-2020
1. 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 31.08.2019:
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Status per 31.08.2019:
Det har vært gjennomført møter med Stiftelsen i september 2019 hvor det opplyst at det fremstår
som krevende å få tilført nok kapital til oppføring av nytt bygg. Stiftelsen ønsker nå en dialog med
Stavanger kommune for å kunne sikre videre drift og rehabilitering av dagens bygningsmasse. Det vil
bli fremmet en egen sak om dette våren 2020.

2. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS
Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongressog arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som
øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å ﬁnansiere satsningen” Stavanger Convention
Bureau”.
Status per 31.08.2019:
Sak vedrørende kapitalforhøyelser ble fremmet for behandling i bystyret den 27. mai 2019, jf. sak

47/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak vil fremmes for
behandling høsten 2019.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021
3. Kongress og arrangementsturisme
Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det
settes av 30 millioner kroner 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 styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet
skal settes opp.
Status per 31.08.2019:
Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27.
mai 2019, jf. sak 47/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak
vil fremmes for behandling høsten 2019.

4. Reorganisering Stavanger Forum AS
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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 31.08.2019:
Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27.
mai 2019, jf. sak 47/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak
vil fremmes for behandling høsten 2019.

5. 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
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 31.08.2019:
Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19
13. juni. Rådmannen vil fremme endelig
rapport fra forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal
2020. Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig
samkjøring og sikre mulige synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når
høringsutkastet til ny campusutviklingsplan for UiS foreligger.

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973520?agendaItemId=220882)

6. 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 31.08.2019:
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Arbeidsgruppens tilrådning vil ses i sammenheng med revideringen av eierstrategien overfor Lyse AS.
Tilrådning vil legges fram for politisk behandling, sammen med forslag til revidert eierstrategi, for
kommunestyre i 1. tertial 2020.

7. 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.

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 tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.
Vedtak i FSK 15. mars 2018:

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
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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 kostnadsberegning 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 31.08.2019:
Tiltaksplanen Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022 ble
vedtatt i bystyret 17. juni 2019. Det fjerde og siste gjenstående punktet i tekstvedtaket er dermed
ferdigstilt, og tekstvedtaket er med dette ferdigbehandlet.

8. 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 31.08.2019:
Plan for omsorgsbygg 2019 – 2034 ble vedtatt av Bystyret i juni 2019. Punktet som gjelder
Seniorboliger ansees med dette som besvart. Som en videre oppfølging vil det nå bli varslet oppstart
for «Teknikkentomten» hvor formålet bl.a. er å utvikle seniorboliger i et offentlig-privat samarbeid.
Den øvrige del av tomten vil nyttes til ti- avdelingsbarnehage.

9. MUST, Holmeegenes
Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8
millionene avsatt i budsjettet.
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Status per 31.08.2019:
Hovedbygningen er ferdig rehabilitert, og det arbeides med tilrettelegging av inneklima før innﬂytting
av objekter (museumsdrift). Avtale med MUST om tilbakeføring av objekter vil fremforhandles i løpet
av høsten 2019.

10. 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 31.08.2019:
Bystyret behandlet den 17. Juni 2019 sak 68/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?
agendaItemId=220837)

– Stavanger boligbygg KF – Forvaltning av boligmassen.

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022
Samfunns- og næringsutvikling
11. Nærmiljøplaner
For å styrke arbeidet i ﬂere områder av byen som har levekårsutfordringer etableres nærmiljøplaner
på Storhaug, i Hillevåg og Kvernevik. Planene kan omfatte levekårsløft, områdeløft, investeringer,
oversikt over aktuelle tilbud og andre sosiale tiltak, samt nye ideer og tiltak. På sikt skal alle
kommunedeler ha nærmiljøplaner.

På Storhaug kan planen utarbeides basert på arbeidet som utføres.
I Hillevåg skal planen baseres på det pågående arbeidet og følgende nye tiltak:
Ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing
på barn og unge.
Det etableres en felles prosjektorganisasjon etter modell av Urban Sjøfront i Hillevåg, for å
bidra til en raskere utbygging av viktige prosjekter som kan løfte bomiljøet. Det
omdisponeres 250 000 kroner fra Urban Sjøfront til dette formålet.
Det må jobbes aktivt for å sikre ﬂere midler til folkehelseprosjekter i Hillevåg bydel.
Det settes av en million kroner årlig til en økonomisk støtteordning til rehabilitering av
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eldre trehus. Ordningen skal knyttes til bestemte områder av byen. I budsjettperioden skal
de brukes i Hillevåg bydel som en del av et helhetlig områdeløft/nærmiljøplan.

Det fremlegges en sak om status for Frida Hansens hus sin virksomhet, og en vurdering av
nye muligheter som huset kan representere slik at det får en forsterket betydning i
bydelen.
Investeringer til kreative lekeplasser økes, midlene skal brukes i Stavanger sentrum,
Hillevåg, Storhaug og Kvernevik.
Det realiseres nytt bydelshus i Kvernevik i løpet av 2020.
Nytt tilbygg til Kvernevik skole bygges, inkludert ny bydelskulturskole.
Bystyret ber om at det pågående prosjektet «Nye muligheter i Kvernevik» følges opp.
Det skal i løpet av januar/februar gjennomføres et oppstartseminar. Arbeidet videre skjer i samarbeid
med de aktuelle bydelsutvalg og kommunalutvalg som styringsgruppe.
Status per 31.08.2019:
Ved behandlingen av plan mot barnefattigdom 17. juni 2019, sak 55/19

, vedtok bystyret å sette av midler til å

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976367?agendaItemId=220816)

videreføre prosjektet Nye muligheter i Kvernevik i 2020.
Opplegg for konkretisering av konsept nærmiljøplaner gjennomføres med folkevalgte høsten 2019.

12. Byggemodning av boligområder for familier
Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune
beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes
fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få
tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen
som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.
Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner
kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to
områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å
opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.
Status per 31.08.2019:
Det vises til Stavanger Utvikling KFs tertialrapportering i kap 4.7.
(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/4-okonomisk-status/4-7-kommunale-foretak-og-selskap/)

Det vil i løpet av høsten 2019 fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende blant annet
gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

13. Boligﬁnansiering
Som et virkemiddel for at ﬂere skal kunne eie sin egen bolig, skal kommunen etablere sin egen
kommunale startlånordning. Ordningen må innrettes slik at ﬂere i etableringsfasen får mulighet til å
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kommunale startlånordning. Ordningen må innrettes slik at ﬂere i etableringsfasen får mulighet til å
ﬁnansiere lån til egen bolig. En kommunal garantiordning skal også vurderes. Rådmannen legger frem
en egen sak om hvordan dette kan organiseres.
Status per 31.08.2019:
Formannskapet behandlet status i arbeidet i sak 96/19. (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973520?

Rådmannen jobber videre med å nærmere utrede konsekvenser og samt avklaring med
nasjonale myndigheter.
agendaItemId=220877)

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig
tilbakemelding fra nasjonale myndigheter foreligger.

14. Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg
Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for
eventuelle rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor
kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.
Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med
fremleggelse av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme
modell legges til grunn for nye tilsvarende prosjekter.
Status per 31.08.2019:
Sak om feste vil bli lagt frem for formannskapet i 3. tertial. Klargjøring av tomt, utarbeidelse av
skisseprosjekt og anbudsdokumenter pågår. Samtidig er det avgjørende å få formelt klarlagt at
Husbanken vil støtte prosjektet.

15. Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen
Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet
av 2019 må organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om
ytterligere optimalisering av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de
viktigste offentlige aktørene som er relevante for næringsutviklingsarbeidet, herunder Stavanger
universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater Stavanger, Næringsforeningen og andre
relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er styringsgruppe og sak legges frem
for bystyret til endelig behandling.
Status per 31.08.2019:
Etter at mandatsaken ble lagt fram for Kommunalutvalget 11.juni i sak 41/19
har rådmannen arbeidet videre med den
framtidige organiseringen av næringsutviklingsarbeidet. Arbeidet fortsetter å ses i sammenheng med
nye næringsstrategi og handlingsplan. Saken legges fram til kommunalutvalget 1.kvartal 2020.

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973449?agendaItemId=220791)

16. Oppre else av Kongress og sportssenter KF
Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger
kommune har investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov
for en enda bedre organisering av dette arbeidet i fremtiden.
Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress og arrangementssatsingen i
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Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i
byen. Foretaket skal ha ansvar for videreutvikling av merkevaren Stavanger og store arrangementer
(som for eksempel Tall Ships Races, Sjakk-VM 2020 og NM veka).
Rådmannen skal så fort som mulig legge frem en egen sak om etablering av foretaket.
Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift
av Stavanger Forumområdet. Det opprettes et interimstyre for foretaket som utarbeider forslag til
vedtekter og budsjett. Dette vedtas endelig av bystyret.
Bystyret vedtar retningslinjer for arrangementsfondet etter innspill fra interimstyret i foretaket.
Status per 31.08.2019:
Sak vedrørende omstrukturering av Stavanger Forum AS ble fremmet for behandling i bystyret den 27.
mai 2019, jf. sak 47/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976366?agendaItemId=220490). Oppfølgende sak
vil fremmes for behandling høsten 2019.

17. Gladmatfestivalen
Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger
kommune vil ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende
samarbeid om bidrag i tråd med visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge
«Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med 200 000 kroner i 2019.
Status per 31.08.2019:
Rådmannen har løpende dialog med Rogaland fylkeskommunes vedrørende Gladmat og det er avtalt
møte med konstituert næringssjef.

18. Utvikling av Ullandhaug-området
Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet,
kompetanse- og næringsutvikling.
Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg ﬂere muligheter til samarbeid.
Stavanger kommune vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.
Status per 31.08.2019:
Formannskapet ble orientert om arbeidet med utviklingen av Ullandhaug i sak 100/19
13. juni. Rådmannen vil fremme endelig
rapport fra forprosjektet «Ullandhaug 2023 – Strategi for utvikling av universitetsområdet» 1. kvartal
2020. Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig
samkjøring og sikre mulige synergieffekter. Det vil også bli fremmet egen sak for formannskapet når
høringsutkastet til ny campusutviklingsplan for UiS foreligger.

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973520?agendaItemId=220882)

19. Tinghus på Bekhuskaien
Stavanger kommune støtter arbeidet med etableringen av nytt tinghus på Bekhuskaien, og vil starte
arbeidet med utvikling av Bekhuskaien til formål som skaper liv i byen.
Status per 31.08.2019:
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Arbeidet med felles planprogram for havnefronten har startet opp. Samtidig pågår avtaledrøftinger
mellom Stavanger interkommunale havn og Statsbygg knyttet til realisering av tinghus på
Bekhuskaien.

20. Studenter i Sentrum
Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et
studenthus med sentral beliggenhet. I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken,
Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken
som studenthus.
Status per 31.08.2019:
Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

Kultur og idre
21. Servicebygg til domkirken
Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for
at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og
planlegging av servicebygg til Domkirken.
Status per 31.08.2019:
Formannskapet har i sak 73/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220220) godkjent
et revidert forprosjekt for Domkirken hvor noen av de tiltenkte funksjonene i dette bygget ﬁnner sin
løsning. Det vil bli fremmet en egen sak med et redusert arealbehov.

22. Vikingsenter
I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det
bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i
nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en
politisk styringsgruppe for prosjektet.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk
styringsgruppe for etablering av vikingsenter.
Status per 31.08.2019:
Styringsgruppen arbeider med utarbeiding av forprosjekt. Sak om forprosjekt for vikingsenter
planlegges lagt fram for Stavanger kommunestyre på nyåret 2020.

23. Lagerplass museale

enstander

Museum Stavanger rapporterer om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander
som ikke er i utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på
Lagårdsveien nedlegges samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes
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Lagårdsveien nedlegges, samt med gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.
Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og
som skisserer løsninger på kort og lang sikt.
Status per 31.08.2019:
Saken utsettes til første halvår 2020 i påvente av tilbakeføring av objekter til Holmeegenes.

24. Kunstgress
Stavanger kommune har tidligere forskuttert kunstgressmidlene for 2019. Bystyret bevilger ytterligere
ﬁre millioner kroner til (to millioner i 2019, og to millioner i 2020) til banen som utgjør ﬂerbruksfeltet
(cricket og fotball) på Lassa. Cricketbanen er tidligere ønsket som en interkommunal bane, Rogaland
fylkeskommune, Sandnes, Sola og Randaberg inviteres derfor til et ﬁnansielt spleiselag,
Bystyret bevilger penger som et nærmiljøtiltak kunstgressbane på Vassøy. Det vises til Vassøy IL som
har oppspart egenandel og stor grad av dugnadskapasitet, og bystyret bevilger ﬁre millioner kroner til
(to millioner i 2019, og to millioner i 2020). Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.
Status per 31.08.2019:
Arbeidet med kunstgressbanen på Vassøy er startet, og er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2019.
Utvikling av Lassa idrettsanlegg, hvor omlegging av hovedbanen til kunstgress, ble avklart i KMU-sak

53/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977049?agendaItemId=220017). Detaljprosjektering vil komme i
gang innen utgangen av 2019.
Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

Levekår
25. Lokalt integreringslø
Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Kommunen intensiverer
innsatsen i forbindelse med det nasjonale integreringsløftet.
Rådmannen bes legge frem en sak for kommunalstyret for levekår der følgende momenter belyses:

Det vurderes en ny samarbeidsavtale mellom Johannes læringssenter og ny skole i Lervig
med den hensikt å integrere barn og unge tidligere enn vi lykkes med i dag.
Målene for introduksjonsprogrammet gjennomgås og revideres for å sikre at ﬂere kommer
ut i arbeid eller utdanning.
Kommunale tiltak for å innfri nye nasjonale strenge språkkrav må legges frem. Nivået på
norskkunnskapene skal heves, og her må Stavanger være forberedt.
Det må etableres ﬂere tiltak i kommunen som sikrer at alle barn og unge i
innvandrerfamilier får ta alle de valg de ønsker uten at de trenger å frykte straff og
konsekvenser. Arbeidet med å bryte ned negativ sosial kontroll skal intensiveres i årene
fremover.
Vi vil lage opplegg i introduksjonsprogrammet for å kvaliﬁsere innﬂyttere til å ta norske
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fagbrev eller studiekompetanse basert på tidligere utdanning fra hjemlandet.
Vi må sette i gang nye aktivitetsmuligheter og krav for dem som lever på støtteordninger
mens de tar norskopplæring. Dette for å sikre at betydelig ﬂere kan komme i arbeid –
raskt.
Organisering og ressursbehov for å kunne gjennomføre obligatoriske
foreldreveiledningskurs må avklares ettersom nye nasjonale krav vil kreve at
innvandrerfamilier i større grad må integreres og delta i aktiviteter knyttet til barnas skole
og fritidsaktiviteter.
Det må utarbeides en oversikt over de forskjellige frivillige organisasjonene som har
aktiviteter på feltet og som sammen kan bidra til bedre integrering.
Status per 31.08.2019:
Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår, ev. nytt kommunalstyre for Helse
og velferd i 4. kvartal 2019.

26. Prøveprosjekt – økt bemanning for å redusere sykefraværet
Bystyret ber rådmannen iverksette et nytt prøveprosjekt med økt grunnbemanning på et sykehjem for
å se om dette kan gi bedre tjenester for pasientene, og redusere sykefraværet hos de ansatte.
Det fremlegges en sak til levekår om at assistenter avlaster fagpersonell på sykehjemmene ved å ta
seg av oppgaver som for eksempel matservering, slik at fagarbeidere innen omsorg får bruke tiden til
primæroppgavene. Det legges inn tre millioner kroner til et prøveprosjekt på et utvalgt sykehjem.
Prosjektet evalueres etter ett år.
Status per 31.08.2019:

Sak 39/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974499?agendaItemId=220301) ble behandlet i
kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for administrasjon i mai 2019. Prøveprosjektet
gjennomføres ved to sykehjem (Sunde og Rosendal) og starter opp i 3. kvartal. Prosjektet evalueres
etter et års drift. Tekstvedtaket vurderes med dette som ferdigstilt.

27. Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser
Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i
mot ﬂere og sykere pasienter.
Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om ﬂere av
øyeblikkelig hjelp-plassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare
pasienter. I saken bes det også vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier
og fysioterapeut som kan ta raske hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke
automatisk trenger å komme på korttidsopphold.
Status per 31.08.2019:
Sak om opprettelse av ambulant team legges fram for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019
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Miljø og utbygging
28. Flørli-visjonen
I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som
turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og
sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene,
rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for
kommunalutvalget.
Status per 31.08.2019:
Rådmannen samlet sentrale aktører til møte for å diskutere muligheter og anretning på arbeidet. Det
jobbes nå med å samle aktuelle parter til et felles møte. Status i saken legges fram til
Kommunalutvalget 1.kvartal 2020.

29. Påbegynne park i Lervig
Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre
millioner kroner i 2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om
bidrag til opparbeidelse av parken.
Status per 31.08.2019:
Arbeidet med å realisere fase 1 av Lervig park pågår for fullt, samtidig er det iverksatt en bred
samskapningsprosess for videre utviklingen av parken som må koordineres med øvrige
byggeprosjekter i området.

30. Kvalitetssikring av prosjekter
Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens
arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av
arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med
kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en
del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen.
Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i
dialogen med prosjekteiere.
Status per 31.08.2019:
Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging

31. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland
I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og
vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge
Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.
Status per 31.08.2019:
Med henvisning til etableringen av Nye Stavanger og den pågående etableringen av et
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Med henvisning til etableringen av Nye Stavanger og den pågående etableringen av et
landbrukskontor som vil ha en viktig rolle fremmes sak for politisk behandling i 2020
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7 Innovasjon, digitalisering og utvikling
7.1 Innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunen
7.2 Digitalisering
7.3 Forskning og utvikling
7.4 Smartbyen
7.5 Vekstfondet

7.1 Innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunen
I 2019 ble Stavanger kommune tildelt innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland til to
interkommunale samarbeidsprosjekter. Digi Rogaland ble tildelt kr 3 mill. og IKART (InterKommunalt
Ambulant Rehabiliteringsteam – se mer omtale under pkt. 7.2) kr 300.000.
Fylkesmannen tildelte også i år en vesentlig del av skjønnsmidlene til innovasjon og fornying til Digi
Rogaland. Begrunnelse var at det forventes «at prosjektet vil gi en betydelig innovasjonseffekt for alle

kommuner som deltar».

Kommunale innovasjons- og utviklingsprosjekter
Kommunalstyret for administrasjon har tildelt kr 5 mill. til innovasjons- og utviklingsprosjekter fordelt
på ulike tjenesteområder som skal brukes i 2019. Tildeling skjedde etter en intern utlysning med over
30 søknader.
Flere av prosjekter er innrettet mot å utvikle digitale verktøy for å forenkle, forbedre ulike typer
prosesser som gir mer tilgjengelighet for innbyggere, brukere eller ansatte. Andre prosjekter har fokus
på kvalitativ tjenesteutvikling.
I løpet av 2. tertial har en mer aktivt fulgt opp prosjektene som ﬁkk tildeling av innovasjons- og
utviklingsmidler for 2019.

1. Chat bot og robotisering av saksbehandling (tildelt kr 350.000)
To ulike chat-løsninger er tatt i bruk; chat mellom innbygger og ansatt, og kommune-Kari (en
«chatbot») som besvarer innbyggernes generelle spørsmål med forhåndsdeﬁnerte svar. Chatløsningen mellom innbygger og ansatt er godt i gang, men videreutvikling er noe forsinket på grunn av
sen levering fra ekstern leverandør. Kommune-Kari er satt i drift og er i dag tilgjengelig for
innbyggerne på kommunens nettside. I videre utvikling av kommune-Kari vil en arbeide med å hente
informasjon fra kommunens åpne data slik at kommune-Kari for eksempel kan oppgi hvor en kan
ﬁnne nærmeste ledige el-sykkel, parkeringsplass eller offentlige toalett. Robotisering av
søknadsprosesser er utsatt til 4. kvartal på grunn av forsinkelse fra leverandør.
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2. «Aktiv kommune» – booking av kommunens lokaler (tidligere AktivBy) (tildelt kr 200.000)

Aktiv kommune skal blant annet bidra til enklere tjenester for innbyggerne og en bedre utnyttelse av
kommunens ressurser. Prosjektet er et formalisert samarbeid mellom ﬁre kommuner (Bergen, Fjell,
Ålesund og Stavanger), hvor Stavanger kommune er systemforvalter og har prosjektledelsen.
Prosjektet har i perioden jobbet med de teknologiske løsningene som kreves for å etablere et
elektronisk bestillings- og informasjonssystem for lån og leie av kommunens ressurser og anlegg,
lokaler, idrettshaller, gymsaler, møterom, anlegg og utstyr.
Det skal nå testes ut en løsning hvor innbyggere via Aktiv kommune sjekker at lokalet er ledig og
bestiller selv. Innbyggerne vil så få en SMS eller e-post med pinkode hvor adgangssystemet gir tilgang
til lokalet i den ønskede perioden. Så snart den tekniske løsninger er satt opp og testet, vil det bli
prøvd ut i et lokale på Storhaug og så i Hillevåg.

3. Treffsikre prosesser i forvaltningen av utlyste midler «TRUM» (tildelt kr 750.000)
Prosjektets formål er å få til en samordnet og helhetlig digital løsning for styring, samordning,
utlysning, saksbehandling og fordeling av alle tilskuddsmidler i kommunen. Behovet berører ﬂere av
tjenesteområdene og mange frivillige organisasjoner i kommunen. I dag er det til dels svært
uoversiktlig for frivillige organisasjoner hvilke midler som er tilgjengelige og hvordan de kan søke. I
tillegg fører en manglende helhetlig styring av prosessen til tidkrevende saksbehandling.
Styringsgruppen kom på plass litt senere enn planlagt, men arbeidet er nå startet. Kartleggingen av
eksisterende forvaltning av tilskuddsordninger er i gang og høstens videre aktiviteter er under
planlegging.

4. ROBin – robotisering av saksbehandling (tildelt kr 400.000)
Prosjektet er en videreføring av arbeidet med å «robotisere» enkel saksbehandling for å effektivisere
arbeidsﬂyten. Pilotprosjektet ROBin har tidligere fått innovasjonsmidler og resultatet har vist seg
både effektivt og ressursbesparende. I perioden har en arbeidet med robotisering av prosesser i
Stavanger byarkiv og prosesser for migrering av data hos PPT og kemneren.

5. Helsehuset – «IKART»: InterKommunalt Ambulant Rehabiliteringsteam (tildelt kr 800.000)
Prosjektets formål er å få til intensiv tverrfaglig oppfølging for yngre personer med sammensatte
behov for rehabilitering etter utskriving fra sykehus. Nasjonalt er prosjektet nytenkende; at alle
kommunene innen et helseforetaks nedslagsfelt samarbeider både om klinisk oppfølging på
individnivå, kompetanseheving på systemnivå og samhandling med sykehuset.
Prosjektet har kommet godt i gang med utprøving av teamet for alle de 18 kommunene i SørRogaland, og siden mars har 21 brukere fra syv ulike kommuner blitt henvist til prosjektet. Midlene til
prosjektlederstilling er dekket av de kommunale innovasjons- og utviklingsmidlene, mens
ergoterapeut, fysioterapeut og lege er ﬁnansiert gjennom statlige tilskuddsordninger. Prosjektet søker
om midler til forskning og har startet opp evaluering fra samarbeidspartnere i kommunene. Det er
fortsatt nødvendig å sikre at kommunene forplikter seg til å bli med i den videre ﬁnansieringen av
IKART for å gå fra prosjekt til drift i 2021.

6 Helsehuset m ﬂ – «Måltidsvenn» (tildelt kr 400 000)
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6. Helsehuset m.ﬂ.

«Måltidsvenn» (tildelt kr 400.000)

Prosjektet handler om å ﬁnne, kurse og støtte frivillige som kan fungere som måltidsvenn hos eldre
aleneboende. I testperioden vil man først og fremst bruke sykepleierstudenter og ha deres
praksisperiode som «inngang» til rollen som måltidsvenn. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom
Helse og velferd, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og Universitetet i Stavanger.
Prosjektet følger stort sett framdriftsplan, men har møtt noen utfordringer. Planen var at studentene
og deltakerne i prosjektet både skulle planlegge, handle inn, lage mat og spise sammen. Det viste seg
at deltakerne ikke kunne delta i så stor grad som forventet, eller var forhindret til å delta grunnet
andre forhold. Erfaringene har ført til noen justeringer av prosjektet. Prosjektgruppa har gjennomført
en studietur til Bergen kommune som har hatt ordningen med «spisevenn» en tid for å utveksle
erfaringer. Det drøftes nå hvordan prosjektet kan videreføres.

7. «VIBA – Vurderingsverktøy av innholds-kvalitet i barnehage» (tildelt kr 900.000)
Formålet med prosjektet er å tilpasse og ta i bruk et vurderingsverktøy for å måle innholdskvalitet i
Stavangerbarnehagene. Utgangspunktet er forskningsbasert kunnskap om at den innholdsmessige
kvaliteten i barnehagene varierer mye, samtidig som denne er avgjørende for barns trivsel og
utvikling. Det er inngått en samarbeidsavtale med Filiorum, læringsmiljøsenteret ved UiS. Prosjektet
har valgt verktøyet SSTEW (Sustained Shared Thinking and Emotional well being, Scale for 2-5 year-

old provision). Verktøyet er utviklet av anerkjente internasjonale forskere og er designet både for
forskning, selvevaluering og utvikling. Hensikten med verktøyet er å kunne etterprøve kvalitet i
barnehagen og samtidig identiﬁsere hver enkelt barnehages styrker og svakheter. Vurderingsverktøyet
er per i dag ikke tatt i bruk i Norge og må derfor tilpasses norske forhold. Det jobbes videre med
tanke på tilpasning og sertiﬁsering i Stavanger kommune.

8. «IKT-fyrtårn-skole» (tildelt kr 800.000)
Alle elever og ansatte i Stavangerskolen har sin egen digitale enhet, og en gruppe ressurspersoner er
blitt frikjøpt for å hente ut gevinstene av kommunens satsing på IKT i skolen. Gruppen skal tilegne
seg spisskompetanse, drive kursvirksomhet og støtte opp under utviklingsarbeid innen IKT. Prosjektet
går etter planen. I perioden er det tilbudt kurs til skolene innenfor alle de programmer som er kjøpt
inn sentralt, som alle lærere og elever har tilgang til. Videre er det kjøpt en del utstyr som testes og
som skolene etter hvert får tilgang til. De tildelte midlene er brukt til frikjøp av pedagoger, innkjøp av
utstyr og lisenser.

Innovasjonspartnerskap
Stavanger kommune er den første kommunen i Norge som har testet ut den nye
anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap, i samarbeid med Innovasjon Norge, Direktoratet for
forvalting og IKT (Diﬁ) og Leverandørutviklingsprogrammet. Det er inngått partnerskapskontrakter
med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede
applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem mer
fysisk aktive og selvhjulpne. Utviklingsløpet er nå ferdig, Stavanger kommune har akseptert de ferdig
utviklede løsningene og har til hensikt å kjøpe de ferdig utviklede løsningene.

7.2 Digitalisering
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Digi Rogaland
Arbeidet med å samordne digitaliseringsarbeidet fortsetter med full styrke. Med en felles innsats
ønsker Rogaland å bli et foregangsfylke på digitaliseringsområdet. Stavanger kommune leder arbeidet
gjennom sekretariatet. Sekretariatet forvalter den samlede porteføljen av nasjonale og regionale
tiltak og prosjekter på vegne av styringsgruppen.
Styringsgruppen i Digi Rogaland har i 2. tertial vedtatt en ny digitaliseringsstrategi. Arbeidet med å
operasjonalisere strategien er startet.
Prosjektstøtte til utvikling og nasjonal innføring av digitale løsninger ﬁnansieres gjennom
ﬁnansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor (Digiﬁn) og KS. Kommunene må
selv dekke en andel av kostnadene. For prosjektene Digihelse og Digisos anslås dette til kr 1,6 mill. for
Stavanger kommune. Kostnadene vil bli dekket gjennom digitaliseringsfondet.

Pågående digitaliseringsprosjekter
Det er stor aktivitet innen det samlede digitaliseringsarbeidet i kommunen. Det er ﬂere pågående
prosjekter både nasjonale og lokale som kan føre til forbedringer og effektivisering av arbeidet eller i
oppgaveløsningen:

Nasjonale prosjekter:
Digisos
Digital søknad om sosialhjelp (Digisos) tilbys til innbyggere gjennom nav.no. Innbyggerne vil ha
mulighet til å se status for søknaden gjennom nav.no og KS MinSide. Digital søknad transporteres
gjennom FIKS-plattformen til kommunen slik at den inngår som del av saksbehandlingen i de
kommunale fagsystemene.

DigiBarnevern
DigiBarnevern er to samarbeidsprosjekter – et statlig prosjekt og et kommunalt prosjekt – som skal
øke kvaliteten i det kommunale barnevernet. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom partene i det
kommunale prosjektet. Partene i den kommunale del av prosjektet er Trondheim kommune, Oslo
kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune, Asker kommune, Kristiansand kommune, Bærum
kommune og KS.
Det er også inngått en samarbeidsavtale for gjennomføring av DigiBarnevern overordnet mellom stat
v/Bufdir og kommunene v/KS og Trondheim kommune. Partene har som mål at alle kommuner i Norge
skal ta i bruk innbyggertjenestene samt anskaffe et nytt fagsystem. DigiBarneverns statlige prosjekt
(v/Bufdir) bidrar til denne målsetningen gjennom utvikling av Nasjonal portal for bekymringsmelding,
Barnevernfaglig kvalitetssystem, rapporteringsbank, begrepsmodell, informasjonsmodell og
meldingsformater. I etterkant av DigiBarnevern-prosjektet overføres ansvaret for å forvalte
behovsbeskrivelsen til KS.

Digihelse
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Digihelse
Digihelse tilrettelegger for at brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan kontakte
helsetjenesten i kommunen på http://helsenorge.no (http://helsenorge.no/). De kan sende og motta meldinger,

se avtaler og få varsler om utførte besøk. Målet med innføring av Digihelse er å styrke samarbeidet
mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte. Prosjektet ble igangsatt i 1. tertial og teknisk
installasjon og systemoppsett er gjennomført og på plass for de tjenestene som skal ha opplæring.
Det er avlastningstjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, helse- og sosialkontorene og alle
dagsentrene som tester løsningen først.

Digihelsestasjon
Digihelsestasjon er et prosjekt spesielt innrettet mot ungdom og er koordinert med DigiUngprosjektet. Formålet er å gi brukerne mulighet for digital sikker dialog med helsestasjonene og gi de
ansatte en bedre organisert hverdag. Både brukere og kommuner vil spare tid, og kvaliteten og
sikkerheten i dialogen og oppfølgingen vil bli bedre. Prosjektet er et samarbeid mellom Direktoratet
for e-helse og kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund og KS og delﬁnansieres av disse
sammen med Helsedirektoratet. Prosjektet har støtt på utfordringer fordi leverandørene ikke kan
starte utvikling av fase 1 før i begynnelsen av 2020.

En innbygger – en journal
Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører
i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i kommunene er silobaserte og i hovedsak avgrenset til
hver enkelt virksomhet.
Det er satt i gang et nasjonalt prosjekt «Akson». Målet med Akson er å gi innbyggere tryggere og
bedre helsetjenester gjennom digitale verktøy som støtter arbeidshverdagen til helsepersonell. Akson
er både et tiltak som skal gi ny journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og
løsninger som knytter fastlege, legevakt, hjemmetjenester og andre tjenester bedre sammen med
resten av helse-Norge.
Direktoratet for e-helse leder forprosjektet som skal gjennomføres i samarbeid med KS,
kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører. Viktige vurderinger og
anbefalinger behandles i den nasjonale styringsmodellen for e-helse (https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/nasjonalog i prosjektstyret for Én innbygger – én journal. I dette arbeidet er Stavanger kommune
tungt representert både i prosjektstyret, arbeidsgruppen for prosjektstrategi og i kjerneteamet.

styringsmodell)

Løsningen skal gi bedre samhandling, og helsepersonell skal få bedre tilgang til oppdatert og
relevant informasjon om pasienten. Innbygger vil oppleve en mer helhetlig og koordinert
helsetjeneste, og økt pasientsikkerhet. Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helseog omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk journalløsningen. De første kommunene vil trolig
kunne ta Akson i bruk fra 2024-2025

Interne prosjekter
IT- migrering i den nye kommunen
I forbindelse med nye Stavanger gjennomføres et IT-migreringsprosjekt for ﬂytting av operative og
historiske data fra dagens IT-systemer i de tre kommunene. Hovedregelen er at Stavanger kommunes
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systemer blir videreført til nye Stavanger, så fremt ikke vesentlige faglige, tekniske, økonomiske eller
rettslige forhold tilsier noe annet. Hovedsakelig brukes robot til å ﬂytte dataene fremfor tradisjonell
kostbar metodikk og manuell migrering. I 1. tertial har hovedfokuset vært journalsystemer for Helse
og velferd samt helsestasjonens IT-systemer. Dette videreføres i 2. tertial. Samtidig er arbeidet i gang
med ulike systemer innen skole- og barnehage, NAV og andre administrative systemer. Fem
migreringer er gjennomført og elleve prosjekter pågår. I tillegg utføres åtte prosjekter av
systemleverandøren ved hjelp av tradisjonell metodikk. Prosjektet er i rute.

Harmonisering ne verk Finnøy og Rennesøy.
For å gi ansatte tilgang til de samme IT-tjenestene i den nye kommunen må man ha samme nivå på
nettverkene i Finnøy og Rennesøy som i Stavanger. Prosjektet skal derfor sørge for en oppgradering av
nettverkene i Finnøy og Rennesøy. Dette bidrar til like forutsetninger for god tjenesteproduksjon
overfor innbyggerne i hele nye Stavanger.

Datasjø
Det er iverksatt et forprosjekt som bygger kompetanse og pilotmiljø for datasjø i kommunen.
Pilotmiljøet er nå etablert og rammeverket godkjent. En datasjø kan samle alle typer data – både
strukturerte og ustrukturerte. Målet er å ha en plattform for Big Data, en teknologi som gjør det mulig
å analysere større og mer komplekse data hurtigere og mer nøyaktig enn tidligere. Informasjon fra
ulike datakilder kan settes sammen og skape ny innsikt.

Prosessforbedring
Innen prosessforbedring har det vært aktivitet både innen automatisering og prosessbasert arbeid.
Prosesser hos Stavanger byarkiv, i regnskapsavdelingen, PPT og i nye Stavanger har blitt automatisert
ved hjelp av RPA teknologi.
Det er også gjort forberedende kartlegginger i forbindelse med Altinn og i lønns- og personalsystemet
med tanke på mer detaljert prosesskartlegging. Prosessressurser har holdt foredrag for IKT forum og
på en workshop organisert av KS. Det er også startet opp og arrangert treff i en faggruppe for
prosessforbedring, ledet av prosessressurser i Stavanger kommune.

MinEiendom
Prosjektet skal gi innbyggerne innsyn i sentrale kommunale eiendomsdata via en brukervennlig
selvbetjeningsløsning. I tillegg til eiendomsdata vil det være mulig å få innsyn i fakturadata på
kommunale gebyrer. Prosjektet har vært forsinket, men løsningen er nå klar til testing.

eSignering
Løsningen for digital signering av ansettelseskontrakter ble ferdig testet i 1. tertial og løsningen

eSignering tilrettelegges for produksjon slik at den kan implementere for alle nye ansettelser. I tillegg
vil ca. 10.000 ansettelseskontrakter som skal fornyes og signeres i forbindelse med nye Stavanger
benytte denne løsningen.

Public oppvekst
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I løpet av 2019 skal all ny elev-, barne- og PPT-dokumentasjon være digital. Det lages et
fullelektronisk system for behandling og arkivering av dokumentasjonen som ivaretar pålagte lover og
regler. Prosjektet ledes av Stavanger byarkiv og gjennomføres i samarbeid med fagavdelingene for
barnehage, skole, ppt, IT-avdelingen og systemleverandøren. Prosjektet er med å oppfylle strategien
om at innbyggerne og næringsliv skal gis et reelt digitalt førstevalg og at digitale verktøy skal bidra til
høyere produktivitet og mer effektiv ressursbruk.

7.3 Forskning og utvikling
Styrking av kommunenes forskningsinnsats

ennom nasjonal satsing

Et kunnskapsløft for kommunehelsetjenesten er en av fem hovedprioriteringer for HesleOmsorg21strategien. Strategien slår blant annet fast at det må være effektive og behovstilpassede tjenester for
at ﬂest mulig er friske lengst mulig – og dette krever økt satsing på forskning, innovasjon og
utdanning i kommunesektoren. I den forbindelse er det utgitt en rapport som foreslår en
hensiktsmessig struktur for forskning innenfor de kommunale helse og omsorgstjenestene, samt
forslag til mulige ﬁnansieringsmodeller (Rapport -Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
(https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf)

.

Det pågår nå et nasjonalt arbeid som kan munne ut i oppbygging av infrastruktur for forskning og
hvor klynger av kommuner selv tar eierskap til sitt kunnskaps- og innovasjonsbehov sammen med
utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Rådmannen vil i løpet høsten invitere kommunene og ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner i
Rogaland til et møte for å drøfte lokal oppfølging, blant annet gjennom etablering av
klyngesamarbeid.

Program for storbyre et forskning
Programstyret for storbyrettet forskning (Program for storbyforskning (https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og) skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til
å løse oppgavene de er satt til å utføre. Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Kristiansand samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for
storbyene.

utvikling-fou/forskning-og-utvikling/program-for-storbyforskning/)

FoU prosjektet «Samfunnsplanlegging i storbyene» ble sluttført i april 2019. Formålet med prosjektet
var å gi et bedre grunnlag for god planpraksis, som vil kunne styrke den politiske og økonomiske
styringsevne og gjennomføringskraft.
Et av de viktigste funnene er blant annet behovet for å styrke koblingen mellom kommuneplanen
(samfunnsdel) og andre planer, blant annet handlings- og økonomiplanen.
Stavanger kommune har fulgt opp prosjektet og brukt det som grunnlag for å utarbeide et nytt
plansystem for kommunen. Det er gjort ﬂere grep for å styrke kommuneplanens samfunnsdel og
plansystemet som styringsverktøy, blant annet å kople kommuneplanens samfunnsdel til arealdelen,
slik at den kan politisk behandles tidlig i kommunestyreperioden. Dette grepet gjør at samfunnsdelen
vil være det overordnede politiske styringsdokumentet i størsteparten av kommunestyreperioden, og
kan gi føringer for økonomiske prioriteringer allerede i år to i kommunestyreperioden.
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Handlings- og økonomiplanen (HØP) vil fungere som samfunnsdelens handlingsplan. Det er også
utarbeidet en overordnet planstruktur som kobler kommunens øvrige planer bedre opp mot
kommuneplanens samfunnsdel og HØP. Målene i kommuneplanens samfunnsdel er lagt til grunn for
handlings- og økonomiarbeid for 2020-2023.

Smarte innbyggere i smarte byer
Stavanger kommune har inngått et samarbeid med NORCE om et forskningsprosjekt. I prosjektet skal
Smartbyen utvikle arbeidsmetoder for å koble hverdagsinnovatører til bedrifter som kan lage gode
løsninger for kommune og næringsliv. Kommunen har mottatt kr 2,9 mill. kroner fra Regionalt
forskningsfond Vestlandet for å fange opp innbyggerinvolvering på en mer strukturert måte enn
tidligere.

CityZEN – Center for Digital Urban Community Living
Sammen med partnere fra akademia, næringsliv og andre offentlige aktører har Smartbyen aktivt
bidratt med å utforme en søknad til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Forskningen vil ta
frem nye verktøy for samfunnsdigitalisering og trygge måter å dele og spore data på, og sette de
sammen i en verktøykasse som kan brukes av næringsliv og akademia. Arbeidet ledes av Universitetet
i Stavanger.

7.4 Smartbyen
Veikart for Smartbyen gir retning og overordnet ramme for utviklingen av smartbyen. Smartbysatsingen handler om hvordan Stavanger som region kan bli smartere i fellesskap. I løpet av 2. tertial
åpnet Smartbyen ni nye ladestolper som del av innovasjonsprosjektet «Stolpelading i boligsoner». Det
pågående Badetemperatur-prosjektet har blitt skalert og skapt næringsutvikling for
samarbeidspartnerne. Smartbyen har også bidratt til utvikling og lansering av nasjonalt smartbyveikart og ble i samme periode tildelt mobilitetsprisen som «Norges Smarteste By» i regi av Statens
vegvesen.

7.5 Vekstfondet
Stavanger kommune har satt av midler til et vekstfond som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til
næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Ved inngangen til 2019 var det . på fondet.
Per 1. tertial ble det tildelt og utbetalt kr 1 mill. til Stiim Aqua Cluster.
Det er i tillegg vedtak på å utbetale kr 2,25 mill. til Smart Innovation Lab og å omdisponere kr 2,8
mill. fra tidligere tildelte midler til lokaler for Rogaland Havbrukspark på Talgje til å opprette
inkubatorvirksomhet for sjømat på Judaberg.
Det har ikke vært utlyst søknadsrunde på Vekstfondet og det er dermed ikke tildelt ﬂere midler i 2.
tertial.
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8 Brukerundersøkelser
8.1 Gjennomførte undersøkelser
8.2 Planlagte undersøkelser

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 2019, i tråd med plan i

Handlings- og økonomiplan 2019 -2022 (http://hop2018.stavanger.kommune.no/12-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/):
Undersøkelse

Gjennomført

Planlagt

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

3. tertial 2019

Skole 7. og 10. trinn (elever)

3. tertial 2019

Barnehage (foresatte)

3. tertial 2019

SFO 2. trinn (foresatte)

Februar/mars 2019

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Ungdomsundersøkelsen

3. tertial 2019
Mars 2019

Helse og velferd
Stavanger legevakt

Pågående måling

Praksisplasser for funksjonshemmede

Januar/februar 2019

Boligkontoret

1.tertial 2020

Bofelleskap UH (beboer)

1.tertial 2020

Korttidsopphold sykehjem rehabilitering

3. tertial 2019

Flyktningseksjonen

3. tertial 2019
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Bymiljø og utbygging

Undersøkelse

VA-tjenester

Gjennomført

Planlagt
3. tertial 2019

Andre

Politisk sekretariat

3. tertial 2020

Tabell 8.1 Brukerundersøkelser

8.1 Gjennomførte undersøkelser
I henhold til plan for brukerundersøkelser, se tabell 8.1, er det ikke gjennomført nye
brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i løpet av 2. tertial i 2019. Unntaket er Stavanger
Legevakts pågående live-måling av kundetilfredshet.
Stavanger legevakt
Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 30. august 2019
har 2920 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd
med ditt møte med legevakten i dag? Dette er en nedgang på 982 sammenlignet med samme periode
i 2018. Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte
på legevakten. 76% har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.
For nærmere informasjon og beskrivelser av gjennomførte undersøkelser i 1 tertial, henvises det til
tertialrapportering pr 30.04.2019, kapittel 8.1 Gjennomførte undersøkelser
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/8-brukerundersokelser/#8-1-gjennomforte-undersokelser)

.

8.2 Planlagte undersøkelser
Det er planlagt å gjennomføre 8 undersøkelser i 3. tertial, se tabell 8.1. For mer informasjon og
beskrivelser angående planlagte brukerundersøkelser og spørreundersøkelser henvises det til
tertialrapportering pr 30.04.2019, kapittel 8.2 Planlagte undersøkelser
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/8-brukerundersokelser/#8-2-planlagte-undersokelser)

.

83

9 Internkontroll, tilsyn og revisjoner
9.1 Internkontroll
9.2 Tilsyn og kontroll

9.1 Internkontroll
Målet er at kommunens samlede virksomhetsstyring skal være systematisk, dokumentert og
etterprøvbar. Stavanger kommune jobber med å videreutvikle system og rutiner for internkontroll i
kommunenes digitale løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring og avvik/forbedring/varsling.
Oppfølgning av sykefravær og leders sjekkliste for internkontroll er et virkemiddel for å gjøre
rapportering av krav, tiltak og aktiviteter tydeligere, samt et ledd i å få dokumentasjon av og mer
oppmerksomhet på internkontrollen. Leders sjekkliste vil inneholde utvalgte, sentrale punkt som
viser leders egenvurdering av status for internkontrollen. Etter hvert vil rapportering av
sykefraværsoppfølging og leders sjekkliste gå over til å bli rapportert gjennom kommunens digitale
løsning for virksomhetsstyring. Dette arbeidet er på vei over i en ny fase, der utvalgte deler av
organisasjonen er med på å teste pilotversjoner i den digitale løsningen som den nå foreligger.
Digital løsning for avvik, forbedring og varsling er tilrettelagt for innmelding av hendelser,
kritikkverdige forhold og avvik knyttet til blant annet tjenesteleveranser, innkjøp og
informasjonssikkerhet i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. En skole og en barnehage har i perioden
vært piloter og har prøvd ut den nye digitale løsningen for innmelding og behandling av hendelser og
avvik, og det forventes at hele organisasjonen vil ta i bruk løsning for avvik, forbedring og varsling i
tredje tertial.

9.2 Tilsyn og kontroll
Tilsyn 2019
Arbeidstilsynet
Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Branntilsyn i 1 grunnskole
Branntilsyn i 5 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg
Fylkesmannen
Tilsyn 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd
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Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A. § 1 i forskrift om pedagogisk
Tilsyn 2019
bemanning og dispensasjon i barnehager.
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019

Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern: 1 skole 1 barnehage
El-tilsyn eletriske anlegg
2 bofellesskap

Tabell 9.1 Tilsyn
Forvaltningsrevisjoner
Forvaltningsrevisjon

Merknad

Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige
anskaffelser

Oppfølging under behandling

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
rusmisbrukere/rusvern

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av
svart arbeid

Ferdigbehandlet - ny tilbakemelding fra rådmann når sak Oslo
modell er behandlet i bystyret

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i
Stavanger – håndtering av mobbesaker

Oppfølgingsrapport innen to år

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og
håndtering av misligheter og korrupsjon

Tilleggsforslag følges opp i egen sak

Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og
konﬂikthåndtering

Ferdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en
oppfølgingsrapport innenfor området i neste valgperiode.

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR
IKS

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold
og skolefravær

Oppfølging under behandling

Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhet

Oppfølging innen 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og
vedlikeholdsetterslep

Oppfølging innen 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon - Skolehelsetjenesten

Oppfølging innen 6 mnd.

Selskapskontroll Stavanger konserthus

Oppfølging under behandling

Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS

Oppfølging innen 6 mnd. Ny rapport i 2020

Selskapskontroll Stavangerregionen Havnedrift

Oppstart

Selskapskontroll Stavanger Forum AS

Utsatt- avventer rapport

Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes
arkiv og dokumentbehandling

Oppfølging under behandling
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arkiv- og dokumentbehandling

pp

g g

g

Forvaltningsrevisjoner

Forvaltningsrevisjon - Beredskap på
virksomhetsnivå

Tilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon

Forvaltningsrevisjon - Internkontroll

Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt

Forvaltningsrevisjon - Barnevern

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler /
statlige tilskudd

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Klimagassutslipp

Ny bestilling av rapport utsatt

Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkeregler

Rapport under behandling

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg /
Leve hele livet

Rapport til bystyret

Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med
frivillige organisasjoner

Rapport under behandling

Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private
barnehager

Oppstart

Forvaltningsrevisjon - Barnevern (ny)

Oppstart

Tabell 9.2 Forvaltningsrevisjoner
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10 Økonomiske oversikter
Regnskapsskjema 1A - dri

1.tertial

Regnskap

Reg. budsje

Oppr.budsje

Regnskap i fjor

Skatt på inntekt og formue

3 258 447

3 214 333

3 245 770

3 158 548

Ordinært rammetilskudd

2 006 633

1 823 968

1 799 401

1 671 435

267 299

266 000

266 000

259 724

0

0

0

0

Andre generelle statstilskudd

133 763

180 532

180 532

151 041

Sum frie disponible inntekter

5 666 142

5 484 833

5 491 703

5 240 747

326 832

360 037

356 505

309 044

700

0

0

5 651

141 898

184 521

184 521

155 929

13

0

0

14 125

Avdrag på lån

241 303

252 396

252 396

236 078

Ne o ﬁnansinnt./utg.

-55 681

-76 880

-80 412

-91 436

0

0

0

0

238 128

224 509

0

201 618

-9 380

-9 380

0

29 479

200 013

200 000

0

178 148

Bruk av ubundne avsetninger

75 958

68 804

10 740

66 482

Bruk av bundne avsetninger

31 508

31 508

0

53 526

Ne o avsetninger

78 731

85 183

10 740

67 059

Overført til investeringsregnskapet

110 163

98 519

125 472

115 891

5 579 030

5 394 617

5 296 559

5 100 480

4 741

4 734

4 741 728

4 547 065

5 574 288

5 389 883

554 831

553 414

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst ﬁnansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre ﬁn.utg.
Tap ﬁnansielle instrumenter (omløpsmidler)

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk

Til fordeling drift
Sum fordelt til dri

(fra skjema 1B)

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Tabell 10.1 Skjema 1A per 31.08.2019

Budsje skjema 1B - dri

Regnskap
30.04.2019

Budsje
30.04.2019

Avvik
30.04.2019

Årsbudsje
2019

Prognose- avvik før
budsje just.

Oppvekst og utdanning
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Regnskap
30.04.2019

Budsje
30.04.2019

Avvik
30.04.2019

Årsbudsje
2019

Prognose- avvik før
budsje just.

21 889

22 101

-212

39 651

0

Barnehage

683 211

689 323

-6 112

1 074 666

14 500

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

55 849

51 593

4 256

86 435

3 500

812 836

809 818

3 018

1 338 432

0

Johannes læringssenter

53 356

52 969

387

120 648

0

Stavanger kulturskole

27 600

27 474

126

40 602

0

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

29 123

30 513

-1 390

47 545

0

Ungdom og fritid

43 228

43 484

-256

68 687

0

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

47 223

49 262

-2 039

81 966

0

EMbo

37 938

39 416

-1 478

62 892

-3 000

146 159

147 905

-1 746

245 910

14 000

1 958 412

1 963 858

-5 446

3 207 434

29 000

Helse- og sosialkontor

377 697

378 081

-384

580 072

0

NAV

189 769

191 574

-1 805

304 255

-5 000

Fysio- og
ergoterapitjenesten

48 475

49 052

-577

70 505

-1 500

Helsehuset i Stavanger

12 726

12 631

95

22 023

0

Hjemmebaserte tjenester

95 947

79 697

16 250

164 641

25 000

Bofellesskap

292 953

290 592

2 361

470 785

0

Alders- og sykehjem

525 562

527 605

-2 043

848 488

12 500

Stavanger legevakt

40 378

35 840

4 538

56 488

7 000

Rehabiliteringsseksjonen

36 181

36 626

-445

59 057

0

Arbeidstreningsseksjonen

9 497

9 917

-420

15 104

0

Boligkontoret

4 629

4 993

-364

8 108

-300

Flyktningseksjonen

78 197

62 859

15 338

96 522

20 000

129 116

121 061

8 055

202 078

6 000

Budsje skjema 1B - dri
Stab Oppvekst og utdanning

Grunnskole

Barnevernstjenesten
Sum Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Dagsenter og
avlastningsseksjonen
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Regnskap
30.04.2019

Budsje
30.04.2019

Avvik
30.04.2019

Årsbudsje
2019

Prognose- avvik før
budsje just.

Tekniske hjemmetjenester

2 583

3 183

-600

8 180

0

Krisesenteret i Stavanger

7 272

7 258

14

13 103

0

17 610

25 711

-8 101

-161 663

Sentrale midler legetjeneste

46 070

50 480

-4 410

75 850

0

Stab Helse og velferd

23 034

22 861

173

35 898

0

Sum Helse og velferd

1 937 697

1 910 021

27 676

2 869 494

63 700

Stab By- og
samfunnsplanlegging

4 636

4 716

-80

20 827

Byggesaksavdelingen

-2 408

1 144

-3 552

3 613

Byutvikling

13 499

11 570

1 929

22 187

Beredskap og
samfunnsutvikling

-6 445

-5 537

-908

14 088

Kart og digitale tjenester

8 463

10 347

-1 884

16 352

Sum By- og
samfunnsplanlegging

17 745

22 240

-4 495

77 067

Stab Bymiljø og utbygging

3 026

4 325

-1 299

6 850

Juridisk

5 858

8 244

-2 386

12 900

Stavanger Eiendom

158 780

179 529

-20 749

274 944

Park og vei

108 424

117 628

-9 204

171 841

79 054

74 100

4 954

107 220

Vannverket

-44 843

-39 720

-5 123

168

Avløpsverket

-99 927

-80 215

-19 712

246

Renovasjon

-38 098

-49 210

11 112

140

Plan og anlegg

2 747

0

2 747

126

Miljø

2 633

5 848

-3 215

9 297

-4 758

0

-4 758

0

172 897

220 529

-47 632

583 732

Budsje skjema 1B - dri

Sentrale midler levekår

By- og samfunnsplanlegging

Bymiljø og utbygging

Idrett

Triangulum
Sum Bymiljø og utbygging
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Regnskap
30.04.2019

Budsje
30.04.2019

Avvik
30.04.2019

Årsbudsje
2019

Smartby

4 199

4 549

-350

10 885

Næring

10 114

10 722

-608

16 432

5 515

5 525

-10

9 665

138 798

138 720

78

175 964

Servicetorg

9 081

9 675

-594

16 170

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

1 616

1 811

-195

2 840

Politisk sekretariat

6 081

6 585

-504

10 567

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

175 404

177 587

-2 183

242 523

-1 984

-6 147

4 163

4 346

3 883

3 936

-53

6 190

Stab og støtte

206 216

208 418

-2 202

317 048

Sum Rådmann, stab og
stø efunksjoner

208 116

206 207

1 909

327 584

63

18

45

30

271 083

233 162

37 921

445 688

4 741 353

4 733 604

7 749

7 753 522

Budsje skjema 1B - dri

Prognose- avvik før
budsje just.

Innbygger- og
samfunnskontakt

Kommunikasjon
Kultur

Stab og stø efunksjoner
Rådmann
Kommuneadvokat

Finansposter ført
tjenesteomr.

Felles inntekter og utgi er
Sum Felles inntekter og
utgi er

Sum fordelt til dri

Tabell 10.2 Skjema 1B per 31.08.2019
Økonomisk oversikt - investering

Regnskap 30.04.2019

Budsje

30.04.2019

Regnskap i fjor

Inntekter
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Økonomisk oversikt - investering

Regnskap 30.04.2019

Salg av driftsmidler og fast eiendom

30.04.2019

Regnskap i fjor

350

10 000

13 224

0

0

40

12 718

10 000

17 632

46 998

137 204

88 673

17 749

29 300

231 870

4 750

0

300

0

0

0

82 566

186 504

351 739

0

0

0

14 610

0

15 071

3 697

0

3 744

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

413 146

1 106 529

540 516

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

3 263

0

5 139

46 998

0

88 673

12

0

2

Fordelte utgifter

-77 850

0

-78 497

Sum utgi er

403 875

1 106 529

574 646

0

0

0

100 158

114 000

102 103

202 226

538 500

118 360

21 788

59 600

26 708

0

0

0

133 356

133 356

0

3

0

1 952

Sum ﬁnansieringstransaksjoner

457 531

845 456

249 123

Finansieringsbehov

778 841

1 765 481

472 030

0

0

0

Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

Utgi er
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter

Overføringer
Renteutgifter og omkostninger

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond

Dekket slik:

Budsje
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Økonomisk oversikt - investering

Regnskap 30.04.2019

30.04.2019

Regnskap i fjor

503 716

1 396 251

117 210

Salg av aksjer og andeler

227

0

54

Mottatte avdrag på utlån

128 995

173 405

130 757

Overført fra driftsregnskapet

110 267

163 825

115 891

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

20 000

30 000

80 400

13 507

0

63 492

778 711

1 765 481

507 803

-130

0

35 773

Bruk av lån

Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum ﬁnansiering
Udekket/udisponert

Budsje

Tabell 10.3 Hovedoversikt investering per 31.08.2019
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