
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 30. april og

prognoser for 2019 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn

og kontroll.

Samfunnsøkonomisk utvikling

Befolkningsveksten i 1. kvartal 2019 ble på 206 personer og tilsvarer en vekst på 0,15 %. Nivået er

høyere enn veksten på 169 personer i tilsvarende periode i 2018. Veksten i 1. kvartal i år skyldes en

nettoinnflytting på 61 personer, hvilket er 47 flere enn i fjorårets kvartal.  Fødselsoverskuddet var noe

lavere enn i 1. kvartal 2018.

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt noe i første tertial, fra 3,0 % i januar til 2,8 % ved utgangen av

april. Utviklingen følger samme tendens som Rogaland, selv om den ligger noe høyere i storbyen.

Arbeidsledigheten for landet er fortsatt lav og på 2,3 %.

Urovekkende vekst i utgi�ene

Nye prognoser for kostnadssiden i kommunens drift tilsier brutto merutgifter i 2019 på kr 151 mill. De

største forventede avvikene er innenfor lønnsreserven, barnehage, barnevern og hjemmebaserte

tjenester. Rådmannen foreslår omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om

lag kr 108 mill. for å imøtekomme flere av de meldte prognoseavvikene samt politiske vedtak på

kostnadssiden, da de vanskelig kan løses gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene.

Dette finansieres ved økte driftsinntekter, bruk av fond, høyere renteinntekter og lavere overføring til

investeringer.

Prognosene for driftsinntektene er økt med om lag kr 44 mill. sammenlignet med justert budsjett. De

frie inntektene forblir uendret samlet sett, men det er innarbeidet vesentlige endringer mellom

rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning. Statlige refusjoner for ressurskrevende tjenester er

oppjustert med kr 36 mill. og egenbetaling sykehjem er oppjustert med kr 9 mill. Finansielle oppgjør

fra frikraft økes med nesten kr 9 mill. og eieruttak Stavanger Boligbygg KF reduseres med kr 10 mill.

Lønns- og prisvekst

I gjeldende budsjett er en lønnsvekst på 3,15 % lagt til grunn. Årets lønnsoppgjør vil trolig komme på

3,25 %. Nyere anslag gir reduksjon i lønnsoverhenget, hvilket medfører økt finansieringsbehov. Samlet

behov for styrking av lønnsreserven for å sikre et kompensasjonsnivå i tråd med forventet prognose

utgjør kr 34 mill. for Stavanger kommune.

Høyere strømpriser og noe volumvekst knyttet til nye bygg (bl a Lervig sykehjem) har medført et
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Høyere strømpriser og noe volumvekst knyttet til nye bygg (bl.a. Lervig sykehjem) har medført et

betydelig merforbruk på strømbudsjettet i 1. tertial i år. Nivået er kr 13 mill. høyere enn samme

periode i 2018. Det er vanskelig å spå det eksakte forbruket for resten av året. Dersom

forbruksmønsteret holder seg likt som i 2018, vil dette kunne tilsi merkostnader i overkant av kr 30

mill. ved utgangen av året og en vekst på 23 % sammenlignet med nivået i 2018.

Lavt ne�o dri�sresultat

Opprinnelig budsjett tilsier et netto driftsresultat på kr 124,7 mill. og 1,3 % av driftsinntektene,

egenfinansiering på 36 % og gjeldsgrad på 66 % i 2019.

Netto driftsresultat er etter rådmannens forslag til budsjettjusteringer i denne saken beregnet til -0,1

%. Dette er lavt og lite bærekraftig. Nivået medfører at øvrige økonomiske mål blir vanskeligere å

oppnå.

Egenfinansiering av investeringer vil etter budsjettjusteringer og endring i finansiering som foreslås

reduseres til 33 %, som også er lavere enn ønsket måloppnåelse.

Utviklingen fordrer ytterligere fokus på budsjettdisiplin og samtidig en klarere prioritering på hva

kommunen skal utføre og ikke utføre av tjenester og til hvilken kvalitet framover.

Status investeringer

Prognosene for økte investeringskostnader knyttet til nye investeringsprosjekter eller endret

kostnadsbilde er på kr 32 mill., hvor Gautesete skole (kr 12 mill.) og Herbarium (kr 5 mill.) utgjør de

største endringene.  Byggetilskudd fra Husbanken knyttet til prosjektet Oddahagen var forventet i

2019, men ble utbetalt i 2018. I tillegg foreslår rådmannen finansielle budsjettjusteringer knyttet til

tidsforskyvninger og endret fremdrift for enkelte prosjekter på netto kr 132 mill. Økte

investeringsutgifter foreslås finansiert med ubrukte lånemidler.

Bedring, men fortsa� høyt sykefravær

Sykefraværet for 1. kvartal 2019 er på 9,2 % og 0,6 prosentpoeng lavere sammenlignet med 1. kvartal

2018. Det skyldes særlig en reduksjon på korttidsfraværet.  Influensasesongen hadde stor innvirkning

på korttidsfraværet i 2018. Ifølge Folkehelseinstituttet nådde sesongens influensautbrudd i 2019

toppen i uke 7, og fra uke 13 sank nivået fra lavt til svært lavt. Årets influensautbrudd betegnes som

middels, og regnes nå som over.

Kommunens lærlinger fortsetter å redusere sitt sykefravær I 1 kvartal 2019 er sykefraværet 7 5 %

Økonomiske målØkonomiske mål MålMål 20182018 OpprinneligOpprinnelig

budsje� 2019budsje� 2019
Forslag 1.Forslag 1.

tertial 2019tertial 2019

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3 % 2,5 % 1,3 % -0,1 %

Investeringer, andel egenfinansiering >50 % 71 % 36 % 33 %

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

<60 % 61 % 66 % 66 %

Tabell 1.1 Økonomiske måltall
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Kommunens lærlinger fortsetter å redusere sitt sykefravær. I 1. kvartal 2019 er sykefraværet 7,5 %,

som er en nedgang på 5 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2018. Selv om influensasesongen

i 2018 hadde stor påvirkning på korttidsfraværet, så kan ikke nedgangen i sykefraværet kun forklares

med det. Opplæringskontoret har forbedret rutinene både på systemnivå og på individnivå, blant

annet gjennom å være «tettere på» virksomheter og lærlinger der det er gjentagende fravær.

Innovasjon og digitalisering

Veksten i norsk økonomi både nasjonalt og lokalt er god med økt sysselsetting og færre arbeidsledige.

Signalene i revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjonen 2020 innebærer imidlertid at de

økonomiske rammebetingelsene vil bli strammere. Regjeringen er tydelig på at kommunene selv må

skape økonomisk handlingsrom ved å effektivisere driften.

Dette innebærer at den underliggende kostnadsveksten i Stavanger må bremses og satsingene

innenfor innovasjon og digitalisering må prioriteres. Digitalisering er mer enn IKT. Det handler om

tjenesteutforming og om å gå gradvis fra enkle, generelle, informasjonstjenester til proaktive,

individuelle digitale tjenester. Komplekse sammenhenger og avanserte løsninger krever samarbeid

mellom nasjonale, regionale og kommunale enheter, også på finansieringssiden. Det er stor aktivitet

innenfor digitaliseringsarbeidet og flere store og små prosjekter pågår som kan føre til forbedringer

og effektivisering av arbeidet eller oppgaveløsningen.
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2 Forslag til vedtak inkludert budsje�endringer

2.1 Forslag til vedtak

2.2 Rådmannens forslag til budsje�justering – investering

2.3 Rådmannens forslag til budsje�justering – dri�

2.1 Forslag til vedtak

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

Investeringer og punkt 2.3 Drift

2. Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette

framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap.

3. Tertialrapport per 30.04.2019 tas for øvrig til orientering.

2.2 Rådmannens forslag til budsje�justering – investering

Nr.Nr. Kostnadsendring/Ny� prosjektKostnadsendring/Ny� prosjekt Budsje�justeringBudsje�justering

1 Stavanger idrettshall, garderober/fasade -3 100

2 Gautesete skole 12 000

3 Lunde skole 1 400

4 Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum 1 400

5 Bymiljøpakke - Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole 300

6 Nylund skole 1 000

7 Nytorget 1 000

8 Kunstgressbane Kvaleberg 2 500

9 Kunstgressbane Vassøy 3 000

10 Bekkefaret kirke, rehabilitering 300

11 Trådløst nettverk i barnehager og SFO 1 900

12 Inventar til fire rehabiliterte sykehjem 5 000
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Nr.Nr. Kostnadsendring/Ny� prosjektKostnadsendring/Ny� prosjekt Budsje�justeringBudsje�justering13 Herbarium 5 000

14 Erichstrupsgate, mulighetsstudie 500

  Delsum 32 200

     

Nr.Nr. Budsje�justering som følge av prosjektets finansielle framdri�Budsje�justering som følge av prosjektets finansielle framdri� Budsje�justeringBudsje�justering

15 Gautesete skole 7 200

16 Nytt datanettverk for tekniske løsninger 300

17 Energitiltak - klimasatsninger 950

18 Lunde skole, oppgradering av skolegård 4 500

19 Cricketbane 5 500

20 Kongsgata 16 000

21 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 4 700

22 Elbil-lading på gatelys 2 000

23 Kunstgressbane Kvaleberg 5 700

24 Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering 400

25 Kunstgressbane Vassøy 2 000

26 Nye signalanlegg ved sykehjemmene 1 100

27 Hinna garderobebygg 10 000

28 Schancheholen brannstasjon -28 000

29 Lervig brannstasjon -28 000

30 Madlamark skole -58 000

31 Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemning -19 000

32 Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger -60 000

33 Avsetning til ubundne investeringsfond 132 650

34 Fasaderehabilitering Sunde sykehjem 12 000

35 Rehabilitering av idrettshaller 3 000

36 Utbedring av administrasjonsbygg 1 500

37 El-bil 332

38 Blå grønn plan -350

39 Treforvaltningsplan -300
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Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

1. Stavanger idre�shall, garderober/fasade

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 44 mill. Kostnadsoppstilling etter anbud viser at forventet

prosjektkostnad blir ca. kr 3,1 mill. lavere enn først antatt. Det foreslås å nedjustere rammen med kr

3,1 mill.

2. Gautesete skole

Rehabiliteringen av Gautesete skole har medført økte kostnader grunnet uforutsette forhold. Under

h bili i bl d d kk f k df f d å i ldi

Nr.Nr. Kostnadsendring/Ny� prosjektKostnadsendring/Ny� prosjekt Budsje�justeringBudsje�justering40 Statusrapport skolegårder -100

41 Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder -4 000

42 Barnehagene uteområder -1 000

43 Asfaltering -3 000

44 Sykkelstrategi -2 250

45 Prosjekt friområde -2 200

46 Oveføring fra investering til drift - tilskudd alders Hvile -623

47 Kongress og arrangementsturisme fond Sjakk VM -500

48 Overføring fra investering til drift - Nye stavanger -17 500

49 Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem - overføring til drift -3 000

50 Områdeløft Hillevåg -1 000

51 Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak) -10 000

  Delsum -28 991

     

  Sum endring investeringsutgi�er 3 209

     

Nr.Nr. FinansieringFinansiering Budsje�justeringBudsje�justering

52 Endring i overføring fra drift til investering 28 991

53 Tilskudd fra Husbanken 10 000

54 Bruk av ubrukte lånemidler -42 200

  Sum finansiering -3 209

  Udekket/udisponert -

Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering
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rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp som medførte at fasadene måtte rives.  Melding

om økte kostnader ble behandlet i KMU 19. februar 2019 sak 35/19. Rådmannen foreslår avsette kr 12

mill. til finansiering av prosjektet.

3. Lunde skole

Prosjektet har en ramme på kr 28 mill. Som følge av økte utgifter til omprosjektering av flere viktige

funksjoner som bl.a. ventilasjonsanlegg og det elektriske anlegg har viser sluttregnskapet et

merforbruk på kr 1,4 mill. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,4 mill. til fullfinansiering av prosjektet.

4. Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum

Rådmannen foreslår å avsette kr 1,4 mill. til gasskjele knyttet til energisentral Stavanger forum. For å

ha nok kapasitet til å oppfylle inngåtte leveringsavtaler er det nødvendig å utvide anlegget med en

ekstra gasskjele utover de to som er på plass.

5. Bymiljøpakke – Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole

Refusjon av utgiftene til prosjekter som finansieres gjennom bymiljøpakken er eks. mva. I Stavanger

kommune er alle investeringsprosjektene bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar

inntektsføres sentralt for investeringer. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp

som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Rådmannen foreslår at det settes av kr

0,3 mill. til prosjektet.

6. Nylund skole

Rehabilitering av uværskuret ved Nylund skole, var ute på anbud høsten 2018. Innkomne anbud viser

at kostnadene for gjennomføring av prosjektet vil komme på kr 6,85 mill. Rådmannen foreslår å

avsette kr 1 mill. til finansiering av prosjektet. 

7. Nytorget

I kjølvannet av avholdt plan- og designkonkurranse for Nytorget er det behov for å avsette midler til

forberedelse av prosjektet og gjennomføring av strakstiltak i forhold til mur og trær. Rådmannen

foreslår at det avsettes kr 1 mill. til prosjektet i 2019. 

8. Kunstgressbane Kvaleberg

Prosjektet har en ramme på kr 6 mill. I sak 103/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/686315?

agendaItemId=215085) til KMU ble det vedtatt at det skal prøves ut kunstgress uten fyll av gummigranulat

med en kostnadsramme på kr 7,5 mill. ved at spillemidler legges til rammen. Etter innhenting av

anbud viser det seg at kostnadene for omlegging med anlegg for å sikre at gummigranulat ikke

kommer på avveie samt lysanlegg vil komme på kr 8,5 mill., herunder kr 2,5 mill. i spillemidler.

Rådmannen foreslår at det avsettes kr 2,5 mill. til finansiering av prosjektet.

9. Kunstgressbane Vassøy

Prosjektet har en opprinnelig ramme på kr 4 mill. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 3 mill. til

prosjektet som er forskuttering av spillemidler på kr 2,5 mill.  og en merkostnad på kr 0,5 mill. etter

ny kalkyle. Prosjektet ferdigstilles i 2019 istedenfor i 2020.

10. Bekkefaret kirke, rehabilitering
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Sluttregnskap for rehabilitering av Bekkefaret kirke ble lagt fram til KMU i sak 80/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977052?agendaItemId=220206). Sluttregnskapet viser et merforbruk i

forhold til godkjent budsjett på kr 0,3 mill. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,3 mill. til

fullfinansiering av prosjektet. 

11. Trådløst ne�verk i barnehager og SFO

Det er satt av et budsjett på kr 4,8 mill. til tilrettelegging av trådløst nettverk i barnehager og SFO. I

gjennomgang av alle barnehager er det avdekket at i flere av barnehagene må dataskap byttes/flyttes

for at nettet skal fungere. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,9 mill. til prosjektet.

12. Inventar til fire rehabiliterte sykehjem

Rehabilitering av badene på sykehjemmene; Vågedalen, Slåtthaug, Sunde og Haugåstunet er finansiert

ved statlige tiltaksmidler og prosjektet ble ferdigstilt i 2018.Det ble ikke avsatt midler til utskifting av

inventar på linje med totalrehabiliteringer. Rådmannen foreslår å avsette kr 5 mill. til å ferdigstille

rehabiliteringen.

13. Herbarium

Herbarium skal gi plass til om lag 220 ansatte i blant annet Støtte og utvikling, Oppvekst og

utdanning og Helse og velferd. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 5 mill. i 2019 og kr 9,85 mill. i

2020 til investeringer knyttet til flyttingen, herunder møblering, it-kostnader og diverse

tilleggskostnader på bygget.

14. Erichstrupsgate, mulighetsstudie

Det forslås å gjennomføre en mulighetsstudie for bruk av Erichstrupsgate 21, hvor Stavanger

hjemmehjelp tidligere hadde lokaler. Lokalene trenger omfattende rehabilitering. Rådmannen foreslår

at det settes av kr 0,5 mill. til prosjektet.

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.

15. Gautesete skole

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.

Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

16. Ny� datane�verk for tekniske løsninger

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.

Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

17. Energitiltak – klimasatsninger
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Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.

Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme. 

18. Lunde skole, oppgradering av skolegård

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale

kostnadsramme. 

19. Cricketbane

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale

kostnadsramme. 

20. Kongsgata

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale

kostnadsramme. 

21. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale

kostnadsramme. 

22. Elbil lading på gatelys

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale

kostnadsramme.

23. Kunstgressbane på Kvaleberg

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale

kostnadsramme. 

24. Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering

Det er behov for en utbedring av heis på Blidensol sykehjem. For å ha mulighet til å dekke kostnaden

foreslås det å disponere kr 0,4 mill. i 2019 mot en tilsvarende reduksjon i 2020. 

25. Kunstgressbane Vassøy

Justering i henhold til finansiell fremdrift. I HØP 2019-2020 er midlene satt av til formålet i 2020, men

anskaffelsen skal foregå i 2019. Midlene foreslås disponert i 2019 mot tilsvarende reduksjon i 2020.

26. Nye signalanlegg ved sykehjemmene

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. 

27. Hinna garderobebygg

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.

Det vil disponeres midler fra prosjektene Hinna garderobebygg (kr 2 mill.)  og Hinna idrettsanlegg inkl.

rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) (kr 8 mill.). Dette skyldes at tomtekostnadene i

2018 ikke ble regnskapsført på prosjektet hvor budsjettmidlene lå. Budsjettjusteringen er innenfor
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prosjektenes totale kostnadsramme.

28. Schancheholen brannstasjon

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

29. Lervig brannstasjon

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

30. Madlamark skole

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

31. Solborg-prosjektet

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

32. Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

33. Avsetning til ubundne investeringsfond (jf. linje 15-32)

Ubrukte midler jf. budsjettjusteringene i linje 15 til 32 avsettes på ubundne investeringsfond og

benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Overføringer mellom investering og dri�

34. Fasaderehabilitering Sunde sykehjem

Rådmannen foreslår at det overføres kr 12 mill. til prosjekt Rehabilitering inst./bofellesskap for å

dekke investeringskostnader for fasaderehabilitering på Sunde sykehjem. Teknisk budsjettjustering.

(Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som

investering).

35. Rehabilitering av idre�shaller

Flere av årets planlagte tiltak i idrettshaller er påkostninger, særlig i forhold til energisparing.

Rådmannen foreslår å overføre kr 3 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet. Teknisk budsjettjustering.

(Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som

investering). 

36. Utbedring av administrasjonsbygg

Det planlegges å gjennomføre rehabilitering samt økte sikkerhetstiltak for ansatte i Kongsgt. Deler av

utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering.

37. El-bil, park og vei

Det foreslås å overføre 0,332 mill. fra drift til investering til prosjekt EL-biler Park og vei. 

38.– 40.
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Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter

av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre kr 0,75 mill. fra investering til

drift.

41. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder

Det er avsatt kr 6 mill. på investeringsbudsjettet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av

tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra

investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei –

Forvaltning, drift og vedlikehold).

42. Barnehagene uteområder

Det er avsatt kr 2,5 mill. på investeringsbudsjettene, men flere av de planlagte tiltakene hører

hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd

med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold). 

43. Asfaltering

Investeringsbudsjettet er på kr 8 mill. Deler av arbeidet er begrenset til reasfaltering som i følge

regnskapsforskriften skal belastes drift. Kr 3 mill. foreslås overført til driftsbudsjettet. 

44. Sykkelstrategi

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at

lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette

videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr

2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene 

45. Prosjekt friområde

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering i 2018 ble det avklart at lønn til 3

stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette

videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet.

Det foreslås å overføre kr 2,2 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

46. Tilskudd Alders Hvile

For å dekke innkjøp av signalanlegg ved Alders hvile foreslås det å utbetale et tilskudd tilsvarende

kostnaden på kr 0,623 mill. Midlene tas av prosjektet Nye signalanlegg ved sykehjemmene og

omdisponeres til driftsbudsjettet.

47. Tilskudd til Sjakk VM

Det forslås en teknisk budsjettjustering på kr 0,5 mill. i tråd med tekstvedtak om midler til

planlegging av Sjakk VM. Midlene tas fra Kongress og arrangementsfondet.

48. Nye Stavanger

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger har samlet avsatt en investeringsramme på kr 21,25 mill.

i perioden 2017-2021 til større investeringer og anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger

når kommunene slås sammen. Mye av den digitale sammenslåingen var planlagt gjennomført
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gjennom tjenestekjøp fra systemleverandørene, men blir i stedet gjennomført ved hjelp av

robotteknologi. Samtidig har det, i mindre grad enn forventet, vært nødvendig å anskaffe nye IT-

systemer. Dette har ført til lavere investeringskostnader enn planlagt, men høyere kostnader til

tjenestekjøp som skal belastes driftsbudsjettet. Det er derfor behov for å styrke driftsbudsjettet med

deler av finansieringen som er avsatt til investeringer.

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 17,5 mill. fra investering til drift av investeringsmidlene som

ble avsatt i investeringsbudsjettet til anskaffelser og fornying av IT-systemer med en totalramme på

kr 20 mill.

Investeringsutgifter på kr 0,706 mill. i 2018 ble midlertidig finansiert av ubundne investeringsfond

tilhørende «gamle» Stavanger kommune. Rådmannen foreslår derfor å overføre kr 0,706 mill. fra

øremerkede midler tilhørende nye Stavanger til ubundne investeringsfond «gamle» Stavanger

kommune for å dekke opp kostnadene fra 2018.  

49. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 3 mill. i 2019 og kr 2 mill. i 2020 til driftsbudsjettet og

utbetales til Domkirkens sykehjem.

50. Områdelø� Hillevåg

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 1 mill. til driftsbudsjettet. Planlagte aktiviteter på prosjektet er

av en driftsmessig karakter.

51. Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak

Stavanger boligbygg KF har foreslått å omdisponere investeringsinntekter på kr 10 mill. til

vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet. Denne omdisponeringen utløser et behov for tekniske

budsjettjusteringer mellom foretaket og bykassen. Foretaket foreslår å overføre kr 10 mill. i

investeringsinntekt til bykassens investeringsbudsjett. Dette gir grunnlag for å redusere overføringene

fra drift til investering i bykassen med kr 10 mill. (jf. linje 51 og 52 i tabell 2.2.), som igjen gir grunnlag

for å redusere budsjettert eieruttak med kr 10 mill. (jf. linje 38 og 47 i tabell 2.3).  Foretaket vil på

denne måten kunne øke vedlikeholdsbudsjettet. Rådmannen anser ikke dette som en langsiktig

løsning for å sikre nødvendig vedlikehold, og tilrår at en slik omdisponering foretas kun i 2019. Det

vises til kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap for en nærmere omtale av de foreslåtte

budsjettjusteringene.

Finansiering

52. Endring i overføring fra dri� til investering

De totale overføringene fra drift til investering reduseres med kr 28, 991 mill.

53. Tilskudd fra Husbanken

Det er budsjettert med kr 10 mill. i inntekt for 2019 for tilskudd knyttet til Oddahagen. Midlene ble

utbetalt i 2018, så budsjettet for 2019 reduseres tilsvarende.

k b k lå idl
12



54. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt reduksjon av forventet tilskudd fra Husbanken vil

finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 42,2 mill. som rådmannen foreslår å finansiere

ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2018. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for

2019.

2.3 Rådmannens forslag til budsje�justering – dri�

NrNr Område / sakOmråde / sak Budsje�justeringBudsje�justering

   TjenesteområdeneTjenesteområdene   

  Oppvekst og utdanning  

1 Skolenes økonomiske situasjon ifm. ny finansieringsmodell, jf. FSK 62/19 15 000

2 Frivillighetssentraler, manglende finansiering ihht. antall sentraler 950

  Delsum Oppvekst og utdanning 15 950

     

  Helse og velferd  

3 Helgetillegg i turnus 15 000

4 Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd -36 170

5 Helse- og sosialkontor, vekst i antall ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester 8 500

6 Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester til bruker 3 000

7 Dagsenter avlastning - dagtilbud 1 500

8 Basistilskudd fastleger 4 000

9 Flyktningseksjonen, husleie 1 000

10 Sykehjem, merinntekter fra egenbetaling -9 000

11 Sykehjem: Smitte, sonde og dyre medisiner 2 000

12 Hillevåg/Hinna HBT, flytting fremskyndet fra 2020 til 2019 1 000

13 Alders hvile, tilskudd til sykesignalanlegg (teknisk justering fra investering til drift) 623

14 Domkirkens sykehjem, eiendomsutvikling (teknisk justering fra investering til drift) 3 000

  Delsum Helse og velferd -5 547

     

  By- og samfunnsplanlegging  

15 Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2018) 1 450
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NrNr Område / sakOmråde / sak Budsje�justeringBudsje�justering16 Områdeløft Hillevåg (teknisk justering fra investering til drift) 1 000

  Delsum By- og samfunnsplanlegging 2 450

     

  Bymiljø og utbygging  

17 Blå grønn plan (teknisk justering fra investering til drift) 350

18 Treforvaltningsplan (teknisk justering fra investering til drift) 300

19 Statusrapport skolegårder (teknisk justering fra investering til drift) 100

20 Prosjekt friområde (teknisk justering fra investering til drift) 2 200

21 Skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift) 4 000

22 Barnehage uteområder (teknisk justering fra investering til drift) 1 000

23 Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift) 3 000

24 Sykkelsatsing (teknisk justering fra investering til drift) 2 250

25 Sunde sykehjem, fasaderehabilitering (teknisk justering fra drift til investering) -12 000

26 Idrettshaller, rehabiliering (teknisk justering fra drift til investering) -3 000

27 Administrasjonsbygg, utbedringer -1 500

28 El-bil (teknisk justering fra drift til investering) -332

  Delsum Bymiljø og utbygging -3 632

     

  Delsum tjenesteområdene 9 221

     

   Sentrale utgi�erSentrale utgi�er   

29 Lønnsreserven 34 000

30 Tall ships race, medseilerprogram 2019, BYS 112/18 400

31 Flyttekostnader Herbarium 300

32 Kongress og arrangementsturisme fond, Sjakk VM 500

33 Play Attention - dekning av kostnader for ansatte 290

34 Play Attention - dekning av kostnader for ungdomsskoleelever 200

35
Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, finansiering av støtte til
idrettsarrangement, jf FSK 70/19

106

36 Nye Stavanger, fornying av IT-systemer (teknisk justering fra investering til drift) 17 500

  Delsum sentrale utgi�er 53 296
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Beskrivelse av budsje�justeringer dri�

NrNr Område / sakOmråde / sak Budsje�justeringBudsje�justering     

   Sentrale inntekterSentrale inntekter   

37 Rammetilskudd iht. RNB2019 3 200

38 Skatteinntekter 49 000

39 Inntektsutjevning -52 200

40 Stavanger boligbygg KF, redusert eieruttak (teknisk justering mellom bykassen og foretak) 10 000

41 Frikraft -8 800

42 Kommunal oppreisningsordning - tilbakeførte inntekter 400

  Delsum sentrale inntekter 1 600

     

   Eksterne finanstransaksjonerEksterne finanstransaksjoner   

43 Renteinntekt - konsernkonto -5 300

  Delsum eksterne finanstransaksjoner -5 300

     

   Interne finanstransaksjonerInterne finanstransaksjoner   

44
Avsetning bundne driftsfond - korrigering av for mye avsatt Botilskudd tidligere
regnskapsår

-9 380

45 Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Play attention) -490

46 Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Tall ship race - medseilerprogram) -400

47 Bruk av disposisjonsfond (generelt) ((Områdeløft Hillevåg) -1 450

48 Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Økt skoleramme, jf. FSK 62/19) -15 000

49
Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning økes, jf
FSK 70/19

-106

50
Bruk av disposisjonsfond (generelt)(delfinansiering av kjøp av heldøgns bo- og
omsorgstjenester)

-3 000

51 Overføring fra drift til investering -28 991

  Delsum interne finanstransaksjoner -58 817

     

   Budsje�balanseBudsje�balanse --

Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettendringer - drift
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Oppvekst og utdanning

1. Stavanger-skolene

Formannskapet vedtok i sak 62/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973514?agendaItemId=220080) å

avsette kr 15 mill. til skolene i Stavanger. Rådmannen har innarbeidet dette i forslag til

budsjettjusteringer.

2. Frivillighetsentralene

I forbindelse med overgang fra øremerket tilskudd til finansiering av frivilligsentralene gjennom

rammetilskuddet, har rådmannen ved en inkurie underfinansiert frivilligsentralene med et beløp

tilsvarende kr 0,95 mill. Rådmannen foreslår at dette legges inn for derigjennom oppfylle intensjonen

i bystyrets vedtak fra mai 2015 om opprettelse av frivilligsentralene i bydelene Madla, Hillevåg,

Hundvåg og Tasta.

Helse og velferd

3. Helgetillegg i turnus

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2018 ble det fremforhandlet en ny modell for lørdags- og

søndagstillegg som trådte i kraft fra 01.01.2019. Hensikten med ordningen er å stimulere ansatte til å

arbeide flere helgetimer, og er særlig innrettet mot pleie- og omsorgssektoren. Den nye modellen gir

Stavanger kommune økte lønnskostnader, helårseffekt av nye ulempetillegg helg er estimert til kr 15

mill. Rådmannen foreslår å kompensere de virksomhetene som i 2019 har økte kostnader knyttet til

helgetillegg.

4. Ressurskrevende brukere, økt tilskudd

Rådmannen foreslår å øke inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester påløpt i 2019 med kr 36,2

mill. utover dagens budsjett. Dette er en videreføring av nivået for 2018, samt en økning knyttet til

økte kostnader av nye brukere og merutgifter som følge av økte kostnader for turnusarbeid i helg.

5. Helse og sosialkontor, vekst i antall ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester 

Som en konsekvens av det prognostiserte merforbruket på helse- og sosialkontorene, omtalt

nærmere i kapittel 4, foreslår rådmannen å styrke rammen til helse- og sosialkontorene med kr 8,5

mill. Siden merforbruket er knyttet til de særlige ressurskrevende brukerne, må styrkingen sees i

sammenheng med den økte refusjonsinntekten fra staten, omtalt i punkt 4.

6. Kjøp av bo- og omsorgstjenester til bruker

Stavanger kommune hadde fram til og med oktober 2018 avtale med en privat leverandør om levering

av heldøgns bo- og omsorgstjenester til en bruker. Avtalen utløp da bruker fikk tilbud om opphold i

et kommunalt bofellesskap. Tilbudet ble imidlertid avslått og bruker ble boende hos leverandøren. 

Ved avslaget opphørte kommunens ansvar for bruker både økonomisk og juridisk. Etter

klagebehandling hos fylkesmannen og behandling i to rettsinstanser er det nå enighet om overføring

av bruker til kommunalt bofellesskap. Det er på denne bakgrunn inngått avtale mellom kommunen og

leverandøren om dekning av leverandørens lønnsutgifter knyttet til tjenester til bruker i perioden

november 2018 til mai 2019 med til sammen kr 3 mill. Kostnadene dekkes over disposisjonsfond
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(generelt).

7. Dagsenter og avlastning – dagtilbud

Seksjon dagtilbud har de siste årene hatt en vekst i bistandsbehovet til tjenestemottakerne, uten at

budsjettrammen har vært justert tilsvarende. Økt bistandsbehov skyldes blant annet vekst i antall

brukere med aldersmessige helseutfordringer, samt en økning i utfordrende atferd. Økt

bistandsbehov hos brukerne av dagtilbud må også sees i sammenheng med økt tilskudd

ressurskrevende tjenester. Rådmannen foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon dagtilbud

styrkes med kr 1,5 mill. 

8. Basistilskudd til fastleger

Innbyggertilskudd til kommunene økte i statsbudsjettet for 2019 som følge av inntektsoppgjøret for

fastlegene. Fastlegene ble kompensert for nye, myndighetspålagte oppgaver ved at basistilskuddet

som er et årlig beløp kommunene betaler for hver listeinnbygger ble økt. Økningen ble iverksatt fra 1.

juli 2018.  Midlene er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelsetjenesten. Den kommunale

budsjettposten til utbetaling av basistilskuddet til fastlegene ble ikke justert for denne

kostnadsøkningen. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide kr 4 mill. i 2019 til dette formål.

9. Flyktningseksjonen – husleie

Saksbehandlingen tilknyttet introprogrammet er flyttet fra Johannes læringssenter til

Flyktningseksjonen, og medarbeidere som jobber i forhold til dette er flyttet organisatorisk. Dette har

ført til behov for utvidet leie av lokaler. Dette gjør at husleien er ventet å øke med kr 1 mill.

10. Sykehjem – merinntekter fra egenbetaling

Regnskapsresultat per 1. tertial viser at egenbetaling sykehjem er kr 4,4 mill., høyere enn budsjettert.

Det forventes derfor en merinntekt på anslagsvis kr 9 mill. ved årets slutt.

11. Sykehjem – smi�e, sonde og dyre medisiner

Gjennom hele 2018 økte kostnaden til smitte, sonde og dyre medisiner. Økningen skyldes i stor grad

en økning av pasienter som kommer fra sykehus med smitte, i tillegg til dyrere medisiner. I løpet av

1.tertial 2019 fortsetter økningen, og vi forventer derfor et merforbruk på kr 2 mill. per 31.12.2019.

Rådmannen foreslår at budsjettet styrkes med kr 2 mill.

12. Hillevåg/Hinna HBT – fly�ing fremskyndet fra 2020 til 2019

I HØP 2019 –2022 tok man høyde for at Madla/Tjensvoll HBT flyttet i 2019, mens Hillevåg og Hinna

flyttet i 2020, og la inn budsjettmidler deretter. Nå er skjer flyttingen i slutten av 2019 i stedet.

Rådmannen foreslår derfor å styrke rammen med kr 1 mill. for å dekke utgiftene til flyttingen i 2019.

Midlene som ligger i 2020 kan justeres ned i HØP 2020-2023.

13. Alders hvile, tilskudd til sykesignalanlegg (teknisk justering fra investering til dri�)

For å dekke innkjøp av signalanlegg ved Alders hvile foreslås det å utbetale et tilskudd tilsvarende

kostnaden på kr 0,623 mill. Midlene tas av prosjektet Nye signalanlegg ved sykehjemmene og

omdisponeres til driftsbudsjettet. 

14. Domkirkens sykehjem, eiendomsutvikling (teknisk justering fra investering til dri�)
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Rådmannen foreslår å omdisponere kr 3 mill. i 2019 og kr 2 mill. i 2020 til driftsbudsjettet og

utbetales til Domkirkens sykehjem.

By- og samfunnsplanlegging

15. Områdelø� Hillevåg (prosjektmidler dri� som ikke ble brukt i 2018)

Planen for «Områdeløft Hillevåg» ble vedtatt i desember 2018. Siden denne ble vedtatt sent på året,

tok det tid å iverksette arbeidet og det gjensto dermed kr 1,45 mill. i driftsbudsjettet ved årets slutt.

For å oppfylle planen for «Områdeløft Hillevåg» bør driftsbudsjettet for 2019 økes med tilsvarende

beløp. 

16. Områdelø� Hillevåg (teknisk justering fra investering til dri�)

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 1 mill. til driftsbudsjettet. Planlagte aktiviteter på prosjektet er

av en driftsmessig karakter.

Bymiljø og utbygging

17. Blå grønn plan (teknisk justering fra investering til dri�)

Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter

av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre 0,35 mill. fra investering til

drift.

18. Treforvaltningsplan (teknisk justering fra investering til dri�)

Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter

av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre 0,30 mill. fra investering til

drift.

19. Statusrapport skolegårder (teknisk justering fra investering til dri�)

Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter

av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre 0,1 mill. fra investering til

drift.

20. Prosjekt friområder (teknisk justering fra investering til dri�)

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering i 2018 ble det avklart at lønn til 3

stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette

videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet.

Det foreslås å overføre kr 2,2 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

21. Skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til dri�)

Det er avsatt kr 6 mill. på investeringsbudsjettet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av

tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra

investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei –
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Forvaltning, drift og vedlikehold).

22. Barnehage uteområder (teknisk justering fra investering til dri�)

Det er avsatt kr 2,5 mill. på investeringsbudsjettene, men flere av de planlagte tiltakene hører

hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd

med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

23. Asfaltering (teknisk justering fra investering til dri�)

Investeringsbudsjettet er på kr 8 mill. Deler av arbeidet er begrenset til reasfaltering som i følge

regnskapsforskriften skal belastes drift. Kr 3 mill. foreslås overført til driftsbudsjettet. 

24. Sykkelsatsing (teknisk justering fra investering til dri�)

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at

lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette

videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr

2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene. 

25. Sunde sykehjem, fasaderehabilitering (teknisk justering fra investering til dri�)

Rådmannen foreslår at det overføres kr 12 mill. til prosjekt Rehabilitering inst./bofellesskap for å

dekke investeringskostnader for fasaderehabilitering på Sunde sykehjem. Teknisk budsjettjustering.

(Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som

investering). 

26. Idre�shaller, rehabilitering (teknisk justering fra investering til dri�)

Flere av årets planlagte tiltak i idrettshaller er påkostninger, særlig iforhold til energisparing.

Rådmannen foreslår å overføre kr 3 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet. Teknisk budsjettjustering (Tiltaket

som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som investering). 

27. Administrasjonsbygg, utbedringer

Det planlegges å gjennomføre rehabilitering samt økte sikkerhetstiltak for ansatte i Kongsgt. Deler av

utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering. 

28. El-bil (teknisk justering fra investering til dri�)

 Det foreslås å overføre 0,332 mill. fra drift til investering til prosjekt EL-biler Park og vei.

Sentrale utgi�er

29. Lønnsreserven

Det er budsjettert med en lønnsvekst på 3,15 % i 2019, men årets lønnsoppgjør vil trolig komme på

3,25 %. Videre har det kommet ny informasjon som gjør at anslag for lønnsoverheng brukt ved

beregning av lønnsreserven reduseres fra 1,6 % til 0,6 %. Reduksjon av lønnsoverheng fører til økt

finansieringsbehov. Ut over oppjustert lønnsvekst og redusert lønnsoverheng, ble det ved behandling

av HØP 2019-2022 vedtatt reduksjon i lønnsreserven som det nå er behov for å reversere. Rådmannen

foreslår å øke lønnsreserven som er satt av til lønnsoppgjøret 2019 med kr 34 mill., for å sikre et
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kompensasjonsnivå i driftsrammene som er i tråd med forventet lønnsvekst.

30. The Tall Ship Race

I forbindelse med årsavslutningen 2018, har rådmannen avsatt midler til medseilerprogram.

Medseilerprogrammet administreres av Ungdom og Fritid, og det er laget en plan på bruk av disse

midlene i perioden 2019 til 2022. For 2019 innebærer planen at det brukes kr 0,4 mill. av midlene på

medseilerfondet, resten av midlene vil trolig benyttes i 2022. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide

bruk av kr 0,4 mill. til medseilerprogrammet i 2019.

31. Fly�ekostnader Herbarium

Herbarium skal gi plass til om lag 220 ansatte i blant annet Støtte og utvikling, Oppvekst og

utdanning og Helse og velferd. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 5 mill. i 2019 og kr 9,85 mill. i

2020 til investeringer knyttet til flyttingen, herunder møblering, it-kostnader og diverse

tilleggskostnader på bygget.

32. Kongress og arrangementsturisme, sjakk VM

Det foretas en teknisk justering på kr 0,5 mill.  ifm. strategi/prosjektplan for sjakk VM-2020 til

Stavanger, jf. tekstvedtak i HØP 2019-2022.

33. Play A�ention – dekning av kostnader for ansa�e og ungdomsskoleelever

Arrangement Play Attention ble gjennomført 4. januar i år, jf. FSK 128/18. Finansieringen ble avklart i

tertialrapporten per 31.08.2018 gjennom dekning fra disposisjonsfondet merket «Tiltak rettet mot

ansatte i Nye Stavanger» med inntil kr 0,3 mill. ad rabatterte konsertbilletter for ansatte, og med

midler i egen budsjettramme ad skolekonsert. Faktura ble bokført i 2018-regnskapet med hhv. kr 0,29

mill. og kr 0,2 mill. og deretter anordnet til 2019. Fondet ble imidlertid redusert i 2018 og skolens

oppsparte midler i 2018 inngikk i kommunens mindreforbruk ved regnskapsavleggelsen. Følgelig

foreslår rådmannen å disponere mindreforbruket i 2018 i 2019 med kr 0,49 mill. fra

disposisjonsfondet til å dekke disse utgiftene.

34. Play A�ention – dekning av kostnader for ungdomsskoleelever

Se beskrivelse i budsjettjustering nr 32.

35. Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning, stø�e til idre�sarrangement

Formannskapet behandlet 23. mai 2019 sak 70/19 om støtte til idrettsarrangement. Den samlede

støtten er kr 106.000 større enn disponibelt beløp. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen slik at

formannskapets tilleggsbevilgninger er fullfinansiert.

36. Nye Stavanger, fornying av IT-systemer (teknisk justering fra investering til dri�)

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger har avsatt en investeringsramme på kr 21,25 mill. i

perioden 2017-2021 til større investeringer og anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger i

forbindelse med kommunesammenslåingen.  I forbindelse med den digitale sammenslåingen av

kommunene er det benyttet robotteknologi samtidig som det i mindre grad enn forventet har vært

nødvendig å anskaffe nye IT-systemer. Dette har ført til lavere investeringskostnader enn planlagt,

men medfører at arbeidet i stedet gjennomføres gjennom tjenestekjøp som skal belastes

driftsbudsjettet. Det er derfor behov for å styrke driftsbudsjettet med deler av finansieringen som er
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avsatt til investeringer. Rådmannen foreslår å omdisponere kr 17,5 mill. fra investering til drift av

investeringsmidlene som ble avsatt i investeringsbudsjettet til anskaffelser og fornying av IT-systemer

med en totalramme på kr 20 mill.

Investeringsutgifter på kr 0,706 mill. i 2018 ble midlertidig finansiert av ubundne investeringsfond

tilhørende «gamle» Stavanger kommune. Rådmannen foreslår derfor å overføre kr 0,706 mill. fra

øremerkede midler tilhørende nye Stavanger til ubundne investeringsfond «gamle» Stavanger

kommune for å dekke opp kostnadene fra 2018.

Sentrale inntekter

37. Rammetilskudd i henhold til RNB2019

Rådmannen foreslår å justere budsjettet iht. foreliggende endringer slik at rammetilskuddet netto

reduseres med kr 3,2 mill.

38. Ska�einntekter

Med bakgrunn i informasjonen i foreliggende stund, og som er nærmere redegjort for i kapittel 4.3,

foreslår rådmannen en samlet nedjustering av skatteinngangen med kr 49 mill., hvilket vil gi en

skattevekst i 2019 på 2,1 %.

39. Inntektsutjevning

Oppdaterte innbyggertall per 01.01.2019 og regjeringens nye anslag på skattenivå for kommunene i

Norge vil redusere inntektsutjevningen med om lag kr 23 mill. dersom skattebudsjettet i Stavanger

kommune videreføres som opprinnelig vedtatt. Rådmannens nye lokale skatteprognose vil redusere

inntektsutjevningen ytterligere med vel kr 29 mill. Samlet innebærer oppdaterte prognoser lokalt og

sentralt en nedjustering på kr 52,2 mill.

40. Stavanger boligbygg KF, redusert eieru�ak (teknisk justering mellom foretaket og bykassen)

Stavanger boligbygg KF har foreslått å omdisponere investeringsinntekter på kr 10 mill. til

vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet. Denne omdisponeringen utløser et behov for tekniske

budsjettjusteringer mellom foretaket og bykassen. Foretaket foreslår å overføre kr 10 mill. i

investeringsinntekt til bykassens investeringsbudsjett. Dette gir grunnlag for å redusere overføringene

fra drift til investering i bykassen med kr 10 mill. (jf. linje 51 og 52 i tabell 2.2.), som igjen gir grunnlag

for å redusere budsjettert eieruttak med kr 10 mill. (jf. linje 38 og 47 i tabell 2.3).  Foretaket vil på

denne måten kunne øke vedlikeholdsbudsjettet. Rådmannen anser ikke dette som en langsiktig

løsning for å sikre nødvendig vedlikehold, og tilrår at en slik omdisponering foretas kun i 2019. Det

vises til kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap for en nærmere omtale av de foreslåtte

budsjettjusteringene.

41. Frikra�

Det er budsjettert med kr 14 mill. i refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2019. Frikraften

disponeres i 1. og 4. kvartal. Per 1. kvartal er det mottatt kr 11,5 mill. i refusjon. På bakgrunn av

revidert prognose for kraftpriser foreslås det å øke budsjettert refusjon i 2019 med kr 8,8 mill.

42. Kommunal oppreisningsordning – tilbakeførte inntekter
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Stavanger kommune har stått ansvarlig for det interkommunale sekretariatet for

oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Ordningen ble avsluttet i 2018 og

deltakerkommunene sluttfakturert. Anordnede inntekter i 2015 og 2016 ble ikke tilbakeført. Dette er

gjort nå i 2019 og framkommer således som en netto kostnad i 2019 mot tidligere mindreforbruk i

regnskapet. Rådmannen foreslår å dekke dette inn gjennom en budsjettjustering på kr 0,4 mill. i

første tertial 2019.

Eksterne finanstransaksjoner

43. Renteinntekt – konsernkonto

Renteutviklingen er av betydning for kommunens renteinntekter/-utgifter. I Handlings- og

økonomiplan 2019-2022 er det budsjettert med netto kapitalkostnader på kr 536 mill. i 2019.

Rådmannen tilrår å justere opp renteinntekter fra konsernkonto med kr 5,3 mill., med utgangspunkt i

prognose for gjennomsnittlig likviditet i 2019.

Interne finanstransaksjoner

44. Avsetning bundne dri�sfond – korrigering av for mye avsa� botilskudd tidligere regnskapsår

Tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning ble ved en inkurie avsatt to ganger ved

regnskapsavslutningen 2018. Dette har medført at regnskapsmessig mindreforbruk 2018 ble kr 9,4

mill. for lavt. Feilen er korrigert i regnskap 2019 og rådmannen foreslår å disponere disse midlene i

denne tertialrapporten.

45. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Play a�ention)

Jamfør linje 33 og 34.

46.  Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Tall ship race – medseilerprogram)

Jamfør linje 29.

47. Bruk av disposisjonsfond (generelt) ((Områdelø� Hillevåg)

Jamfør linje 14.

48. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Økt skoleramme, jf. FSK 62/19)

Jamfør linje 1.

49. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning)

Jamfør linje 35

50. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Kjøp av bo- og heldøgnsomsorgstjenester)

Jamfør linje 6.

51. Overføring fra dri� til investering
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De totale overføringene fra drift til investering reduseres med kr 28, 991 mill.
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3 Samfunn

3.1 Arbeidsledighet

3.2 Sosiale tjenester

3.3 Befolkning

3.1 Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt med 0,2 prosentpoeng til 2,8 % i årets første fire måneder. I

Rogaland har ledigheten falt med 0,3 prosentpoeng til 2,4 %. Utviklingen i ledighet i Sandnes er

identisk med Stavanger, mens den i Sola har falt ytterligere til 2,7 %. Arbeidsledigheten for landet er

2,3 %.

Figur 3.1 Utvikling i arbeidsledighet

3.2 Sosiale tjenester

Det er ingen nevneverdig endring i antall sosialhjelpsmottakere sammenlignet med samme periode i

2018. Antall mottakere per måned har holdt seg stabilt og antall nye mottakere er på samme nivå
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som i fjor.

Figur 3.2 Antall sosialhjelpsmottakere per måned

Antall langtidsmottakere er redusert. Samtidig har langtidsmottakere med forsørgeransvar og

langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt begge økt med 5 %.

Figur 3.3 Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar
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Brutto utgifter til sosialhjelp var kr 2,2 mill. (3,4 %) lavere ved utgangen av april 2019 sammenlignet

med samme periode i 2018.

Figur 3.4 Utbetalt sosialhjelp. Tall i hele tusen.

3.3 Befolkning

Befolkning

Befolkningsveksten i 1. kvartal 2019 var på 206 personer. I samme periode i 2018 var den på 169

personer. Veksten i 1. kvartal skyldes en nettoinnflytting på 61 personer, 47 høyere enn samme

periode i 2018.  Fødselsoverskuddet var noe lavere enn i 1. kvartal 2018.
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Figru 3.5 Fødselsoverskudd, nettoflytting og samlet folkevekst i Stavanger

Boligbygging

Det er 197 boliger som er tatt i bruk hittil i år, 115 flere enn i samme periode i fjor. Dette henger

sammen med det høye antallet igangsatte nye boliger i 2018. Antallet igangsatte nye boliger sålangt i

år er 25 lavere enn samme periode i fjor.  
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hi�il i år inklusiv aprilhi�il i år inklusiv april

Igangsa� Igangsa�   
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Ta� i bruk hi�il i årTa� i bruk hi�il i år  
inkl aprilinkl april

Ta� i brukTa� i bruk  
hele årethele året

2010 158 781 144 477

2011 440 802 105 559

2012 337 979 115 650

2013 305 901 215 1028

2014 429 725 288 846

2015 126 501 263 1149

2016 129 357 122 392

2017 106 447 102 371

2018 142 539 82 420

2019 117   197  

Tabell 3.1 Boliger tatt i bruk og igangsatt
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4 Økonomisk status

4.1 Hovedtall

4.2 Investeringer

4.3 Sentrale inntekter

4.4 Sentrale utgi�er

4.5 Eksterne og interne finanstransaksjoner

4.6 Tjenesteområdene

4.7 Kommunale foretak og selskap

4.1 Hovedtall

Gjennom prognosearbeidet i tertialrapporteringene er det essensielt å få fram gode prognosetall med

bakenforliggende faktorer og samtidig klare rammer for hvordan endringer håndteres på kort og lang

sikt. Prognosene er mer usikre tidlig på året enn ved rapporteringen som kommer til høsten, samtidig

gir de et viktig grunnlag til fortsatt god budsjettdisiplin innenfor alle tjenesteområder.

Nye prognoser for kostnadssiden i kommunens drift tilsier brutto merutgifter i 2019 på kr 151 mill. De

største forventede avvikene er innenfor lønnsreserven, barnehage, barnevern og hjemmebaserte

tjenester. Rådmannen foreslår omdisponeringer og tilleggsbevilgninger innenfor driftsutgiftene på om

lag kr 108 mill. for å imøtekomme flere av de meldte prognoseavvikene på kostnadssiden, da de

vanskelig kan løses gjennom tiltak innenfor de respektive budsjettrammene. Dette finansieres ved

økte driftsinntekter (kr 44 mill.), bruk av fond (kr 30 mill.) og noe høyere renteinntekter (kr 5 mill.) og

lavere overføring til investeringer (kr 29 mill.). Lavere overføring til drift beror i hovedsak på tekniske

justeringer og ikke som et resultat av nedjustert investeringsnivå eller økt låneramme.

Prognosene for driftsinntektene er økt med om lag kr 44 mill. sammenlignet med justert budsjett. De

frie inntektene forblir uendret samlet sett, men det er innarbeidet vesentlige endringer mellom

rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning. Finansielle oppgjør fra frikraft økes med nesten kr 9 mill.

og eieruttak Stavanger Boligbygg KF reduseres med kr 10 mill. I tillegg oppjusteres statlige refusjoner

for ressurskrevende tjenester (kr 36 mill.) og egenbetaling sykehjem (kr 9 mill.), samt noen mindre

justeringer i driftsinntektene, innenfor tjenesteområdene.

Hovedoversikt dri�Hovedoversikt dri� RegnskapRegnskap
20182018

Vedta�Vedta�
budsje� 2019budsje� 2019

JustertJustert
budsje� 2019budsje� 2019

Prognose-Prognose-
avvikavvik

Forslag tilForslag til
budsje�endringerbudsje�endringer

Sum driftsinntekter -10 340 817 -9 961 070 -10 097 005 -43 570 -43 570

Sum driftsutgifter 10 317 983 10 081 031 10 297 057 150 687 107 687

Bru�o dri�sresultat -22 834 119 961 200 052 107 117 64 117

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

153 868 198 544 198 544 -5 300 -5 300
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Prognosene for økte investeringskostnader knyttet til nye investeringsprosjekter eller endret

kostnadsbilde er på kr 32,2 mill., hvor Gautesete skole (kr 12 mill.) og Herbarium (kr 5 mill.) utgjør de

største endringene.  Byggetilskudd fra Husbanken knyttet til prosjektet Oddahagen var forventet i

2019, men ble utbetalt i 2018. Rådmannen foreslår derfor en budsjettjustering på kr 10 mill.  I tillegg

foreslår rådmannen finansielle budsjettjusteringer knyttet til tidsforskyvninger og endret fremdrift for

enkelte prosjekter på netto kr 132 mill. Økte investeringsutgifter foreslås finansiert med ubrukte

lånemidler.

Finansielle måltall

Bystyrets budsjettvedtak for 2019 (opprinnelig budsjett 2019) ga et netto driftsresultat på 1,3 % etter

detaljbudsjettering, egenfinansiering på 36 % og en gjeldsgrad på 66 % for bykassen isolert. Nivået for

netto driftsresultat og gjeldsgraden er lavere enn de langsiktige målene. Målene og nivåene

framkommer i tabell 4.2, sammen med anslåtte nivåer med bakgrunn i prognoser og forslag til

budsjettjusteringer per 1. tertial 2019.

Ne�o dri�sresultat

Opprinnelig budsjett tilsier et netto driftsresultat på kr 124,7 mill. og 1,3 % av driftsinntektene i 2019 .

Justert for overføringer mellom årene (herunder +/- 3 % disponeringsfullmakt), forslag til disponering

av fjorårets mindreforbruk og foreliggende forslag til budsjettendringer, vil netto driftsresultat utgjøre

kr -1,1 mill. og -0,01 % av justerte driftsinntekter for 2019.

Hovedoversikt dri�Hovedoversikt dri� RegnskapRegnskap
20182018

Vedta�Vedta�
budsje� 2019budsje� 2019

JustertJustert
budsje� 2019budsje� 2019

Prognose-Prognose-
avvikavvik

Forslag tilForslag til
budsje�endringerbudsje�endringer

Motpost avskrivninger -392 360 -443 226 -443 215 0 0

Ne�o dri�sresultat -261 326 -124 721 -44 619 101 817 58 817

Netto avsetninger, fond -105 982 -65 389 -145 491   -29 826

Overført til
investeringsregnskapet

167 295 190 110 190 110 -28 991 -28 991

Årsresultat, regnskapsmessig
mindreforbruk

-200 013 0 0 72 826 0

Tabell 4.1 Sammendrag av hovedoversikt drift med prognoser per 1. tertial 2019

Økonomiske målØkonomiske mål MålMål 20182018 OpprinneligOpprinnelig
budsje� 2019budsje� 2019

Forslag 1.Forslag 1.
tertial 2019tertial 2019

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3 % 2,5 % 1,3 % -0,1 %

Investeringer, andel egenfinansiering >50 % 71 % 36 % 33 %

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

<60 % 61 % 66 % 66 %

Tabell 4.2. Økonomiske måltall

1
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Foreliggende forslag til budsjettjusteringer vil alene nedjustere netto driftsresultat med kr 58,8 mill.,

hvorav kr 29,0 mill. er redusert overføring fra drift til investering og kr 29,8 mill. angår lavere

avsetninger eller økt bruk av fond.

Dersom netto driftsresultat korrigeres for anslag på avsetninger av øremerkede midler ved årets slutt,

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

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

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

Gjeldsgrad er med utgangspunkt i foreslåtte budsjettjusteringer beregnet til 66 % ved utgangen av

2019, noe som er uendret fra opprinnelig budsjett.

Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansiering av investeringer i 2019 utgjør 36 % av de totale brutto investeringene i bykassen.

Etter budsjettjusteringer og endring i finansiering som foreslås i kap 2.3

(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/2-3-radmannens-forslag-til-

budsjettjustering-drift/) vil egenfinansieringsgraden reduseres til 33 %.

Disposisjonsfond

I budsjettvedtaket for 2019 ble vedtatt et samlet bruk av kr 11,94 mill. fra disposisjonsfond. I tillegg er

fondet justert for +/- 3 % i henhold til årsoppgjøret 2018. I sak 51/19

Netto driftsresultat (mill. kr) ‑ regnskap‑oppr. budsjett 2019
Netto driftsresultat (prosent) ‑ forslag per 1. tertial 2019
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(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220232) til bystyret er det foreslått å sette av

nesten hele årsresultatet for 2018 på kr 200 mill. til merkede og umerkede disposisjonsfond. I tillegg

er det gjort enkelte vedtak for bruk av vekstfondet i år eller kommende år.

Forslagene som foreligger i tertialrapporten per 30.04.2019 utgjør en netto bruk av disposisjonsfond

på kr 20,4 mill.

Samlet vil dette gi et disponibelt nivå på kr 788,4 mill. og utgjøre 7,8 % av foreslått justerte

driftsinntekter 2019 (se tabell 4.3). Planlagt bruk for kommende år er da ikke inkludert.

4.2 Investeringer

Økonomisk oversikt

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

199 mill. Det utgjør 16 % av årets budsjetterte brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1,2 mrd.

Det er mottatt kr 42 mill. av årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 186 mill. Det utgjør

23 % av de totale investeringsinntektene. I de bokførte investeringsinntektene inngår blant annet

momskompensasjon og byggetilskudd fra staten.  Korrigert for mottatte investeringsinntekter og

finansieringstransaksjonene på kr 128 mill. er netto finansieringsbehov på kr 285 mill. per 1. tertial

2019. Det utgjør 16 % av det totale finansieringsbudsjettet for 2019.

Den økonomiske oversikten under viser investeringsinntekter, utgifter og finanstransaksjoner samt

hvordan de finansieres per 1. tertial.

DisposisjonsfondDisposisjonsfond Regnskap 31.12.2018Regnskap 31.12.2018 Anslag - Disponibelt nivå e�er 1. tertial 2019Anslag - Disponibelt nivå e�er 1. tertial 2019

Vekstfond 21 350 16 900

Pensjonsfond 184 535 263 535

FOU-fond ROP-lidelser 10 000 10 000

Miljøfond 13 000 15 750

Nye Stavanger - Kompetanse 4 710 4 710

Digitaliseringsfond 100 000 100 000

Flyktning - Integreringsmidler 37 050 37 050

Asylant - vertskommune 2 300 2 300

Kursreguleringsfond 59 200 59 200

Disposisjonsfond – generelt 212 149 278 986

Sum disposisjonsfond 644 294 788 431

Andel av dri�sinntekter 6,2 % 7,8 %

Tabell 4.3 Oversikt over disposisjonsfond med prognoser per 1. tertial 2019. Tall i hele tusen.
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Investeringsinntekter

De budsjetterte investeringsinntektene i 2018 utgjør kr 187 mill. Per 1. tertial er 23 % av disse mottatt.

Den største bokførte inntekten er knyttet til momskompensasjon på kr 35 mill.

Budsjetterte salgsinntekter i 2019 utgjør kr 10 mill. og er blant annet knyttet til salg av Tjensvolltorget.

Regnskapsførte salgsinntekter per 1. tertial er på kr 0,2 mill. og gjelder en tomt og småsniper.

Rådmannen foreslår ikke justeringer av budsjetterte salgsinntekter per 1. tertial.

Investeringsutgi�er

Rådmannen forventer per 1. tertial 2019 ikke vesentlige endringer i kostnadsrammer knyttet til

investeringsprosjekter med unntaket av budsjettjusteringer som foreslås i kapittel 2.3

(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/2-3-radmannens-forslag-til-

budsjettjustering-drift/) samt en varslet merkostnad for prosjektet Olav Kyrresgate 19 og Stavanger

svømmehall . Merkostnad på Gautesete skole (kr 12 mill.), kostnader til Herbarium (kr 5 mill.),

reduksjon i tilskudd fra Husbanken (kr 10 mill.), samt finansielle budsjettjusteringer knyttet til

tidsforskyvninger og endret fremdrifter er de største endringene som foreslås. De totale brutto

investeringsutgiftene for bykassen øker til om lag kr 1,29 mrd. Det betyr at brutto investeringsutgifter

i 2019 økes med 0,3 %, etter budsjettjusteringene som foreslås i denne saken. Redusert overføring fra

drift til investering og mindre forventet tilskudd fra Husbanken medvirker til at

egenfinansieringsgraden reduseres fra 36 % til 33 %.

4.3 Sentrale inntekter

Frie inntekter (ska� og rammetilskudd)

Ska�einngangen

Etter første tertial 2019 gir den samlede skatteinngangen en vekst på kr 36,6 mill. (+22,4 %)

sammenlignet med tilsvarende tertial i fjor for Stavanger kommune. Skatteinngangen i Stavanger

Økonomisk oversikt, investeringerØkonomisk oversikt, investeringer Regnskap 30.04.2019Regnskap 30.04.2019 Årsbudsje� 2019Årsbudsje� 2019 ForbruksprosentForbruksprosentØkonomisk oversikt, investeringerØkonomisk oversikt, investeringer Regnskap 30.04.2019Regnskap 30.04.2019 Årsbudsje� 2019Årsbudsje� 2019 ForbruksprosentForbruksprosent

Investeringsinntekter 42 235 186 504 23 %

Investeringsutgifter 199 452 122 470 16 %

Finanstransaksjoner 127 103 710 600 18 %

Finansieringsbehov 285 103 1 747 566 16 %

       

Finansiering av investeringer 284 088 1 747 566  

Udekket/udisponert -1 016 0  

Tabell 4.4 Økonomisk oversikt, investeringer. Tall i hele tusen.
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kommune er på kr 1 581,2 mill. hittil i år. Sammenlignet med budsjett er skatteinngangen kr 5,8 mill.

lavere. Budsjettert årsvekst for Stavanger fra 2018 til 2019 er 3,1 %.

April er en liten skattemåned og bildet forandrer seg lite fra skattemeldingen per mars (FSK 61/19).

Samlet viser forskuddstrekket (av løpende ytelser mv.) en vekst på +2,1 % sammenlignet med

fjorårets tertial, og forskuddsskatten en vekst på 1,6 %. Restansene viser netto utbetaling / til gode-

skatt på kr 4,4 mill. mot det dobbelte for ett år tilbake.

Ska�evekst i kommunene 

Skatteinngangen per første tertial 2019 ga en vekst på 4,4 % sammenlignet med inngangen for ett år

tilbake. Oppjustering av det nasjonale skatteanslaget for skatt på inntekt og formue i RNB 2019, gir en

prosentvis vekst i skatt på inntekt og formue fra regnskap 2018 til 2019 på 1,2 %.

Utviklingen lokalt og nasjonalt er illustrert i figur 4.2.

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

Prognose og vurdering av ska�eutviklingen 2019 

Regjeringen har oppjustert skatteanslaget for kommunene med kr 1,35 mrd. i revidert

nasjonalbudsjett 2019 grunnet underliggende høyere skattegrunnlag og god skatteinngang i

kommunene så langt i år. God skatteinngang i 2018 skyldes høyere restskatter, bl.a. knyttet til

formuesskatter og aksjegevinster i skatteligningen for inntektsåret 2017, og er i kun mindre grad

videreført til 2019. Det kommunale skattøret ble satt ned i statsbudsjettet for 2019 og vil få større

effekt utover året. Regjeringens nye anslag øker skatteveksten fra 0,4 % til 1,2 % for kommunene.

Utviklingen i restanseinngangen for kommunene samlet har vært betydelig siden 2014, selv om den

har avtatt noe de siste årene. Stavanger erfarer imidlertid et heller jevnt nivå siste årene, et nivå som

Prosentvis akkumulert vekst Stavanger fra 2018 til 2019
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er videreført i budsjettet til 2019. Følgelig kan ikke begrunnelsen i de nasjonale vekstprognosene

overføres lokalt, især ikke for formuesbeskatningen av boligmassen (jf. tidligere notater vedlagt

skattesakene i første tertial).

Rådmannen stipulerte i sin tilleggsinnstilling en betydelig nedjustering av skatteinngangen i 2019,

basert på forslag til statsbudsjettet for 2019. Med bakgrunn i skatteoppgjørene i fjor og endringen i

skattemanntallet, ble det lagt til grunn et høyere inntektsnivå enn regnskapsført for 2018. Rådmannen

erfarer at en ytterligere nedjustering er nødvendig, isolert sett.

Positivt for skatteinngangen lokalt er signaler om bedre økonomiske utsikter for enkelte større

bedrifter i vår region og som vil kunne komme arbeidstakerne til gode utover året, jf. høyere

forskuddstrekk til Stavanger kommune.

Innføring av kildeskatt på utenlandske arbeidstakere fra 2019 medfører at staten overtar

skatteinntektene og Stavanger kommune taper dermed skatteinntekter relativt til tidligere år. Denne

vridningen mellom kommune og stat er lite belyst i tidligere statlige utredninger og foreløpig

foreligger ingen gode analysegrunnlag. I tillegg er ordningen frivillig og gir usikkerhet inn i anslag.

Rådmannen har forespurt skatteetaten om bistand til å få et bedre økonomisk bilde over disse

endringene. Svar foreligger ikke i skrivende stund.

Med bakgrunn i informasjonen i foreliggende stund, foreslår rådmannen en samlet nedjustering av

skatteinngangen med kr 49 mill., hvilket vil gi en skattevekst i 2019 på 2,1 %. Dette vil gi skatt per

innbygger på 122 % av landsgjennomsnittet, ett prosentpoeng over nivået som ble oppnådd i 2018.

Inntektsutjevningen

Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt, samt innbyggertall.

Oppdaterte innbyggertall per 01.01.2019  og regjeringens nye anslag på skattenivå for kommunene i

Norge vil redusere inntektsutjevningen med om lag kr 23 mill. dersom skattebudsjettet i Stavanger

kommune videreføres som opprinnelig vedtatt. Rådmannens nye lokale skatteprognose vil redusere

inntektsutjevningen ytterligere med vel kr 29 mill. Samlet innebærer oppdaterte prognoser lokalt og

sentralt en nedjustering på kr 52,2 mill. og rådmannen tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene

som følger tertialrapporten.

Det er alltid en betydelig usikkerhet knyttet til anslaget på skatteinngangen og den tilhørende

inntektsutjevningen. Kommunens netto skatteinntekter avhenger av utviklingen i skatteinngangen

både i Stavanger kommune og på landsbasis. Forutsetningene vurderes fortløpende og rådmannen

kommer tilbake til nye prognoser utover året.

Rammetilskudd

I etterkant av bystyrets budsjettvedtak i desember 2018 ble statsbudsjett 2019 endelig vedtatt med

noen ytterligere endringer i rammetilskuddet. Kr 200 mill. av realveksten i rammetilskuddet ble flyttet

til øremerkede midler for tidlig innsats skole. I tillegg ble en mindre justering mellom

rammetilskuddet og skatteinntekten nasjonalt foretatt. Nettoeffekt for Stavanger kommune ble kr 5,3

mill. i redusert rammetilskudd. I tillegg kommer kr 0,5 mill. i lavere rammetilskudd da rådmannens

tilleggsinnstilling ikke ble justert for volumøkningen ad frivilligsentraler i forslag til statsbudsjett.

Foreslåtte endringer i RNB 2019 tilsier en økning på kr 2,6 mill. til Stavanger kommune, grunnet

kompensasjon for økte avklaringspenger.

1
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Rådmannen foreslår å justere budsjettet iht. foreliggende endringer slik at rammetilskuddet netto

reduseres med kr 3,2 mill.

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 Digi-Rogaland og IKART – Interkommunalt ambulerende

rehabiliteringsteam. Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial hvorvidt søknadene er imøtekommet

eller ei, sammen med tilhørende prosjektøkonomi.

Oppsummering frie inntekter

Frie inntekter foreslås justert med kr 49 mill. i lavere lokal skatteinngang og kr 3,2 mill. i lavere

rammetilskudd fra staten. Dette oppveies av redusert inntektsutjevning med kr 52,2 mill. Samlet gir

dette en nulleffekt på de frie inntektene i 2019.

Inntekter fra eiendomsska�

Budsjettert nivå for 2019 er kr 266 mill. Ingen avvik foreligger og nivået opprettholdes.

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

RegnskapRegnskap
20182018

Vedta�Vedta�
budsje�budsje�

20192019

Prognose basertPrognose basert
på lokalt forslagpå lokalt forslag

20192019

Prognose-Prognose-
avvikavvik
20192019

Forslag tilForslag til
budsje�-budsje�-

endring 2019endring 2019

Ska� -4 944 822 -5 097 000 -5 048 000 49 000 49 000

           

Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.          

Rammetilskudd -2 891 502 -3 037 114 -3 033 945 3 169 3 200

Inntektsutjevning 562 935 649 000 596 880 -52 120 -52 200

Prosjektskjønn -3 630 0 0 0 0

Delsum -2 332 197 -2 388 114 -2 437 065 -48 951 -49 000

           

Sum frie inntekter -7 277 019 -7 485 114 -7 485 065 49 0

Sum endring i prosent av regnskap
2018

  2,9 % 2,9 %    

Tabell 4.5 Oversikt over vedtatt og justert budsjett for frie inntekter og tilhørende forslag til budsjettendringer
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4.4 Sentrale utgi�er

Pensjon

Oppdaterte prognoser er mottatt fra pensjonsselskapene. Avkastning på midlene i 2018 ble høyere

enn tidligere prognoser og blir tilført premiefondet i løpet av mai. Midlene benyttes til å delfinansiere

pensjonspremiene og premieavviket vil bli justert omtrent tilsvarende. Prognosene er fortsatt

foreløpige. Sentrale poster på pensjon henger sammen med utviklingen av bemanning og lønn i

driften resten av året. Rådmannen avventer utviklingen.

Lønnsreserve

I gjeldende budsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,15 %, men årets lønnsoppgjør vil trolig

komme på 3,25 %. Videre har det kommet ny informasjon som gjør at anslag for lønnsoverheng brukt

ved beregning av lønnsreserven reduseres fra 1,6 % til 0,6 %. Reduksjon av lønnsoverheng fører til økt

finansieringsbehov. Ut over oppjustert lønnsvekst og redusert lønnsoverheng, ble det ved

budsjettbehandlingen av HØP 2019-2022 vedtatt reduksjon i lønnsreserven som det nå er behov for å

reversere. Samlet behov for styrking av lønnsreserven for å sikre et kompensasjonsnivå i tråd med

forventet prognose utgjør kr 34 mill.

Strøm

Det fremkommer et betydelig merforbruk i forhold til budsjett tilknyttet strøm i kommunale

eiendommer. Forbruket per 1. tertial er kr 13 mill. høyere enn samme periode i 2018. Det er vanskelig

å spå det eksakte forbruket for resten av året, men dersom forbruksmønsteret holder seg likt som i

2018 vil forbruket kunne tilsi et merforbruk ved utgangen av året i overkant av kr 30 mill. Dette vil i så

fall være en vekst på 23 % i forhold til forbruket i 2018. Veksten skyldes i all hovedsak økte priser,

men også en volumvekst knyttet nye bygg som blant annet Lervig sykehjem. Rådmannen har ikke

funnet dekning i denne saken til inndekning av forventet merforbruk, men vil følge utviklingen frem

mot tertialrapporteringen per 31.08.2019.
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Figur 4.3 Utvikling i strømpris 2015- hittil i 2019

Herbarium, fly�ekostnader

Administrasjonsbygget «Herbarium» vil være klart til innflytting ved årsskiftet 2019/2020. Bygget skal

gi plass til alle ansatte i Regnskap og lønn, Plan og analyse, Budsjett og økonomistyring, HR,

Strategisk organisasjonsutvikling, Internkontroll og kvalitet, Anskaffelser, Digitalisering og innovasjon,

Opplæringskontoret, Oppvekst og utdanning (stab). Rådmannen foreslår at det avsettes kr 300.000 til

foreløpige flyttekostnader i 2019. Det vil i tillegg komme utgifter til møbler og IT-utstyr på ca kr 15

mill.  Investeringene fordeles over 2019 og 2020. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at det vil

påløpe ekstra leiekostnader i 2020 på grunn av avtalemessige forhold i Arne Rettedalsgt. 12. Dette vil

bli nærmere belyst i HØP 2020-2023.

The Tall Ship Races

I bystyrets behandling av sluttrapporten for The Tall Ship Races 2018, sak 112/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690853?agendaItemId=217944), ble det fattet følgende vedtak:

Bystyret avsetter inntil kr 700 000 til fond i forbindelse med årsavslutningen 2018, til et

medseilerprogram for 2019, 2020, 2021 og 2022. For å få støtte må man bo i Stavanger kommune.

I forbindelse med årsavslutningen 2018, har rådmannen avsatt midler til medseilerprogram.

Medseilerprogrammet administreres av Ungdom og Fritid, og det er laget en plan på bruk av disse

midlene i perioden 2019 til 2022. For 2019 innebærer planen at det brukes 400.000 av midlene på

medseilerfondet, resten av midlene vil trolig benyttes i 2022. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide

bruk av kr 400 000 til medseilerprogrammet i 2019 gjennom bruk av avsatte midler på

disposisjonsfondet.

Gjennomsnittlig strømpris (øre/kwh)

2015 2016 2017 2018 2019
10 øre/kwh

20 øre/kwh

30 øre/kwh

40 øre/kwh

50 øre/kwh

60 øre/kwh
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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 med busskort til en samlet kostnad på kr 5 mill., finansiert fra disposisjonsfondet.

Mange studenter benyttet seg av tilbudet og vel 1000 studenter fikk godkjent registrering for

studieåret 2018/2019.

Økt antall studenter som registrerer flytting til kommunen genererer økt innbyggertilskudd. Samtidig

er inntektsmodellen innrettet slik at kommunene i liten grad får statlig finansiering fra

rammetilskuddet ad tjenester rettet mot innbyggere i alderen 16-22 år og i aldersgruppen 23-66 år.

Innbyggertilskuddet blir fullt ut korrigert for dette forhold gjennom utgiftsutjevningen. Dersom

studentene er eldre enn 22 år, trekkes litt mer ut enn hvis de er mellom 16 og 22 år. (Hvis alle hadde

vært i alderen 23-66 år, ville kommunen blitt trukket med kr 29,4 mill. Hvis alle er i alderen 16-22 år,

blir fratrekket kr 24,9 mill.). Oppdatert beregning er skissert i tabell 4.6, hvor også storbytilskuddet er

tatt med. Det er her forutsatt at de 1000 studentene er 22 år per 01.07.2019, hvilket neppe er tilfellet.

Dvs. at fratrekket vil bli større enn tabellen skisserer. Er 10 % 23 år eller mer, øker fratrekket med ca.

kr 0,5 mill.  Storbytilskuddet skal dekke de tjenester som påløper ekstra ved å være en regionmotor

og samtidig dekke tjenester til mennesker som har opphold uten bostedstilknytning i storbyen.

Følgelig blir det søkt å tildele dette særskilt til studenter. Beløpet er likevel tatt med for å

komplettere rammetilskuddet.

I sak 74/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215213) ble denne utgiftsutjevningen

utelatt i beregningen. Således vil finansiering av tjenester til denne aldersgruppen i all hovedsak være

avhengig av de skatteinntektene som genereres. For studenter antas det lav skatteevne. Dette

innebærer i realiteten at ordningen ikke generer inntekter for Stavanger kommune. Det er dermed

heller ikke grunnlag for å avsette 10 % av økt tilskudd fratrukket busskort-utgifter, til et studentfond

som skulle tildeles helse, kultur, idrett og sosiale studentformål., jf. punkt 9 i bystyrets vedtak.

Kostnaden første studieår er stipulert til om lag kr 4 mill., mens den totale budsjettrammen for

toårsperioden er kr 5 mill. Dette betyr at det er behov for ytterligere kr 3 mill. dersom tiltaket skal

vare ut toårsperioden for utprøving. Rådmannen vil innarbeide finansieringen i 2. tertial i år.

Andre felleskostnader

Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger

RammetilskuddRammetilskudd Anslag inntekterAnslag inntekter

Innbyggertilskudd 24 777

Utgiftsutjevning (fratrekk i rammetilskuddet) -24 865

Storbytilskudd 371

Sum tilskudd fra inntektssystemet, før RNB2019, INGAR og inntektsutjevning av ska� 283

Tabell 4.6 Anslag inntekter i 2020 med 1008 nye studenter. Tall i hele tusen.
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Formannskapet bevilget i sak 70/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973519?agendaItemId=220518)

økonomisk støtte til idrettsarrangement og rådmannen foreslår å øke budsjettet til formannskapets

reserverte tilleggsbevilgninger med kr 106 000.

Play A�ention

Arrangement Play Attention ble gjennomført 04. januar i år, jf. FSK 128/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690944?agendaItemId=215954). Finansieringen ble avklart i

tertialrapporten per 31.08.2018 gjennom dekning fra disposisjonsfondet merket «Tiltak rettet mot

ansatte i Nye Stavanger» med inntil kr 0,3 mill. ad rabatterte konsertbilletter for ansatte, og med

midler i egen budsjettramme ad skolekonsert. Faktura ble bokført i 2018-regnskapet med hhv. kr 0,29

mill. og kr 0,2 mill. og deretter anordnet til 2019. Fondet ble imidlertid tappet i 2018 og skolens

oppsparte midler i 2018 inngikk i kommunens mindreforbruk ved regnskapsavleggelsen. Følgelig

foreslår rådmannen å disponere mindreforbruket i 2018 i 2019 med kr 0,49 mill. fra

disposisjonsfondet til å dekke disse utgiftene.

Dobbeltført tilskudd fra Husbanken i 2018 reverseres 2019

Tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning er ved en inkurie avsatt to ganger ved

regnskapsavslutningen 2018. Dette har medført at regnskapsmessig mindreforbruk 2018 ble kr 9,4

mill. for lavt. Feilen er korrigert i regnskap 2019 og rådmannen foreslår å disponere disse midlene i

denne tertialrapporten.

Opp�ør kommunal oppreisningsordning, reversering av tidligere inntekt

Stavanger kommune har stått ansvarlig for det interkommunale sekretariatet for

oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Ordningen ble avsluttet i 2018 og

deltakerkommunene sluttfakturert. Anordnede inntekter i 2015 og 2016 ble uteglemt tilbakeført. Dette

er gjort nå i 2019 og framkommer således som en netto kostnad i 2019 mot tidligere mindreforbruk i

regnskapet. Rådmannen foreslår å dekke dette inn gjennom en budsjettjustering på kr 0,4 mill. i

første tertial 2019.

4.5 Eksterne og interne finanstransaksjoner

Ne�o kapitalutgi�er

Norges Bank (NB) besluttet i mars 2019 å heve styringsrenten fra 0,75 % til 1,0 %. Rentebanen i

Pengepolitisk rapport 1/19 (https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-

stabilitet/2019/119/)tilsier at styringsrenten vil heves igjen i løpet av det neste halve året, før den deretter

gradvis heves til 1,75 % innen utgangen av 2022. Den nyeste rentebanen ligger høyere de nærmeste

par årene og litt lavere lengre frem, enn prognosen i forrige rapport. Pengemarkedsrenten var i snitt

på ca. 1,32 % i 1. tertial 2019 (1,07 % i 2018). Renteutviklingen er av betydning for kommunens

renteinntekter/-utgifter. I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det budsjettert med netto

kapitalkostnader på kr 536 mill. i 2019. Rådmannen tilrår i rapporten per 1. tertial å justere opp

renteinntekter fra konsernkonto med kr 5,3 mill., med utgangspunkt i prognose for gjennomsnittlig

likviditet i 2019. Rådmannen foreslår ellers å foreløpig opprettholde prognoser knyttet til netto

kapitalkostnader. Rådmannen vil følge utviklingen nøye fram til rapporten per 2. tertial.
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Av bykassens låneramme på kr 815,6 mill. for investeringslån i 2019, er kr 800 mill. disponert per 1.

tertial. Det er videre budsjettert med en samlet låneramme for kommunale foretak på kr 338,5 mill.

Låneopptak og tilhørende kapitalkostnader for foretakene vil endelig avklares i løpet av 2. tertial. Per

1. 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

Stavanger kommune mottar overføringer fra Lyse AS både i form av utbytte og renter/avdrag på

ansvarlig lån. I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det forutsatt et samlet utbytte til

aksjonærene på kr 550 mill. i 2019, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør ca. kr 240 mill. (43,68

%). Den 26. mars 2019 la Lyse AS fram årsrapport 2018 som viste et årsresultat på kr 1 064 mill.

Styret foreslo, i tråd med aksjonærenes utbytteforventning, et samlet utbytte på kr 550 mill.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling den 26. april 2019.

I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det videre lagt til grunn et utbytte fra ODEON Kino

Stavanger/Sandnes AS på kr 3,3 mill. Styret i selskapet har foreslått overfor generalforsamlingen et

samlet utbytte på kr 3 mill. i 2019. Stavanger kommunes andel utgjør kr 0,9 mill. Rådmannen foreslår

å avvente budsjettjustering til utbyttegrunnlaget er drøftet på ordinær generalforsamling. Rådmannen

legger foreløpig til grunn at utbytte fra Renovasjonen IKS (kr 1 mill.), samt eieruttak fra Stavanger

utvikling KF (kr 3,0 mill.) og Stavanger parkeringsselskap KF (kr 30 mill.) blir i tråd med budsjett.

Eieruttak fra Stavanger boligbygg KF foreslås justert ned som et ledd i en teknisk budsjettjustering.

Det vises til omtale under kapittel 4.7 kommunale foretak og selskap

(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/4-okonomisk-status/4-7-kommunale-foretak-og-selskap/) .

Låneporteføljen

Rentedurasjon pr. 30.04.2019

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

Kap. 5 – kommunens finansreglement

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

vurderes ut ifra markedssituasjonen.

DurasjonsintervallDurasjonsintervall PålydendePålydende RentedurasjonRentedurasjon

Under 1 år 4 368 0,35

1-2   År 215 1,66

2-3 år 1 490 2,67

3-5 år 881 3,69

5-10 åt 2 100 6,88

Over 10 år    

Totalt 9 054 2,60
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Rentedurasjonen på kommunens brutto innlånsportefølje pr. utgangen av 1. tertial var på 2,60. Ved

utgangen av 2018 var den på 2,16. Ifølge finansreglementet skal den være på mellom 0,5- og 5 år, med

2 år som normalnivå. Referanseindeksen (2års-renter) er på 2.36 %, mens kommunens

gjennomsnittsrente er på 2,42 %.

I henhold til bystyrets vedtak i sak 116/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?agendaItemId=218221)

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

Kr 137,0 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

I løpet 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.

Tabell 4.7 Rentedurasjon. Tall i mill. kr.

Bru�o låne�eld pr. 31.12.18Bru�o låne�eld pr. 31.12.18    8 1498 149

Låneopptak i 2019:    

Obligasjonslån 10 år – fast rente   800

Startlån - april 2019   200

Avdrag:    

Betalt avdrag 01.01. - 30.04.19   -95

Avsatte avdrag   -69

Bru�o låne�eld pr. 30.04.19   8 985

Tabell 4.8 Status låneopptak og avdrag per 1. tertial. Tall i mill. kr.

DurasjonsoversiktDurasjonsoversikt Ne�o BeløpNe�o Beløp RentedurasjonRentedurasjon RenteRente % - av total�eld% - av total�eld

Husbanken – Startlån 2 123 0,39 1,59 % 23 %

Husbanken – Investeringslån 15 1,89 3,07 % 0,2 %

Kommunalbanken 2 586 1,93 1,99 % 29 %

Obligasjonslån 4 330 2,56 1,96 % 48 %

Totalt 9 054 2,60 2,42 % 100 %

Tabell 4.9 Låneportefølje per kreditor. Tall i mill. kr.
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Rådmannen har ved utgangen av mars en portefølje bestående av 8 obligasjonslån for tilsammen kr

4,3 milliarder.  Rentetillegget for kort finansiering, sertifikatlån, varierer en del men har i løpet av den

siste tiden variert fra 0,10 % til 0,25 %. Kommunalbanken har til sammenligning et påslag på 0,60 %.

Stavanger kommune har ikke sertifikatlån i porteføljen for 1. tertial. En oppnår en betydelig

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

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

lengre ut, for å unngå for mye kortsiktig finansiering.

Verdiskapning

Kap. 6, – kommunens finansreglement

Langsiktige finansielle aktiva er den delen av kommunens finansielle eiendeler som i henhold til

foreliggende prognoser, budsjetter og planer, ikke skal benyttes til drift, investering eller nedbetaling av

gjeld de neste 48 måneder.

   1. tertial 20191. tertial 2019 1. tertial 20181. tertial 2018 20182018

Endring urealisert gevinst 3 700 100 8 900

Realisert gevinst 400 1 200 -9 700

Direkte avkastning 6 900 5 600 6 000

Sum 11 000 6 800 5 200

Tabell 4.10 Verdiskapning per 1. tertial. Tall i hele tusen.

Tabell 4.11 Risikoklasser og avkastning. Tall i mill. kr.

RisikoklasseRisikoklasse
BokførtBokført
verdi iverdi i

millmill

MarkedsverdiMarkedsverdi
i milli mill

AndelAndel
i %i %

Avkastn.Avkastn.
1. tertial1. tertial
2019 i %2019 i %

Avkastn.Avkastn.
1. tertial1. tertial

20182018

Strateg.allokStrateg.allok
i %i %

RammeRamme
i %i %

SammeSamme

1 79 79 14 0,7 0,7 10 0-100

2 48 48 11 1,7 0,4 40 0-100

               

3 174 175 27 1,5 0,8 20 0-50

4 188 178 30 1,9 2,3 10 0-30

5 49 38 7 -2,2 -1,2 20 0-30

               

6 17 19 3 12,6 -0,7 0 0-5

Grønn
Finansforvaltning

46 48 8 5,2 0,4     S&P Global Cl

Sum 601 585 100 1,9 1,0 100 100
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Porteføljeoversikten viser at plasseringene i risikoklassene ligger innenfor rammene i

finansreglementet. Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammene i gjeldende

finansreglement. En ytterligere selektering, av papirer i klasse 2 til og med 3 står på agendaen, samt

fornuftig justering/reduksjon av klasse 4. Det er fremdeles tilfredsstillende rentenivåer i klasse 4,

men de kortsiktige verdiendringene kan slå ut i redusert verdiskapning for perioden. Klassene følges

opp kontinuerlig. Den samlede avkastningen viser 1,9 % hittil i år mot referanseindeksen på 2,6 %, så

langt i år. I løpet av 1. tertial 2019 har det blitt kjøpt verdipapirer for kr 55 millioner, og solgt for 75

millioner.

Stresstest finansporteføljen

Det skal i henhold til finansreglementet gjennomføres stresstest for å beregne porteføljens mulige

tapsrisiko og størrelsen på bufferfondet. Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelsen

av stresstesten for april:

Ligningskurser per utgangen av rapporteringsmåned

Saldo ansvarlig lånekapital Lyse AS kr 873 520 000,-

Renteøkning på 1,5 %

Fall i aksjemarkedet på 20 %

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

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

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

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

Stresstesten viser risiko for tap på kr 28,2 mill. for 1. tertial 2019 mot kr 32,7 mill. for 1. tertial 2018,

for kommunens samlede finansforvaltning. Ved tertialens utløp er bufferfondet til Stavanger

kommune på kr 59,2 mill. Rentemarkedet vurderes kontinuerlig for beste de gjeldene «innlåns-/utlåns

verktøy» som gir god forutsigbarhet. Dette vil redusere det totale behovet for bufferfondet. I henhold

til vedtatt finansreglement, skal rådmannen avsette eventuelle realiserte kursgevinster dersom

bufferfondet er lavere enn det som stresstesten viser.

4.6 Tjenesteområdene

Utarbeidede prognoser på tjenesteområdene tilsier at det kan ved utgangen av året oppstå et

merforbruk i størrelsesorden kr 33 mill. Det er da tatt hensyn til forventede merinntekter fra

egenbetaling sykehjem på kr 9 mill. og økt tilskudd ressurskrevende tjenester på kr 36 mill.  De

største forventede avvikene er innenfor barnehage, barnevern, hjemmebaserte tjenester, legevakt og

flyktningseksjonen. Det presiseres at prognosene er mer usikre tidlig på året enn ved rapporteringen

som kommer til høsten.

Det forventes i tillegg et betydelig merforbruk på strøm som kan beløpe seg til i overkant av kr 30

mill.

I de følgende avsnittene kommenteres årsprognosene innenfor de ulike tjenesteområdene.

Virksomheter som ikke har vesentlig avvik for året kommenteres ikke. Forslag til budsjettjusteringer

er beskrevet i kapittel 2 (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/2-forslag-til-vedtak-inkludert-
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budsjettendringer/). Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser inntekter,

merinntekter og mindreutgifter.

Figur 4.4 Prognoseavvik per 1. tertial. Tall i hele tusen.

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning har et samlet prognoseavvik på kr 21 mill. ved årets slutt . Det er ventet en

vekst i andel små barn i barnehageopptaket i høst, men prognosen er usikker og vil følges opp i 2.

TjenesteområdeneTjenesteområdene Regnskap Regnskap 30.0430.04

20192019
Budsje�Budsje�

30.04.201930.04.2019 AvvikAvvik Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Oppvekst og utdanning 1 048 818 1 020 284 28 534 3 132 633 21 000

Helse og velferd 1 229 515 1 209 812 19 703 2 846 951 11 830

By- og
samfunnsplanlegging

9 329 9 755 -426 67 089 0

Bymiljø og utbygging 109 981 130 335 -20 354 584 975 0

Innbygger- og
samfunnskontakt

93 828 95 667 -1 839 238 208 0

Stab og
støttefunksjoner

117 073 120 423 -3 350 320 187 0

Sum 2 608 544 2 586 276 22 268 7 190 043 32 830

Tabell 4.12 Økonomisk status for tjenesteområdene. Tall i hele tusen.
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tertial. Ressurssenteret har bedret ressursutnyttelsen i 1. tertial, men omfanget av spesialpedagogiske

tiltak tilsier et merforbruk ved årets slutt. Veksten i aktivitetsnivå i barneverntjenesten ser ut til å

fortsette i 2019, og så langt i år er det ca 130 nye barn på tiltak og det er ventet et betydelig

merforbruk ved årets slutt.

Barnehage

De kommunale barnehagene har et merforbruk på kr 0,7 mill. per 1. tertial. Dette tilsvarer en

forbruksprosent på 100,3 per 1. tertial. Av kommunens 53 kommunale barnehagevirksomheter har 13

et forbruk over 103 %. Merforbruket til disse er samlet kr 3,5 mill. 9 virksomheter har et forbruk på

under 97 % og et samlet mindreforbruk på kr 2,7 mill.

Det har vært en svak, men jevn, økning i utgiftene til inntektsmoderasjon og gratis kjernetid. Utgiftene

til gratis kjernetid øker mest.

Rådmannen har med utgangspunkt i barnetallene hittil i år og barnehageopptaket for høsten,

utarbeidet prognoser for den totale aktiviteten i budsjettåret 2019.  Barnetallene er relativt stabile,

men andel små barn øker. Dette kan gi et merforbruk på om lag kr 7 mill. ved utgangen av året.

Prognosene er imidlertid usikre. Rådmannen foreslår derfor ingen budsjettjusteringer i første tertial,

men vil følge utviklingen fram mot neste tertialrapportering.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Oppvekst og utdanningOppvekst og utdanning RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Stab Oppvekst og utdanning 13 827 12 494 1 333 34 748 0

Barnehage 365 347 365 601 -254 1 060 696 7 000

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

32 572 31 319 1 253 85 082 5 000

Grunnskole 436 164 418 363 17 801 1 299 524 0

Johannes læringssenter 24 196 23 322 874 115 893 2 000

Stavanger kulturskole 13 173 12 978 195 39 475 0

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

17 171 17 632 -461 47 252 0

Ungdom og fritid 26 094 24 131 1 963 64 831 0

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

33 214 33 106 108 80 292 0

EMbo 20 147 21 925 -1 778 61 931 -3 000

Barnevernstjenesten 66 913 59 413 7 500 242 909 10 000

Sum Oppvekst og utdanning 1 048 818 1 020 284 28 534 3 132 633 21 000

Tabell 4.13 Økonomisk status for Oppvekst og utdanning. Tall i hele tusen.
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Aktivitetsnivået ved ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har vært høyt de siste årene.

Stavanger kommune bruker vesentlig mer ressurser på tilrettelagt barnehagetilbud per barn enn

sammenlignbare kommuner. Prognosene tilsier at det ved utgangen av barnehageåret 2018-2019 vil

være 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. Det samme gjelder for barn med nedsatt funksjonsevne og behov

for særskilt tilrettelegging, og dermed tilsvarende nedgang på omfang av andre vedtak.  Det er en klar

forskjell mellom våren 2018 og våren 2019 hva gjelder levering fra ressurssenteret. I 2018 var det et

større antall barn som ikke fikk den hjelpen de hadde krav på. Denne våren har ressurssenteret hatt

levering i så godt som alle saker. Dette skyldes blant annet et tettere samarbeid med barnehagene

for at de sammen skal gi det enkelte barn et best mulig tilbud i tråd med tilrådninger fra PPT og

innenfor tilgjengelige rammer.

Rådmannen innhentet i fjor ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det totale tilrettelagte

barnehagetilbudet i kommunen med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Rapport fra

dette arbeidet ble levert i mars 2019. Av hensyn til omfattende prosesser på barnehageområdet i

tilknytning til virksomhetsoverdragelse til nye Stavanger, vil eventuelle organisatoriske endringer på

det spesialpedagogiske området tidligst kunne iverksettes fra høsten 2020.

Ressurssenteret har fortsatt et merforbruk. Levering i så godt som alle saker og nye saker gjennom

året har gjort at det ikke har vært mulig å redusere merforbruket noe særlig, dette på tross av bedre

utnyttelse av ressursene. Ressurssenteret har tidligere håndtert merforbruk og høyere aktivitet på

våren med et forventet mindreforbruk på høsten. De siste årene har dette mønsteret endret seg noe;

reduksjonen på høsten er mindre, og aktivitetsnivået holder seg stabilt på et høyere nivå gjennom

året. Ut fra omfang av spesialpedagogiske tiltak er det å forvente at aktivitetsnivået må videreføres

på samme nivå i 2019 for å kunne sikre levering til alle barn med enkeltvedtak. Prognosene tilsier at

resultatet per 31.12 vil være et merforbruk på kr 5 mill. dersom dagens bemanning videreføres.

Grunnskole 

Økonomisk status per 1. tertial viser et merforbruk på kr 17,8 mill. på grunnskolene. Dette tilsvarer en

forbruksprosent på 104,7. Kr 4,8 mill. av merforbruket skyldes økte strømkostnader. Det ventes at

statlige refusjoner til kompetanseutvikling vil redusere noe av merforbruket.

Stavanger kommune har i 2019 fått et statlig tilskudd på kr 52,1 mill. til økt lærerinnsats på 1.-10.

trinn. Fordelingen av tilskuddet er kr 30,4 mill. for vårsemesteret og kr 21,7 mill. for høstsemesteret.

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

kategorimodell. Det har vært er en økning i antall elever som får vedtak om dette tilbudet både i 2018

og hittil i 2019. Midlene som er avsatt til formålet er nå disponert for 2019, og det vil ikke være rom

for ytterligere økning. Rådmannen vil fortsatt følge utviklingen nøye.

Ved behandlingen av sak 62/19 vedtok formannskapet å tildele skolene kr 15 mill. ekstra som et

engangsbeløp i 2019. Midlene vil bli fordelt i tråd med vedtaket i kommunalstyret for oppvekst 2. mai,

sak 28/19: Kr 7,2 mill. tildeles ungdomskolene for å dekke merforbruk overført fra 2018 til 2019, kr 6,2

mill. tildeles skoler som fikk redusert levekårstildeling i 2019 og det resterende fordeles til skolene

etter tildelingsmodellen.  Nærmere omtale av budsjettjusteringen finnes i kapittel 2

(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/).
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Rådmannen forventer at skolene tilpasser forbruket etter den nye tildelingsmodellen og oppnår

balanse mellom regnskap og budsjett ved utgangen av året.

Johannes læringssenter  

Johannes læringssenter har et merforbruk 1. tertial. Overføringene fra IMDi til norskopplæring (per

capita) er hittil i år redusert med kr 13 mill. sammenlignet med 2018. Antall deltakere i

introduksjonsprogrammet har samtidig holdt seg på et stabilt høyt nivå, men mye tyder på at dette er

i ferd med å snu. Johannes læringssenter arbeider med å redusere bemanningen for å tilpasse

aktiviteten til de økonomiske rammene, men utarbeidede prognosen tilsier at det mest sannsynlig vil

kunne bli et merforbruk på kr 2 mill. ved utgangen av året.

Ungdom og fritid 

Ungdom og fritid har per 1. tertial et merforbruk på kr 1,9 mill. hvorav kr 0,8 mill. skyldes økte

strømkostnader. Resten skyldes hovedsakelig underfinansiering av frivilligsentraler. Rådmannen

foreslår i denne saken å innarbeide underfinansieringen på frivillighetssentralene, jf. nærmere omtale

i kapittel 2 (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/).

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten går per 1. tertial i balanse. Virksomheten vil i 2019 motta kr 10

mill i tilskudd fra Helsedirektoratet for 2019 som finansierer flere helsesøster- og jordmorstillinger, og

vil også bli styrket med kr 4 mill i forbindelse med Storhaug-løftet.

EMBO 

EMBO har per 1. tertial et mindreforbruk på kr 1,8 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. Rådmannen

foreslår heller ikke her budsjettjusteringer tilknyttet dette, men vil følge utviklingen og eventuelt se

dette i sammenheng med merutgiftene tilknyttet ettervern av enslige mindreårige flyktninger på

Ungbo, som finansieres av barneverntjenesten.

Barnevernstjenesten 

Per 1. tertial har barnevernstjenesten et merforbruk på kr 7,5 mill. Av dette er kr 1,7 mill. knyttet til

administrasjon og drift av barnevernstjenesten.

Klientutgifter knyttet til barneverntiltak i og utenfor hjemmet, fortsetter å vokse i 1. tertial. I forhold

til samme periode i fjor er det en økning i kostnader på ca 7,2 %. Omlag 2,8 % skyldes en økning i

kommunale egenandeler og resten kan tilskrives en aktivitetsøkning. Fra 2017 til 2018 økte antallet

barn med tiltak fra barneverntjenesten med 8,4 %. Veksten i aktivitetsnivå ser ut til å fortsette inn i

2019. Så langt i år er det ca 130 nye barn på tiltak.

Barneverntiltak knyttet til barn i hjemmet, har per 1. tertial et merforbruk på kr 2,2 mill., en økning på

kr 1,3 mill. fra samme periode i 2018. Dette vurderes som en konsekvens av økt antall ungdommer i

ettervern og en økning i antall gjennomførte undersøkelser og vedtak. Her vil det bli foretatt en

nærmere gjennomgang, for å se på eventuelle kostnadsreduserende tiltak.

Barneverntiltak knyttet til barn plassert utenfor hjemmet, har et merforbruk på kr 3,2 mill. Dette

skyldes et merforbruk på lønn og klientutgifter knyttet til fosterhjem og barnehage/SFO. I tillegg

fremkommer en økning knyttet til institusjonsplasser på ca kr 1 mill.  Utgiftene til fosterhjem og

særlig institusjon, viser fortsatt vekst, men det er tegn på en utflating utover i 2019.
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Prognosen ved utgangen av året antas å bli ca kr 10 mill. Det foreslås ingen budsjettjusteringer i

denne saken, men  det må tas høyde for et merforbruk. Rådmannen vil følge utviklingen nøye frem

mot neste tertialrapportering.

Helse og velferd

Prognosen for Helse og velferd er merforbruk på kr 11,8 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, legetjenesten og flykningseksjonen.

Nye prognoser for tilskudd ressurskrevende tjenester tilsier at det kan økes med kr 36 mill.

Merforbruket innenfor helse- og sosialkontor, dagsenter og avlastning kan til dels ses i sammenheng

med økningen i dette tilskuddet.

2

Helse og velferdHelse og velferd RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Helse- og sosialkontor 213 533 203 750 9 783 623 986 11 500

NAV 95 967 95 653 314 296 756 0

Fysio- og
ergoterapitjenesten

29 263 28 785 478 67 546 0

Helsehuset i Stavanger 7 939 7 611 328 20 050 0

Hjemmebaserte tjenester 42 688 28 671 14 017 92 986 12 000

Bofellesskap 152 787 148 095 4 692 455 428 0

Alders- og sykehjem 280 419 290 383 -9 964 833 761 2 000

Stavanger legevakt 22 601 19 263 3 338 54 452 5 000

Rehabiliteringsseksjonen 20 093 20 598 -505 57 743 0

Arbeidstreningsseksjonen 6 173 6 340 -167 15 001 0

Boligkontoret 2 759 2 880 -121 7 977 0

Flyktningseksjonen 42 324 32 556 9 768 93 471 7 000

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

68 364 67 054 1 310 195 053 6 500

Tekniske
hjemmetjenester

1 629 1 812 -183 7 903 0

Krisesenteret i Stavanger 2 922 2 890 32 12 751 0

Sentrale midler levekår 207 165 216 547 -9 382 -95 300 -36 170

Sentrale midler
legetjeneste

19 787 24 000 -4 213 71 855 4 000

Stab Helse og velferd 13 103 12 924 179 35 532 0
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Helse og sosialkontor

For Helse og sosialkontorene samlet sett forventes et merforbruk per 31.12 på om lag kr 8,5 mill. Det

er en økning i antall særlig ressurskrevende brukere som kommunen mottar refusjon på, og selv om

refusjonskravet også øker må kommunen betale en egenandel for disse brukerne.

I tillegg er det knyttet noe usikkerhet til kostnadene for utskrivningsklare pasienter, både innen

somatikk og psykisk helse. Førstnevnte hadde merforbruk i 2018, mens omfanget av utskrivningsklare

pasienter innenfor psykisk helse foreløpig er uklart da dette er en ny, betalingspliktig tjeneste i 2019.

Det er også uklart om kostnadsrammen for kjøp av tjenester fra private leverandører er tilstrekkelig i

2019, grunnet faktiske og potensielle etterbetalinger. Rådmannen følger dette nærmere opp frem mot

2. tertialbehandling.

Stavanger kommune hadde fram til oktober 2018 avtale med en privat leverandør om levering av

heldøgns bo- og omsorgstjenester til en bruker. Avtalen utløp da bruker fikk tilbud om opphold i et

kommunalt bofellesskap. Tilbudet ble imidlertid avslått og bruker ble boende hos leverandøren.  Ved

avslaget opphørte kommunens ansvar for bruker både økonomisk og juridisk. Etter klagebehandling

hos fylkesmannen og behandling i to rettsinstanser er det nå enighet om overføring av bruker til

kommunalt bofellesskap. Det er på denne bakgrunn inngått avtale mellom kommunen og

leverandøren om dekning av leverandørens lønnsutgifter knyttet til tjenester til bruker i perioden

november 2018 til mai 2019 med til sammen 3 mill. Kostnadene dekkes over disposisjonsfond

(generelt).

Det forventes ingen vesentlige avvik knyttet til de tradisjonelle hjemmebaserte tjenestene. Siden 2018

er det færre mottakere av hjemmetjenester, noe som medfører lavere utbetalinger fra helse- og

sosialkontorene til hjemmebaserte tjenester. Fra 01.05.2019 flyttes deler av budsjettet knyttet til disse

tjenestene bort fra Eiganes og Tasta helse og sosialkontor, og over til Eiganes og Tasta

hjemmebaserte tjenester, slik at internfaktureringen mellom disse bortfaller («ABI-finansiering»).

Dette som et ledd i prosjektet «Friere faglighet, mindre byråkrati». De øvrige virksomhetene følger

etter fra 01.01.2020.

Rådmannen foreslår å styrke helse og sosialkontorene med kr 8,5 mill. samt kr 3 mill. til dekning av

utgifter til privat leverandør om levering av heldøgns bo- og omsorgstjenester. Dette må også sees i

sammenheng med det økte tilskudd for ressurskrevende tjenester. Rådmannen vil følge utviklingen

nøye frem mot 2. tertialbehandling.

 

NAV

Regnskapsresultatet for NAV-området viser per 1. tertial totalt sett et merforbruk på kr 0,3 mill. av en

budsjettramme på i underkant av kr 100 mill. Utgiftene på NAV-området er fordelt på drift av NAV-

kontorene, utbetalinger til opphold i rusinstitusjon, aktivitetstilskudd til barn og unge,

kvalifiseringsstønad og økonomisk sosialhjelp. Driften av de fire NAV-kontorene har samlet sett et

Helse og velferdHelse og velferd RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Sum Helse og velferd 1 229 515 1 209 812 19 703 2 846 951 11 830

Tabell 4.14 Økonomisk status for Helse og velferdg. Tall i hele tusen.
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merforbruk ved utgangen av april, men prognosen er balanse ved utgangen av året. Regnskapet viser

et mindreforbruk på utbetalinger til opphold på institusjon for rusmiddelmisbrukere og utbetalt lønn

til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Det er det utbetalt kr 0,4 mill. i aktivitetstilskudd til

barn og unge hittil i år.

Økonomisk sosialhjelp viser isolert sett et merforbruk på kr 1,7 mill. av en ramme på i underkant av kr

60 mill. per utgangen av april. Merforbruket skyldes naturlige svingninger i utbetalingene gjennom

året, blant annet som følge av hvilken dag utbetalingsdato havner på. Brutto utgifter til sosialhjelp var

3,4 % lavere ved utgangen av april 2019 sammenlignet med samme periode 2018. Antall mottakere er

redusert med 1 %, og antall nye sosialhjelpsmottakere er på samme nivå som i fjor. Dersom denne

utviklingen fortsetter ligger det an til et mindreforbruk i utbetaling av ytelser til livsopphold i 2019.

Analyser og vurderinger så langt tilsier et mindreforbruk i henhold til vedtatt budsjett ved utgangen

av året. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i antall mottakere og

hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg.

Hjemmebaserte tjenester

For Hjemmebaserte tjenester er det forventet merforbruk per 31.12 på kr 12 mill. Det store forventede

avviket skyldes hovedsakelig utviklingen innen hjemmesykepleien hvor det er en nedgang i bestilling

av tjenester. Dette slår ut i form av reduserte inntekter for hjemmesykepleien, som gjør at

hjemmesykepleien må tilpasse seg et nytt og lavere aktivitetsnivå. En slik tilpasning vil alltid ta noe

tid, og i år er det flere hendelser som gjør at det tar lengre tid å tilpasse seg nivået.

På vårparten i fjor var bestillingene økende, og virksomhetene strevde med å få tak i nok folk for å

levere bestillingene. Det tok tid før man fikk tak i nye ansatte, og da disse var på plass utpå høsten

begynte bestillingene å falle. Dermed har man en situasjon hvor bemanningen går opp, og

bestillingene ned.

Videre har store problemer i journalsystemet og feil i multidose fra leverandør tatt mye tid og krevd

fokus for å trygge forsvarlig hjelp til brukerne. Dette har krevd ekstraressurser, uten at dette er

oppgaver hjemmesykepleien som gjenspeiles på inntektssiden. Fjorårets situasjon med en plutselig

økning i brukere og bestillinger, og vanskene med å få rekruttert nok folk med rett kompetanse gjør

også at virksomhetene ønsker å beholde kompetansen for å imøtekomme nye svingninger. Avvikene

er avtakende måned for måned, og den positive utviklingen er ventet å fortsette. Rådmannen vil følge

denne utviklingen frem mot 2.tertial, og gir virksomhetene tett oppfølging.

Alders- og sykehjem

Lervig sykehjem fortsetter å ha lønns- og driftskostnader som er høyere enn budsjettrammen inn i

2019. Basert på regnskapstall per 30.04.19 viser foreløpig prognose et merforbruk på kr 5,5 mill.,

tilsvarende 6,9 % av budsjettrammen ved årets slutt. Ved Lervig sykehjem har rådmannen satt inn ett

tverrfaglig team fra fag-, økonomi og HR-stab som har bistått virksomheten med oppfølging i hele

2018. Dette arbeidet vil fortsette i 2019 og det er tett oppfølging sammen med lederteamet ved

sykehjemmet. Det ble i 2018 gjennomført et arbeid for å tilpasse turnus til budsjettrammer. Dette har

ikke gitt økonomisk effekt så fort som ønsket. Arbeidet med å identifisere tiltak som vil gi et

driftsnivå tilpasset budsjettrammen fortsetter frem mot 2. tertial.

Slåtthaug sykehjem har i løpet av 2018 hatt stor mangel på sykepleiere, noe som har gjort at de har

fått økte kostnader til eksterne vikarer. Denne situasjonen fortsetter inn i 2019, og det forventes et
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merforbruk i størrelsesorden kr 3,5 mill., tilsvarende 8,6 % av budsjettrammen ved årets slutt.

 Mangelen på sykepleiere kan gi midlertidige økte kostnader for flere virksomheter.

For de resterende åtte sykehjemmene antas det at driften samlet sett går i balanse ved årets slutt.

Det er avsatt kr 3 mill. på budsjettposten knyttet til finansiering av smitte, sonde og dyre medisiner i

2019. Gjennom hele 2018 økte kostnaden, noe som er beskrevet i årsrapporten 2018. Økningen

skyldes i stor grad en økning av pasienter som kommer fra sykehus med smitte i tillegg til dyrere

medisiner. I løpet av 1. tertial 2019 fortsatte økningen, og det forventes derfor et merforbruk på kr 2

mill. ved årets slutt.

Regnskapsresultat per 1. tertial viser at egenbetaling sykehjem er kr 4,4 mill., høyere enn budsjettert.

Det forventes derfor en merinntekt på anslagsvis kr 9 mill. ved årets slutt.

Samlet årsprognose for alders- og sykehjem tilsier et merforbruk på 2 mill. Rådmannen forutsetter at

sykehjemmene som har utfordringer med å tilpasse seg budsjettrammene, fortsetter å jobbe aktivt

med dette og tilrår ingen budsjettstyrking til driften av sykehjemmene. Det foreslås imidlertid at

budsjettposten til smitte, sonde og medisiner styrkes med kr 2 mill. Budsjettet for egenbetaling

sykehjem økes også i tråd med prognosen på kr 9 mill.

Stavanger legevakt

Per 1. tertial har Stavanger legevakt et merforbruk på kr 3,2 mill. Dette utgjør et forbruk på 117 %.

Rådmannen har engasjert ekstern hjelp for å vurdere dimensjoneringen av tilbudet på legevakten i en

rapport som er forventet ferdig på sensommeren. Rådmannen vil etter at denne rapporten foreligger,

komme tilbake til med vurdering av de totale budsjettrammene til Stavanger legevakt. Dersom

forbruksmønsteret fra tidligere år holder seg, vil merforbruket flate ut noe gjennom året, og

resultatet bli slik som i 2018 – et merforbruk på rundt kr 7 mill.

Formannskapet vedtok 28.03.2019, sak nr 1/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973512?

agendaItemId=219894), å tilby gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til elever i videregående

skoler i Stavanger. Per 1. tertial 2019 er det brukt 0,2 mill. på meningokokkvaksinasjon av årets

russekull. Rådmannen foreslår at det avventes til 2. tertial for å få oversikt over faktisk kostnader

ettersom det er noe usikkerhet om hvor mange som vil benytte seg av tilbudet.  Vaksineringen

framover vil bli innarbeidet i Handlings og økonomiplan 2020-2023.

Flyktningseksjonen

Det ble i HØP 2016 – 2019 avsatt betydelige midler til bosetting av flyktninger, med en nedtrapping i

planperioden. Disse midlene har blant annet finansiert den betydelige økningen i antall deltagere på

introprogrammet. Det har vært en jevn økning i perioden 2016 – 2018. Det kan tyde på at dette nå er i

ferd med å snu og at man ser en nedgang i antallet. Det er likevel slik at Flykningseksjonen ikke har

tilstrekkelig med budsjettmidler til å utbetale introtilskuddet i 2019. Rådmannen vil finansiere dette

fra siste rest av disse bosettingsmidlene, tilsvarende kr 10 mill.

Det ble i KL sak 8/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691042?agendaItemId=215789) vedtatt en

organisatorisk endring knyttet til introprogrammet. Drift av programinnhold, samt rekruttering og

oppfølging av praksisplasser er fra 01.01.2019 flyttet fra Johannes læringssenter til

Flyktningseksjonen,, og medarbeidere som jobber med dette er flyttet organisatorisk.. Dette har ført

til behov for utvidet leie av lokaler. Det har ikke blitt overført tilstrekkelig med budsjettmidler til hele

bemanningen som er flyttet over, da Johannes læringssenter har hatt et økonomisk handlingsrom
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tilknyttet svingninger fra statlige inntektskilder i 2017 og 2018. På bakgrunn av dette forventes det et

merforbruk ved utgangen av året på Flyktningeseksjonen på kr 7 mill. Kr 1 mill. av disse et utgifter til

ekstern leie av lokaler. Rådmannen forventer en nedtrapping av dette i tråd med forventet nedgang av

deltagere på introprogrammet.  Rådmannen foreslår derfor ingen budsjettjustering tilknyttet dette,

men vil følge utviklingen frem mot neste tertialrapportering. Dette med unntak av utgifter til

eksternhusleie på kr 1 mill. som rådmannen foreslår inndekning for i denne saken, se kapittel 2

(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2019/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/).

Dagsenter og avlastning 

Det forventes et merforbruk i 2019 på om lag kr 6,5 mill. Internt i virksomheten er det stor variasjon

mellom seksjonene. Seksjon bolig har et mindreforbruk, mens seksjonene dagtilbud og avlastning har

merforbruk.

Det er usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i seksjon avlastning, og om den økonomiske rammen vil

være tilstrekkelig i 2019. Det foreslås foreløpig ingen budsjettjusteringer, men rådmannen vil følge

utviklingen fram mot neste tertialbehandling. Seksjon dagtilbud har hatt en jevn vekst i

aktivitetsnivået de siste årene, uten at budsjettrammen har vært justert tilsvarende. Rådmannen

foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon dagtilbud styrkes med kr 1,5 mill.

Forventet merforbruk i 2019 må også sees i sammenheng med merforbruket på kr 3 mill. som

virksomheten fikk overført fra 2018.

Basistilskudd fastleger

Innbyggertilskudd til kommunene økte i statsbudsjettet for 2019 som følge av inntektsoppgjøret for

fastlegene. Fastlegene ble kompensert for nye, myndighetspålagte oppgaver ved at basistilskuddet

som er et årlig beløp kommunene betaler for hver listeinnbygger ble økt. Økningen ble iverksatt fra 1.

juli 2018.  Midlene er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelsetjenesten. Budsjett til

utbetaling av basistilskuddet til fastlegene ble ved inngangen ikke justert for denne

kostnadsøkningen. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide kr 4 mill. for 2019 til dette formål.

By og samfunnsplanlegging

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor By- og samfunnsplanlegging i 2019 .3

By- ogBy- og
samfunnsplanleggingsamfunnsplanlegging

RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Stab By- og
samfunnsplanlegging

2 738 2 375 363 9 836  

Byggesaksavdelingen 71 1 441 -1 370 2 630  

Byutvikling 5 963 4 847 1 116 22 187  

Beredskap og
samfunnsutvikling

-4 705 -4 936 231 16 178  

Kart og digitale
tjenester

5 262 6 028 -766 16 258  

Sum By- og
samfunnsplanlegging

9 329 9 755 -426 67 089  
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Byggesak drives etter selvkostprinsippet, og avdelingen har merinntekter per 1. tertial. Byggesak har

mottatt innovasjonsmidler på kr 0,4 mill. til prosjektet med å forenkle og digitalisere

byggesaksbehandlingen. Disse midlene går til å dekke lønnskostnader i prosjektet. Fremførbart

underskudd fra 2018 er på kr 4,4 mill. Virksomheten har jobbet planmessig for å redusere

underskuddet, men vil ikke klare å dekke dette inn til kommunesammenslåingen ved årsskiftet. Det

henvises til egen sak til bystyret 17. juni hvor disse forholdene omtales.

Bymiljø og utbygging

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor Bymiljø og utbygging i 2019 .

Stavanger eiendom

Brannvesenet har signert kontrakt om kjøp av brannlift til en verdi av kr 4,5 mill. + mva. Brannliften

estimeres levert mai/juni 2020, og det søkes om å øke tilskuddet med kr 2 mill. fra Brannvesenet.

Brannvesenet innehar allerede kr 2,5 mill. fra Stavanger kommune etter forrige kjøp som ble

refundert. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med HØP 2020-2023.

 Idre�

Det er knyttet noe usikkerhet til hvordan åpningen av Stavanger svømmehall vil slå ut i

billettinntektene, noe som kan gi en merinntekt ved utgangen av året.

Tabell 4.15 Økonomisk status for By- og samfunnsplanlegging. Tall i hele tusen.

4

Bymiljø ogBymiljø og
utbyggingutbygging

RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Stab Bymiljø og
utbygging

1 706 2 430 -724 6 841  

Juridisk 3 294 4 564 -1 270 12 891  

Stavanger Eiendom 89 317 94 394 -5 077 291 435  

Park og vei 55 551 63 846 -8 295 158 418  

Idrett 51 367 49 451 1 916 105 953  

Vannverket -23 755 -21 294 -2 461 0  

Avløpsverket -49 285 -43 724 -5 561 0  

Renovasjon -17 110 -24 363 7 253 140  

Plan og anlegg -365 0 -365 0  

Miljø 3 262 5 031 -1 769 9 297  

Triangulum -4 000 0 -4 000 0  

Sum Bymiljø og
utbygging

109 981 130 335 -20 354 584 975  

Tabell 4.16 Økonomisk status for Bymiljø og utbygging. Tall i hele tusen.
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Vann- og avløpsverket

Det forventes ingen vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett ved utgangen av året på vann- og

avløpsverket, forutsatt at det ikke oppstår værsituasjoner som kan gi økt vannforbruk.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det i HØP 2019-2022 ble avsatt budsjettmidler til kjøretøy

med hhv. kr 1,2 mill. på vannverket og kr 2,7 mill. på avløpsverket. I KMU sak 44/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977047?agendaItemId=219568) er det foreslått å lease kjøretøy for å

avvente teknologisk utvikling av mer miljøvennlige løsninger som kan bety en merkostnad på drift og

mindre kostnad på investering. Det pågår en anskaffelsesprosess på leasingavtale.

Miljø

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 klima-

og miljøfondet til ulike tiltak som berører både drift og investering. Det er derfor behov for en

helhetlig gjennomgang og avstemming av postene på driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og

klima- og miljøfondet (disposisjonsfondet). Det legges til grunn at kommunens direkte og indirekte

kostnader med ordningen finansieres av piggdekkavgiften. Rådmannen vil komme tilbake til nærmere

avklaringer og behov for budsjettjusteringer i Tertialrapport per 31. august 2019 og forslag til HØP

2020-2023.

Innbygger og samfunnskontakt

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor Innbygger og samfunnskontakt i 2019 .

Det samlede mindreforbruket per 1. tertial på kr 1,8 mill. skyldes hovedsakelig at enkelte stillinger har

vært vakante.

5

Innbygger- ogInnbygger- og
samfunnskontaktsamfunnskontakt

RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Smartby 2 340 2 597 -257 10 381  

Næring 7 170 7 549 -379 15 332  

Kommunikasjon 3 081 3 071 10 8 855  

Kultur 71 840 72 447 -607 175 964  

Innbyggerdialog 5 208 5 248 -40 14 421  

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

852 1 018 -166 2 841  

Politisk sekretariat 3 338 3 737 -399 10 414  

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

93 828 95 667 -1 839 238 208  

Tabell 4.17 Økonomisk status for Innbygger- og samfunnskontakt. Tall i hele tusen.

55

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977047?agendaItemId=219568


Formannskapet behandlet den 9. mai 2019 en sak om økonomisk støtte på kr 5 mill. til gjennomføring

av VM i sjakk 2020, jf. FSK 70/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220229). Vedtaket

innebærer utbetaling av kr 1,5 mill. i 2019 og kr 3,5 mill. 2020. Det vil bli avklart over sommeren om

VM i sjakk blir lagt til Stavanger, og rådmannen vil dermed avvente til 2. tertial med finansieringen.

Stab og stø�efunksjoner

Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor stab og støtte i 2019 .

Regnskapsresultatet per 1. tertial for stab og støttefunksjoner viser et mindreforbruk på kr 3,4 mill. i

forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruk skyldes i all hovedsak ujevn belastning på forskjellige

prosjekter. På grunn av arbeidet med etablering av nye Stavanger, vil mest sannsynlig størsteparten av

avviket bli benyttet i løpet av året. Det forventes dermed ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.

4.7 Kommunale foretak og selskap

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 1. tertial er samlet forbruk på 30,33 % og summen av inntekter på 28,94 %.

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. Per 1.tertial har det vært ekstraordinære aktiviteter som

åpningen av Kiellandsenteret, skolebiblioteket i Kvernevik og Nordisk Barnebokkonferanse.

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. Arbeidet med Kiellandsenteret er

avsluttet og senteret ble åpnet den 18. februar 2019. Foretaket ønsker imidlertid å se på hvordan det

kan foretas justeringer av innholdet i løpet av 2019, og noe mer kostnader kan påregnes. Det er ellers

budsjettert med investeringer i IT-utstyr og transportmidler. Foretaket har anskaffet nytt kjøretøy i

2018, og midlene vil derfor vurderes omdisponert til andre formål.

Stavanger Parkeringsselskap KF

6

Stab ogStab og
stø�efunksjonerstø�efunksjoner

RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Rådmann -4 739 -4 844 105 4 936  

Kommuneadvokat 2 060 2 204 -144 6 190  

Stab og støtte 119 753 123 063 -3 310 309 061  

Sum Stab og
stø�efunksjoner

117 073 120 423 -3 350 320 187  

Tabell 4.18 Økonomisk status for Stab- og støttefunksjoner. Tall i hele tusen.
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Foretaket har budsjettert med inntekter på ca. kr 30,9 mill. per 1. tertial. Regnskapsført inntekt per 1.

tertial er på ca. kr 33,8 mill., noe som er ca. kr 2,9 mill. høyere enn budsjett og ca. kr 0,2 mill. lavere

enn ved 1. tertial 2018. Selv om samlede inntekter ligger høyere enn budsjett, er det flere forhold som

bidrar til å svekke inntektene. Inntektene fra avgiftsparkering har gått ned både i parkeringshus og på

gateparkering, samtidig som det en nedgang i håndhevingsinntektene. Foretaket har videre

budsjettert med lavere inntekter på grunn av elbiler og bompenger. Dette har slått til og elbilandelen i

foretakets parkeringsanlegg har nå passert 20 %. Bortfall av rushtidsavgift i en periode har motvirket

inntektsbortfallet noe. Samlede kostnader per 1. tertial 2019 var på kr 23,7 mill., mot et budsjett på kr

23,3 mill. og regnskap på kr 23,1 mill. i 1. tertial 2018. Driftsresultatet for 1. tertial 2019 endte på ca. kr

10 mill., som er ca. kr 2,4 mill. bedre enn budsjett, men om lag kr 0,85 mill. dårligere enn resultatet i

1. tertial 2018. Foreløpig årsprognose tilsier et resultat i tråd med budsjett. Foretakets likviditet er

god. Sykefraværet er historisk lavt og målsettingene i HØP 2019-2022 vil trolig innfris.

Stavanger byggdri� KF

Foretaket har i forbindelse med rapportering per 1. tertial 2019 utarbeidet en ny årsprognose. Samlet

resultat per 1. tertial 2019 er på 19,6 mill., noe som er 3,9 mill. høyere enn periodisert budsjett og 1,8

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. For avdeling renhold ligger bokførte

inntekter noe lavere enn periodisert budsjett, samtidig er lønnsutgifter og andre driftsutgifter lavere

enn periodisert budsjett. Foretaket forventer et noe svakere resultat for avdelingen enn i 2018.

For avdeling drift er inntekter fra salg av tjenester, samt viderefakturering av innkjøpte varer/tjenester

fra underleverandører noe lavere enn periodisert budsjett. Avdelingen vil trolig ha et lavere

aktivitetsnivå, spesielt med hensyn til utvendig bygningsvedlikehold. For avdeling kjøkken er

resultatet hovedsakelig i tråd med periodisert budsjett. Det er lagt opp til økt tilskudd til kantinen på

kr 0,5 mill. i 2019. Eventuelle budsjettjusteringer vil foretas i rapporten per 2. tertial.  For

administrasjonen er kostnader i tråd med periodisert budsjett.

Stavanger Natur- og idre�sservice KF

Foretaket har per 1. tertial 2019 et underskudd på kr 2,3 mill., og et mindreforbruk i forhold til

periodisert budsjett på kr 1,5 mill. Netto inntekter utgjør kr 59,9 mill., og netto kostnader utgjør kr

62,2 mill. Foretaket har budsjettert med et nullresultat i 2019. Mindreforbruk sammenlignet med

periodisert budsjett skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettert i idrettshaller og

svømmehaller grunnet periodiseringsavvik. Disse anleggene har store kostnader knyttet til vikarer i

sommermånedene, hvor fastlønnet personell har ferie. Periodiseringen av budsjettet har ikke tatt

tilstrekkelig høyde for disse sesongvariasjonene. Korrigert for dette forholdet, er regnskapet per 1.

tertial tilnærmet i balanse. I tertialperioden er kr 3,0 mill. 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 1. tertial. Foretaket har i

driftsregnskapet for 2019 budsjettert med inntekter, inklusive leietap, på kr 237,1 mill. Foretaket har

videre budsjettert med utgifter på kr 237,1 mill. fordelt på administrasjonsutgifter, boligforvaltning og
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overføring til bykassen. Foretaket har innenfor boligforvaltningen budsjettert med kr 40 mill. i

inn-/utflytningskostnader og kr 14,3 mill. til ordinært vedlikehold. Foretaket foreslår i rapporten per 1.

tertial å selge flere tungdrevne leiligheter til kr 5 mill. og anvende salgsinntektene til vedlikehold. I

tillegg foreslås det å anvende kr 5 mill. i tilskudd fra Husbanken til vedlikehold. Denne

omdisponeringen av investeringsinntekter på kr 10 mill. til økt vedlikeholdsbudsjett i drift, utløser et

behov for tekniske budsjettjusteringer mellom foretaket og bykassen.

Brutto investeringsutgifter på kr 204,6 mill. i 2019, er fordelt på investeringer i etablererboliger,

boliger for vanskeligstilte, ulike bofellesskap og overføring til bykassen. Budsjetterte utgifter til

etablererboliger på Tastarustå B7 og Søra Bråde blir henholdsvis kr 75 mill. og kr 53 mill. lavere enn

tidligere antatt. Foretaket foreslår i rapporten per 1. tertial å justere ned investeringsutgiftene med kr

128 mill. for å tilpasse budsjettet til prosjektenes framdrift, samt en økning på kr 10,5 mill. knyttet til

nevnte omdisponering av investeringsinntekter og mulighetsstudie for Lagårdsveien knyttet til

optimale boformer for rusmisbrukere. Investeringene finansieres med salgsinntekter, tilskudd og

låneopptak. Omdisponerte investeringsinntekter på kr 10 mill. er knyttet til økt salg av eiendommer

på kr 5 mill. og tilskudd fra Husbanken på kr 5 mill. Mulighetsstudien for Lagårdsveien foreslås

finansiert gjennom tilskudd fra Husbanken på kr 0,5 mill. Foretakets låneramme foreslås nedjustert

til kr 64,3 mill.

Rådmannens tilrådning

Foretaket foreslår å omdisponere investeringsinntekter til økt vedlikeholdsbudsjett i drift. Denne

omdisponeringen er foreslått gjennomført i form av tekniske budsjettjusteringer mellom foretaket og

bykassen. Investeringsinntektene som foreslås omdisponert er knyttet til bl.a. salg av boliger.

Rådmannen anser salg av deler av boligmassen for å finansiere løpende kortsiktig vedlikehold, som

en lite hensiktsmessig løsning. Rådmannen tilrår likevel at det i dette tilfellet i år foretas en

omdisponering gjennom tekniske budsjettjusteringer. Dette for å sikre midler til nødvendig

vedlikehold som vil bidra til å bevare verdiene knyttet til resterende deler av boligmassen, og i

påvente av sak vedrørende ulike budsjettforutsetninger for Stavanger boligbygg KF.

Stavanger utvikling KF

I det følgende gis det en oppsummering av foretakets rapport per 1. tertial. Av eierstrategien går det

fram at foretaket skal være selvfinansierende i den forstand at det ikke skal ytes årlige driftstilskudd.

Selvfinansiering er i all hovedsak basert på gevinst fra salg av eiendom. For å kunne håndtere

endringer i forutsetninger, likviditetsmessig effekt av avdrag, samt delfinansiere

investeringsporteføljen uten bidrag fra bykassen, anser foretaket det som avgjørende med årlig

styrkning av egenkapitalen.

Foretaket foreslår i rapporten per 1. tertial å justere salgsinntekter og tilhørende varekostnad med

totalt kr 9,9 mill. Dette på bakgrunn av høyere salgspris og justert varekostnad for Vålandstunet. I

tillegg justeres det for salg av brannstasjonstomt på Schankeholen. Midlene foreslås anvendt til å

styrke egenkapitalen. Dette vil bl.a. muliggjøre anskaffelse av eiendom til offentlige formål gjennom

kjøp av aksjeselskap. Aksjekjøp kan ikke lånefinansieres, jf. kommuneloven § 50.

I foretakets investeringsbudsjett inngår brutto investeringsutgifter på kr 172 mill. til tilrettelegging av

overordnet infrastruktur, område- og eiendomsutvikling, samt strategisk kjøp av eiendom. Dette

omfatter utbygging av overordnet infrastruktur i Jåttåvågen og Atlanteren, eiendomsutvikling ved

Lagårdsveien og sentrallagertomten på Forus, erverv av friområde i Hamnevika, gjennomføring av
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trafikksikkerhetsprosjekt i Hillevåg/Sandvikveien, prosjektkonkurranse for Teknikken-tomten, utvikling

av Nytorget, samt strategiske kjøp. Foretaket foreslår ikke budsjettjusteringer i rapporten per 1. tertial.

I utgangspunktet tar Stavanger utvikling KF et gjennomføringsansvar i områder der foretaket selv er

en betydelig grunneier. Unntaksvis kan foretaket påta seg et gjennomføringsansvar der gjennomføring

i privat regi ikke er mulig eller i strategisk viktige områder. Bystyret har ved behandlingen av

handlings- og økonomiplan 2019-2022 (sak 116/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?

agendaItemId=218221)) avsatt midler til gjennomføring av overordnet infrastruktur på Madla-Revheim og i

Hillevåg. Stavanger utvikling KF tilrår at foretaket står for gjennomføring, men at bykassen finansierer

forskuttering av tiltak. I det følgende belyses økonomiske konsekvenser og finansieringsbehov ved

realisering av overordnet infrastruktur i de nevnte områdene.

Madla-Revheim

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 (sak 116/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?agendaItemId=218221)) vedtok bystyret fortgang i byggemodning

av boligområder for familier i områdene Atlanteren, Madla-Revheim og Hillevåg. For områdene som

ikke inngår i foretakets investeringsrammer, Madla-Revheim og Hillevåg, ble det avsatt kr 100 mill. per

område over perioden 2019-2020, i bykassens investeringsbudsjett. Det ble videre forutsatt

tilsvarende innbetalinger fra utbyggere i perioden 2020-2021.

En gjennomgang av prosjektet Madla-Revheim tilsier et løpende netto likviditetsbehov på kr 150 mill. i

periode 2020-2029 for å kunne gjennomføre overordnet infrastruktur. Deretter vil behovet økes til ca.

kr 300 mill. Forutsatt en utbyggingstakt på i snitt 125 boliger årlig, vil forskutteringsperioden strekke

seg til etter 2050. Dette innebærer at vedtatt bevilgning må oppbudsjetteres tilsvarende.

Estimerte kostnader for overordnet infrastruktur utgjør om lag kr 1 mrd. Det er knyttet usikkerhet til

finansieringsbehov-/modell for ombygging av krysset Madlaveien-Regimentsveien. Kostnadsestimatet

er beregnet i dagens priser og vil øke da prosjektet strekker seg over mange år. Det forutsettes at

kostnadsøkninger dekkes av utbyggere og det samme gjelder kommunens kapitalkostnader i

utbyggingsperioden. Finansiering må søkes innarbeidet i kommende handlings- og økonomiplaner.

Områdeplan for Madla-Revheim ble vedtatt av bystyret 15.01.2018. Følgende program er førende for

områdereguleringens arealbruk: opp mot 4 000 boliger (400 000 BRA), ny barneskole på 28 klasser, to

barnehager på 6 avdelinger, sykehjem med 120 plasser, lokalsenter med handel, service og næring, to

fotballbaner med kunstgress, trippel flerbrukshall, administrasjonsbygg/garderober. Nye kommunale

formålsbygg mv. er ikke inkludert i det forannevnte kostnadsestimatet.

En slik utbygging vil gi et vesentlig bidrag til økt boligproduksjon og kunne tiltrekke flere

barnefamilier til kommunen. De største grunneierne innenfor området Madla-Revheim er Hafrsby AS,

Coop, Boreal og Stavanger utvikling KF/Stavanger kommune. Foruten eksisterende skole og

idrettsanlegg, eier foretaket en utviklingseiendom som utgjør ca. 4 % av totalt utbyggingspotensiale

(bolig og næring).

Basert på bystyrets vedtak har foretaket igangsatt forhandlinger med utbyggerne med sikte å påta

seg ansvar for opparbeidelse av overordnet infrastruktur i området, forutsatt at utbyggerne stiller

betryggende garantier og forplikter seg til en konkret fremdriftsplan for utvikling av området.

Stavanger utvikling KF legger til grunn at foretaket gjennomfører overordnet infrastruktur i området,

mot anleggsbidrag fra utbyggerne, samt at bykassen dekker kapitalkostnader knyttet til

forskutteringen. Årets bevilgning på kr 50 mill. foreslås forskjøvet til 2020.

59

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?agendaItemId=218221
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?agendaItemId=218221


Hillevåg

Bystyret har som allerede nevnt innarbeidet midler (forskuttering) i bykassens investeringsbudsjett

knyttet til Hillevåg på kr 100 mill. over perioden 2019-2020, med forutsetning om tilsvarende

innbetaling fra utbyggere i perioden 2020-2021. Stavanger utvikling KF har påtatt seg å forskuttere ny

undergang i Sandvikveien og oppkjøp av Esso-tomt innenfor egen ramme. I tillegg planlegger

foretaket strategiske kjøp i området. Kommende omreguleringsplan vil avklare ytterligere

forskutteringsbehov som det vil være naturlig å knytte til ovennevnte budsjettbevilgning. Årets

bevilgning på kr 50 mill. foreslås forskjøvet og vil bli innarbeidet i kommende handlings- og

økonomiplaner.

Rådmannens tilrådning

Bystyret har lagt opp til at Stavanger kommune/Stavanger utvikling KF skal påta seg et ansvar for

byggemodning/gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim og Hillevåg. For bare

Madla-Revheim vil dette utgjøre kostnader på over kr 1 mrd. (ekskl. kommunale formålsbygg mv.).

Dette vil gi et årlig netto likviditetsbehov på mellom ca. kr 150-300 mill. i perioden fram til etter 2050.

Det legges opp til at bykassen skal forskuttere tiltakene, noe som innebærer at betydelige

kapitalkostnader belastes bykassens driftsbudsjett i den aktuelle perioden.

Rådmannen tilrår at det i løpet av kort tid fremmes en egen sak for politisk behandling vedrørende

gjennomføring av overordnet infrastruktur i Madla-Revheim. Dette som grunnlag for ev. inngåelse av

avtale med utbyggere. I saken bør det redegjøres nærmere for bl.a. samlede kostnader, finansiering av

ulike tiltak, og årlig netto likviditetsbehov som skal dekkes gjennom forskuttering. Saken vil

derigjennom synliggjøre de langsiktige økonomiske konsekvensene for Stavanger kommune.

Stavanger Forum AS

Bystyret vedtok den 11.02.2019 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 kostnadskutt og omstrukturering av selskapet. Bystyret behandler den 27.05.2019 sak

47/19 – «Stavanger Forum AS – status i arbeidet med omstrukturering». I den aktuelle saken gis det

en orientering om status i arbeidet med å omstrukturere SF. Dette arbeidet vil løpe fram til

sommeren 2019. Det legges videre opp til at bystyret skal ta stilling til gjennomføring av nye

emisjoner i SF. Eventuelle økonomiske effekter for bykassen knyttet til emisjoner og likviditetslånet

vil behandles i rapporten per 2. tertial 2019.

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 usikkerhet knyttet til grunnlaget for videre drift, uten finansiell bistand fra eksterne
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aktører. Det er følgelig risiko for en snarlig innfrielse av kommunenes garantiforpliktelser. Det er lagt

opp til at bystyret den 17.06.2019 skal behandle sak (formannskapssak 83/19) om «Forus Sportssenter

– Garantier, eierskap og drift». I saken er det redegjort nærmere for risikoen knyttet til innfrielse av

garantiforpliktelsen. Økonomiske konsekvenser for bykassen av en eventuell innfrielse av

garantiforpliktelsen, vil behandles i rapporten per 2. tertial 2019.
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5 Lederskap, kompetanse og organisasjon

5.1 Etablering av nye Stavanger kommune

5.2 Kompetanse og rekru�ering

5.3 Lederskap i ny organisasjon

5.4 Sykefravær

5.5 Arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

5.6 Ansa�e og vikarer

5.1 Etablering av nye Stavanger kommune

Det er stor aktivitet i arbeidet med etableringen av nye Stavanger kommune. 1. tertial pågår det rundt

20 prosjekter i forbindelse med kommunesammenslåingen. Flere av prosjektene er ferdig med

hovedleveransene sine og har vært gjennomført med involvering fra innbyggere, politikere, tillitsvalgte

og ansatte. I perioden har prosjektrådmannen blant annet igangsatt arbeid med nytt plansystem,

innbyggertorg og utvikling av visjon og verdier for den nye kommunen. Samtidig er det ferdigstilt et

administrativt forslag til felles samfunnsdel i den nye kommuneplanen. Arbeidet med å harmonisere

kommunenes tjenestetilbud, organisering, systemer og nivå på satser og gebyrer har kommet langt.

Harmonisering av kommunenes budsjetter er også gjennomført. I slutten av april ble det arrangert et

strategiseminar for fellesnemnda om HØP 2020-2023. Tjenestetilbudet og den administrative

organiseringen av den nye kommunen ble besluttet i mars måned. Dimensjonering av de ulike

tjenesteområdene og innplassering av ledere startet deretter opp.  Alle ansatte skal være innplassert

senest 30.06.2019. Gjennom harmoniseringsarbeidet identifiseres og evt. iverksettes det også mulige

forbedringsområder som kan bidra til utviklingen av nye Stavanger kommune sine tjenesteleveranser.

5.2 Kompetanse og rekru�ering

I følge KS er det gjennomgående i hele Norge mest krevende å rekruttere og beholde fag-,

universitets- og høyskoleutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette er også gjeldende for

Stavanger kommune, hvor den største utfordringen fortsatt er å rekruttere sykepleiere til tjenestene

innenfor helse og velferd. I snitt er det ca. 20 % ledige stillinger ved kommunens sykehjem, og det er

også rekrutteringsutfordringer innenfor deler av de hjemmebaserte tjenestene.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har god tilgang på sykepleiere, men det er for få søkere som

har den nødvendige videreutdanningen som helsesykepleier. Dette kan skyldes at det er for liten

kapasitet hos utdanningsinstitusjonene i forhold til etterspørsel.  8 av 15 av sykepleierne som jobber

ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten er under utdanning til helsesykepleier.

62

http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


Det arbeides med ulike tiltak for både å rekruttere og beholde sykepleiere, jfr. sak 3/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974655?agendaItemId=219908) i kommunalstyret for administrasjon

mars 19. Blant annet vil kommunen delta i KS’ satsing med å få flere sykepleiere inn i den kommunale

helse og omsorgssektoren gjennom prosjektet JOBBVINNER (https://jobbvinner.no/pilot/morgendagens-sykepleiere/).

I 1. tertial har Stavanger kommune innført ny prosess for utlysning av lærerstillinger. Ledige stillinger

lyses ut av den enkelte skole fortløpende når det er klart hvilke behov og ressurser skolene har.

Skolene rapporterer tilbake at ny prosess fungerer godt og at søkeromfanget er bra, men at det er

utfordrende å få tak i lærere med kompetanse til å undervise på 1.-4. trinn.

5.3 Lederskap i ny organisasjon

I løpet av 1. tertial har det blitt jobbet med å ferdigstille lederutviklingsprogrammet for rådmann,

direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer i nye Stavanger kommune. Programmet gjennomføres i

perioden mai 2019 til januar 2020. Målet med programmet er utvikling av egen lederatferd for å gjøre

den nye kommunen 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 sammen med andre.

I perioden er det også startet opp et prosjekt med å se på et helhetlig system for lederopplæring. For

at ledere skal finne sin rolle i kommunen og utøve god ledelse, må ledere gis nødvendig opplæring i

hva det vil si å være leder i Stavanger. Prosjektet skal definere hvilke opplæringselementer som er

viktige å ha med i en felles opplæring for nye og eksisterende ledere og hvordan dette kan

systematiseres og gjennomføres.

5.4 Sykefravær

Sykefraværet for 1. kvartal 2019 er på 9,2 % og 0,6 prosentpoeng lavere sammenlignet med 1. kvartal

2018 , se figur 5.3. Det skyldes særlig en reduksjon på korttidsfraværet, se figur 5.2. Det er klare

sesongmessige variasjoner i sykefraværet, og sykefraværet for 1. kvartal er tradisjonelt sett høyere enn

resten av året. Figur 5.1 viser utviklingen per måned sammenlignet med 2017 og 2018.

Influensasesongen hadde stor innvirkning på korttidsfraværet i 2018. I følge Folkehelseinstituttet

nådde sesongens influensautbrudd i 2019 toppen i uke 7, og fra uke 13 sank nivået fra lavt til svært

lavt. Årets influensautbrudd betegnes som middels, og regnes  nå som over.

1
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Figur 5.1 Utvikling i sykefravær per måned, mars og april 2019 er foreløpige tall

Figur 5.2 Utvikling i korttids- og langtidsfravær per måned, mars og april 2019 er foreløpige tall

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 har dermed størst innvirkning
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på kommunens gjennomsnittlige sykefravær. I 1. kvartal 2019 har alle tjenesteområdene, bortsett fra

By- og samfunnsplanlegging, redusert sitt sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Figur 5.3 Sykefravær fordelt på tjenesteområdene per 1. kvartal. Antall ansatte i parantes.

Generelt er det nedgang i sykefraværet i de utvalgte områdene, bortsett fra skoleområdet som har en

økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Kommunens lærlinger fortsetter med å redusere sitt sykefravær. I 1. kvartal 2019 er sykefraværet 7,5

%, som er en nedgang på 5 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2018. Selv om

influensasesongen i 2018 hadde stor påvirkning på korttidsfraværet, så kan ikke nedgangen i

sykefraværet kun forklares med det. Opplæringskontoret har forbedret rutinene både på systemnivå

og på individnivå, blant annet gjennom å være «tettere på» virksomheter og lærlinger der det er

gjentagende fravær.
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Figur 5.4 Sykefravær fordelt på utvalgte områder per 1. kvartal. Antall ansatte i parantes.

Sykefraværsprosjektet «Sammen for redusert sykefravær»

Som del av rådmannens forsterkede innsats for å få ned sykefraværet i Stavanger kommune, er det i

1. tertial etablert et prosjekt kalt “Sammen for redusert sykefravær” som skal vare fra 2019 til 2021.

Det er avsatt dedikerte ressurser til prosjektet. Innsatsen i prosjektet skal rettes inn mot utvalgte

virksomhetsområder, der man skal bruke ulike tilnærminger for å adressere de lokale utfordringene i

samråd med lokal ledelse, kommunalsjefer og direktører. Rådmannen har bestemt at første

virksomhetsområde skal være barnehager.

I tillegg er det også et pågående arbeid med å vurdere og effektivisere sykefraværsprosessen og

oppfølging av sykemeldte. Rutiner for oppfølgingen av sykefravær ble høsten 2018 evaluert og endret.

I forlengelsen av dette, er det i 1. tertial gjennomført et arbeid med å sikre standardisering og

forenkling av rutinene.

5.5 Arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse,
miljø og sikkerhet

I forbindelse med arbeidet med etableringen av den nye kommunen har arbeidsmiljøutvalgene

fortløpende oppmerksomhet på kommunesammenslåingens betydning for ansatte og deres

arbeidsmiljø. Arbeidet med å harmonisere organiseringen av verneområder, arbeidsmiljøutvalg og

HMS-grupper i nye Stavanger kommune startet i 1. tertial og pågår ut 2019.

Årets medarbeiderundersøkelse
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I løpet av 1. tertial er det gjennomført medarbeiderundersøkelse. Kommunen har tatt i bruk KS’ 10

faktor som kartleggingsverktøy. Undersøkelsen gir et godt grunnlag for medarbeider-, leder- og

organisasjonsutvikling. I denne forbindelse er det også gjennomført kurs for ledere, verneombud og

tillitsvalgte i oppfølging av resultatene.

HMS-kompetanse

Kommunens lovpålagte opplæring innen HMS og arbeidsmiljø for ledere, verneombud og medlemmer

av arbeidsmiljøutvalg pågår kontinuerlig. Det er hittil i år gjennomført ett arbeidsmiljø grunnkurs og to

dagskurs i HMS for ledere. Flere kurs er satt opp gjennom året.

Forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler

Det har i perioden pågått et arbeid for å tilpasse ny digital løsning for avvik og forbedring med hensyn

til innmelding av avvik og risikovurdering som gjelder vold og trusler.

Stavanger kommune har i perioden fått anledning til å delta i uttesting av et nytt kurs i forebygging og

håndtering av vold og trusler. Kurset utvikles gjennom et samarbeidsprosjekt på nasjonalt nivå, hvor

blant annet de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna har deltatt.

Avviksbehandling

I 1. tertial 2019 ble det rapportert 1783 avvikssaker som gjelder ansatte i avvikssystemet Synergi, noe

som tilsvarer en økning på 10,7 % i forhold til samme periode i 2018. I rapporteringsperioden er 69 %

av innrapporterte avvik avsluttet eller under behandling mot 85 % for 1. tertial 2018. Det forventes at

endelig andel saksbehandlede avvik vil øke til omtrent samme nivå som i 2018.

En avvikssak vil ofte inneholde flere kategorier. Antall innrapporterte kategorier vil derfor være høyere

enn antall rapporterte avvikssaker (2707 mot 1783). Av andel kategorier er 49 % innenfor kategorien

«Vold og trusler».

5.6 Ansa�e og vikarer

I Stavanger kommune var det per 30. april 2019 totalt 9 806 ansatte fordelt på 8 049 årsverk. Det

inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (177) og ansatte i lønnet permisjon (272 personer). I tillegg

kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå. Det er en

liten nedgang i antall fast ansatte i 1. tertial 2019 og en økning i bruk av vikarer/midlertidig ansatte.

Nedgangen av antall fast ansatte er marginal, og må sees på som en endel av de naturlige svingninger

i ansattmassen.

Ansa�e på fast lønn Ansa�e på fast lønn 
Ansa�eAnsa�e

prpr
31.12.18 31.12.18 

ÅrsverkÅrsverk
pr.pr.

31.12.18 31.12.18 

Ansa�eAnsa�e
pr.pr.

30.04.19 30.04.19 

ÅrsverkÅrsverk
pr.pr.

30.04.19 30.04.19 

AntallAntall
årsverkårsverk

endringerendringer
ii

perioden perioden 

EndringEndring
i % i % 

Fast ansatte  8590  6928  8559  6893  -35 -0,5

Vikarer/midlertidige ansatte  1353  939  1396  983  44 4,7
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Ansa�e på fast lønn Ansa�e på fast lønn 
Ansa�eAnsa�e

prpr
31.12.18 31.12.18 

ÅrsverkÅrsverk
pr.pr.

31.12.18 31.12.18 

Ansa�eAnsa�e
pr.pr.

30.04.19 30.04.19 

ÅrsverkÅrsverk
pr.pr.

30.04.19 30.04.19 

AntallAntall
årsverkårsverk

endringerendringer
ii

perioden perioden 

EndringEndring
i % i % 

Lærlinger  179  178  177  174  -4 -2,1

Sum Stavanger kommune*  9778  8045  9806  8049 5 0,1

Av total sum utgjør ansatte i lønnet permisjon  267  226  272  234  8 3,6

*            

*Total sum av antall ansatte er ikke det samme
som summen av faste/vikarer/midlertidige og
lærlinger. Det skyldes at en ansatt kan ha 50
prosent fast stilling og 50 prosent stilling som
vikar. Denne ansatte vil da bli telt to ganger,
både som fast og vikarer/midlertidige, men kun
én gang i summen. 

           

**Desimaler og avrunding er årsak til små avvik i
summering 

           

Tabell 5.1 Antall ansatte og årsverk

Tjenesteområde Tjenesteområde  Årsverk pr.Årsverk pr.
31.12.18 31.12.18 

Årsverk pr.Årsverk pr.
30.04.19 30.04.19 

Endring iEndring i
perioden perioden 

Endring iEndring i
% % 

Stab og støtte  279 283 4 1,4

Bymiljø og utbygging  221 226 5 2,3

By- og samfunnsplanlegging  99 101 2 2,2

Innbygger- og samfunnskontakt  62 63 1 1,6

Helse og velferd  2869 2875 7 0,2

Oppvekst og utdanning  4311 4299 -12 -0,3

Annet (lærlinger utgjør 177 årsverk per
30.04.19 

205 203 -3 -1,2

Stavanger kommune samlet  8045 8049 5 0,1

Tabell 5.2 Årsverk per tjenesteområde
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6 Status tekstvedtak HØP

                 

1 Ny skole i Storhaug bydel 28 Stavanger Bolig KF 55 SFO-plasser 5.-10. trinn

2 Økologisk gård 29 Nærmiljøplaner 56 Lokalt integreringsløft

3 Områdeløft for Hillevåg 30
Byggemodning av boligområder for
familier

57 Barnefattigdom

4 Områdeløft for Storhaug 31 Boligfinansiering 58
Nytt sykehjem mellom 2022
og 2026

5
Økt opparbeidelse friområder og
hundeluftegårder

32 Omsorgsbygg 2030 59
Domkirkens sykehjem til
Lervig

6
Kongress- og
arrangementsturisme og
Stavanger Forum AS

33
Egne selveide boliger for
utviklingshemmede/ Solborg

60
Ramsvigbyen - senter for
demens

7
Kongress og
arrangementsturisme

34
Fremtidig organisering av
næringsutviklingsarbeidet til
kommunen

61
Dagsenter for
funksjonshemmede

8
Reorganisering Stavanger Forum
AS

35
Opprettelse av Kongress og
sportssenter KF

62
Prøveprosjekt - økt
bemanning for å redusere
sykefraværet

9 Universitets- og høyskolebyen 36 Gladmatfestivalen 63 Flere VTA-plasser

10 Stavanger sentrum 37 Norway Chess og Norway Summit 64
Foreldre til barn med
funksjonsnedsettelse

11 Lyse AS 38 Sjakk-VM 2020 til Stavanger 65 Studenthelsestasjon

12
Ny skole på Storhaug –
modellskole for smartteknologi

39 Utvikling av Ullandhaug-området 66 Spaniaplasser

13 Entreprenørskapskompetanse 40 Stavanger sentrum 67
Opptrappingsplan for
barnevern

14 Skolevegringsprosjekt 41 Kreative lekeplasser 68 Kjøp av tjenester

15 Rus og psykiatri 42 Tinghus på Bekhuskaien 69
Samarbeid med sykehuset,
bruk av eksisterende plasser

16 Levekårsløft 43 Studenter i Sentrum 70 Nytorget

17 Psykisk helse 44 Byjubileer 71 Skjøtsel av friområder

18 Nye boligformer 45 Servicebygg til domkirken 72 Flørli-visjonen
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Tekstvedtak HØP under oppfølging

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

1. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020.

Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 30.04.2019:

Sak er fremmet og behandlet av formannskapet i sak 75/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220225). Følges opp videre i henhold til fremdrift

og byggeinstruks. Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

2. 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 30.04.2019:

Stiftelsen arbeider fortsatt med å klargjøre premissene for søknad om økonomisk støtte til oppføring

av nytt bygg, og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen

foreligger.

                 

19
Engøyholmen – status som
fartøyvernsenter

46 Vikingsenter 73
Bruk av Klima- og miljøfondet
– per år

20 Verdensarv 47 ICORN 74 Påbegynne park i Lervig

21 MUST, Holmeegenes 48 Lagerplass museale gjenstander 75
Sykkelparkering og
sykkelprioriterte gater

22 Kunst i offentlig rom 49 Styrke det frie kulturfeltet 76 Kvalitetssikring av prosjekter

23 Norsk Lydinstitutt 50 Kunstgress 77 Skolegården på Våland

24
Vedlikehold/skjøtsel av
friområdene

51 Flerbrukshaller 78
Faste tribuneplasser i
Storhallen

25 Kommunal ladestrategi 52 Prioritere ny skole i Lervig 79
Dyrevernsorganisasjonene i
Rogaland

26 Sykkelstrategien revideres 53 IKT-satsing - smarttavler til skolene 80 Engøyholmen

27 Garderobeanlegg på Hinna 54 Nye ungdomstrender    

Tabell 6.1 Tekstvedtak
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3. Områdelø� for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7

million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 30.04.2019:

Det ble gjennomført en workshop i februar med over 80 deltakere der både administrasjon og ulike

aktører i Hillevåg deltok. Ulike delprosjekter er satt i gang.  Når det gjelder utvikling av

medborgerskap er det planlagt første utgave av bydelsavis, flere partier rekrutterer kandidater fra

Hillevåg, og bydelsarrangementet Vinterlys ble gjennomført i januar.  Stillingen som familiekoordinator

i Hillevåg og Hinna er utlyst og Ungjobb har fått egen prosjektleder. Hillevåg bydelsutvalg har vedtatt

at deler av utviklingsfondet skal gå til Pådriv i regi av Grønn by. Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt

og videre rapportering gjøres i forbindelse med tertialrapporter og sluttrapport for prosjektet.

4. Områdelø� for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den

nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og

områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 30.04.2019:

Arbeidet med å konkretisere og iverksette vedtatte satsinger i handlingsplanen for 2019 fortsetter.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har jobbet med å konkretisere hvordan de øremerkede

stillingene til Storhaug skal innrette arbeidet slik at det bidrar til varig tjenesteutvikling. Det pågår

planlegging av flere store fysiske oppgraderinger, blant annet Lervigparken og Stjernelekeplassen. I

tillegg er arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2692, Lervig skole- og sykehjemskvartal,

igangsatt. Ordningen med nærmiljøtilskudd er videreført. Områdesatsingen har overtatt

Flyktningseksjonen sine lokaler i Kvitsøygata 3, og skal i løpet av våren 2019 etablere et

bydelsfellesskap som skal samle ulike aktører i bydelen. Det skal være et miljø for tjenesteutvikling,

tjenesteyting og innovasjon. Storhaug Unlimited har etablert et styre, og jobber med nettverksbygging

og kommunikasjon opp mot aktuelle sosiale entreprenører og samarbeidspartnere. NORCE har

offentliggjort deler av sitt evalueringsoppdrag, blant annet knyttet til levekårsdata. Det planlegges en

nullpunktsanalyse som skal gjennomføres våren 2019.

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt og videre rapportering gjøres i forbindelse med

tertialrapporter og sluttrapport for prosjektet.

5. Økt opparbeidelse friområder og hundelu�egårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder

og setter av 1,5 millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr

400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 30.04.2019:

Hundeluftingsområde på Tasta er ferdig og åpnet, Hundvåg påbegynt og åpnes i juni, Eiganes og

Våland forslag til plassering blir lagt fram for bydelsutvalg og KMU i september.
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Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt og videre rapportering gjøres i forbindelse med

tertialrapporter og sluttrapport for prosjektet.

6. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress-

og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 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 satsingen ”Stavanger Convention

Bureau”.

Status per 30.04.2019:

Sak vedrørende kapitalforhøyelser fremmes for politisk behandling i 2. kvartal 2019.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

7. 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 30.04.2019:

Kongress og arrangementsfondet og opprettelse av Kongress og sportssenter KF ses i sammenheng

med pågående arbeid med å omstrukturere Stavanger Forum AS, jf. bystyrets vedtak i sak 18/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219370) den 11.02.2019. Sak vedrørende status i

omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i 2. kvartal 2019.

8. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og

arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum

AS.
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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 30.04.2019:

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219370) – anmodning om tilførsel av likvide

midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger

Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt

kommunalt foretak.

9. 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 30.04.2019:

Forprosjekt for Utvikling av Ullandhaug området, «Ullandhaug 2023», er igangsatt og

Kommunalutvalget ble orientert om fremdrift og status i møte 26. mars.  Kunnskapsby-arbeidet pågår

og element i prosessen ble drøftet med Studentrådet på workshop 4. mars.  Prosjektene

Kunnskapsbyen Stavanger og Ullandhaug 2023 har regelmessige møter for å sikre nødvendig

samkjøring og sikre mulige synergieffekter.

10. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for

den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med

forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City

Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget blir

kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag

ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.
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Status per 30.04.2019:

Bystyret vedtok 11.03.19 Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Til Kommunalutvalgets møte 11.06

vil det bli lagt fram sak med rådmannens anbefaling til oppfølging og konkretisering av vedtaket om

Kommunalutvalget som koordinerende organ for sentrum. CID Stavanger sentrum videreføres, og

arbeidet innenfor disse rammene ses i sammenheng med organiseringen av kommunens

sentrumsarbeid i kommende sak. Involvering av eksterne aktører, næringsliv, organisasjoner og

innbyggere blir en viktig del av denne saken.

Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

11. 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 30.04.2019:

Arbeidsgruppens arbeid er ferdigstilt og tilrådningen vil fremmes for politisk behandling våren 2019. 

12. Ny skole på Storhaug – modellskole for smar�eknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner

ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at

moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det

et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer,

og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 30.04.2019:

Sak er fremmet og behandlet i sak 75/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220225).

Følges opp videre i henhold til fremdrift og byggeinstruks. Tekstvedtaket anses nå som ferdigstilt.

13. Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og

elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem

jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel smartyby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars 2018:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 30.04.2019:

Sak 24/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974521?agendaItemId=219741) Entrepenørskapskompetanse i

stavangerskolen ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 20. mars 2019. Tekstvedtaket er med

dette ferdigbehandlet.

14. Skolevegringsprosjekt
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Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver

omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser

målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med

spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike

profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes

departementet om prosjektmidler.

Status per 30.04.2019:

Skolevegring er et tema som rådmannen arbeider med, bl.a. i sammenheng med oppfølgingen av

forvaltningsrevisjonsrapporten om ungdomsmiljø (rus, vold og skolefrafall). Rådmannen vil legge fram

en orienteringssak om dette i juni. Tekstvedtaket anses med dette ferdigbehandlet.

15. Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus

og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer

arbeidet og bruk av de avsatte midlene på 10 millioner. Det søkes om finansiering fra staten og KS

involveres i prosessen.

Status per 30.04.2019:

Prosjektbeskrivelse legges fram for kommunalstyret for levekår i juni 2019. Tekstvedtaket anses med

dette ferdigbehandlet.

16. 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
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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

bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for

kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først

fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av

fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads-

beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.

3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å

bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til

innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.

4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for

kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 30.04.2019:

Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik ble lagt fram for kommunalstyret for

oppvekst og kommunalstyret for levekår i 14. og 15. mai 2019

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974499?agendaItemId=220300).

Tiltaksplanen Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022 er

behandlet i Innvandrerrådet, Funksjonshemmedes råd, kommunalstyret for levekår, kommunalstyret

for oppvekst og Ungdommens bystyre i mars 2019 og i Stavanger formannskap i april 2019. Saken skal

endelig behandles i Stavanger bystyre i slutten av mai 2019.

17. Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk

syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en
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oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens

dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt

tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på

hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger

Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og

kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Status per 30.04.2019:

Sak 57/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691043?agendaItemId=216270) om dagsentertilbud ble

fremlagt i kommunalstyret for levekår i 2018.  Sak om «Tilbud og kapasitet på helsestasjonens

familiesenter», sak 17/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691037?agendaItemId=213848), ble behandlet i

kommunalstyret for levekår 06.03.18. Det ble også orientert i levekårstyret 20.11.18 om prosjektet

«Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen», sak 73/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691047?

agendaItemId=217908).

Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet. 

18. 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 30.04.2019:

Plan for Omsorgsbygg 2019 – 2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2018.

19. Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke

om status som statlig fartøyvernsenter.
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Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg 150 000 kroner.

Vedtak i FSK 15. Mars 2018:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 30.04.2019:

Saken er omtalt i forslag til ny kulturplan som skal opp til behandling i bystyret 27. mai 2019.

Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

20. Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket

som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie, samt kloster og steinkirker, vurderes fremmet som

kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes

med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

Vedtak i FSK 15. Mars 2018:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 30.04.2019:

Saken er ivaretatt med eget tiltak i handlingsdelen til forslag til ny kulturplan som skal opp til

behandling i bystyret 27. mai 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet. 

21. 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.

Status per 30.04.2019:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST om tilbakeføring av objekter er

ennå ikke fremforhandlet. 

22. Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli

bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2019.

Status per 30.04.2019:

Saken er ivaretatt med eget tiltak om temaplan for visuell kunst i forslag til ny kulturplan som skal

opp til behandling i bystyret 27. mai 2019. Sak om mandat for plan for visuell kunst legges fram for

KKI i løpet av 2. tertial 2019. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

23. Norsk Lydinstitu�
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Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med

en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor

oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 30.04.2019:

Saken er ivaretatt i forslag til ny kulturplan som skal opp til behandling i bystyret 27. mai. Der står

det at Stavanger kommunene vil ta initiativ for å se på hvordan det kan utvikles en bedre

samarbeidsløsning mellom Norsk Lydinstitutt, Musikkbiblioteket på Sølvberget, Arkivenes hus og

Nasjonalbiblioteket. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

24. Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes to millioner hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og

tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av

turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen

sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 30.04.2019:

Tekstvedtak regnes som ferdig behandlet. Midlene er fordelt i vedtatt årsprogram og gjennomføres i

samsvar med dette. Prosjektering fugleøy i Mosvatnet er startet opp.

25. Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er

nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i

sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget

under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars 2018:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 30.04.2019:

Sak 15/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977045?agendaItemId=218965) ble lagt frem for KMU. Tiltaket

er ferdigstilt. Følges opp med årlige rapporter til KMU.

26. Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes 80 millioner kroner på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene.

Sykkelstrategi med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt
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som mulig.  Det skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvise

utbedringer.

Status per 30.04.2019:

Forslag til revidering av sykkelstrategi er utarbeidet og blir fremmet til KMU juni 2019. Tekstvedtaket

anses med dette som ferdig behandlet.

27. Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges til rette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes

inntil en million kroner til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som

mulig.

Status per 30.04.2019:

Sak 81/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977052?agendaItemId=220354) etter anbud godkjent av KMU.

Kontraktsinngåelse og byggestart igangsatt. Tiltaket regnes som ferdigstilt, følges opp av KMU i

henhold til gjeldende rutiner.

28. 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 30.04.2019:

Sak fremmes for behandling våren 2019, jf. bystyresak 119/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690857?agendaItemId=218223) og 97/18

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690851?agendaItemId=216125).

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

Samfunns- og næringsutvikling

29. Nærmiljøplaner
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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

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 30.04.2019:

Nærmiljøplaner avklares og samordnes med pågående prosjekter i nye Stavanger. Sak fremmes til 2.

tertial.

30. 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

81



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 30.04.2019:

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.

31. 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

finansiere lån til egen bolig. En kommunal garantiordning skal også vurderes. Rådmannen legger frem

en egen sak om hvordan dette kan organiseres.

Status per 30.04.2019:

En orienteringssak fremmes til politisk behandling 2. kvartal 2019.

32. Omsorgsbygg 2030

Antall eldre over 80 år øker frem mot 2030. Stavanger kommune må planlegge og tilrettelegge for

flere ulike botilbud for eldre. Alle skal ha et godt sted å bo og få hjelp til å mestre boforhold og

hverdagsliv.

I saken om omsorgsbygg 2030, må det fremgå hvordan Stavanger kommune skal tilrettelegge for et

variert botilbud som for eksempel leilighetskompleks og bofellesskap hvor en kan kjøpe eller leie seg

inn. Dette kan skje i samarbeid med ideelle eller private aktører. Nytt sykehjem planlegges i perioden

2022 og 2026.

Det må sørges for at det blir avsatt tomter til boligprosjekter for utviklingshemmede og andre

grupper, som for eksempel tomten på Madlamark. Videre fremdrift vil bli tatt opp ved behandling av

Omsorgsbygg 2030.

 Status per 30.04.2019:

Plan for Omsorgsbygg 2019-2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2019.

Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

33. 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. 
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Status per 30.04.2019:

Sak om feste vil bli fremmet for formannskapet 2. kvartal. Klargjøring av tomt og

konkurransegrunnlag pågår parallelt.

34. 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 30.04.2019:

Rådmannen har startet arbeidet med å se på den framtidige organiseringen av

næringsutviklingsarbeidet i kommunen er startet. Arbeidet ses i sammenheng med ny næringsstrategi

med handlingsplan som skal utarbeides. Rådmannen legger fram mandatsak 11. juni for

Kommunalutvalget som er styringsgruppe.

35. 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

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 30.04.2019:

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?

agendaItemId=219370) – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det

lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder

vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak. Sak

vedrørende status i omstruktureringsarbeidet fremmes for behandling i bystyret 27. mai 2019.

36. Gladmatfestivalen

83

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/976362?agendaItemId=219370


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 30.04.2019:

Rådmannen har en løpende dialog med Rogaland fylkeskommune vedrørende Gladmat. Det vil bli tatt

et konkret initiativ når i fylkeskommunen er på plass.

37. Norway Chess og Norway Summit

Norway Chess er en av verdens største sjakkturneringer som bystyret ønsker skal videreutvikles i

Stavanger. Norway Summit er en viktig møteplass og arena som tiltrekker seg mange besøkende.

Bystyret øker bidraget til Norway Chess med 400 000 kroner til totalt en million kroner fra

formannskapets reservekonto, og øker bidraget til Norway Summit med 300 000 kroner til totalt 500

000 kroner fra næringsfondet.

Status per 30.04.2019:

Norway Chess arrangeres 3.-15. juni og Norway Summit arrangeres 5. juni. Tekstvedtaket er ferdigstilt.

38. Sjakk-VM 2020 til Stavanger

Stavanger kommune setter videre av 500 000 til en egen strategi/prosjektplan: Sjakk VM 2020 til

Stavanger. Midlene dekkes av arrangementsfondet.

Status per 30.04.2019:

Sak 70/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220229) til behandling i formannskapet

9. mai 2019 om samarbeid og støtte for å få Sjakk-VM til Stavanger i 2020. Tekstvedtaket er

ferdigstilt.

39. 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 30.04.2019:

Forprosjektet «Ullandhaug 2023» startet ved oppstart av året og Kommunalutvalget fikk i møte 26.

mars en orientering om status og fremdrift.

Rådmannen har tatt initiativ til sammen med UiS, SuS og RFK for i første omgang å drøfte rammene

og grunnlaget for utvikling av en felles visjon for «Ullandhaug 2023» og strategier for

universitetsområdet. Det er et mål i denne fasen å utmeisle en form for «programerklæring» for det

videre arbeidet, samt utarbeide en skisse til mandat og organisering av arbeidet.  Det fremmes egen

sak for kommunalutvalget som grunnlag for beslutning om hovedprosjektet «Ullandhaug 2023» i løpet
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av 3. kvartal 2019. Rådmannen vil også ta initiativ til, sammen med Rogaland fylkeskommune, Sola og

Sandnes kommuner, et arbeid med mål om å enes om en modell for å koordinere det offentlige

eierskapet i universitetsområdet.

Forprosjektet «Ullandhaug 2023» koordineres med Kunnskapsby-arbeidet for å sikre samordning.

40. Stavanger sentrum

Flertallspartiene ønsker å stimulere til økt sentrumshandel. Det settes derfor av to millioner i 2019 til

aktiviteter i sentrum fra Klima- og miljøfondet, og en million hvert år resten av perioden. Ber om en

sak til kommunalutvalget som viser hvordan dette kan organiseres.

Status per 30.04.2019:

Sak med forslag til plan er under utarbeidelse. Stavanger Sentrum har levert forslag. Legges fram i

løpet av mai 2019. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

41. Kreative lekeplasser

De kreative lekeplassene i Ajaxparken og Hermetikken ved Kjelvene er eksempler på gode og

moderne lekeplasser. Bidraget til kreative lekeplasser økes med to millioner kroner årlig i perioden.

Stavanger sentrum, Hillevåg, Storhaug og Kvernevik prioriteres.

Status per 30.04.2019:

Ferdigbehandlet.

42. 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 30.04.2019:

Arbeidet med felles planprogram for Havnefronten har startet opp.

43. 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 30.04.2019:

Sak kommer til behandling i studentrådet og formannskapet i 2020.

Kultur og idre�

44. Byjubileer
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Stavanger by og Stavanger domkirke feirer 900 år i 2025. I 2025 er det utvandrerjubileum. Dette må

også planlegges i forbindelse med by- og domkirkejubileet.

Status per 30.04.2019:

Sak legges fram til bystyret 17. juni 2019 med rådmannens anbefaling for videre arbeid. Tekstvedtaket

anses dermed som ferdigstilt.

45. 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 30.04.2019:

Formannskapet godkjente nylig 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.

46. 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 30.04.2019:

Sak 26/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973445?agendaItemId=220033) framlagt for kommunalutvalget

9. april 2019. Første møte ble gjennomført 25. april. Ytterligere to møter er planlagt før sommeren.

47. ICORN

Norge er hovedtema på bokmessen i Frankfurt 2019. Stavanger kommune deltar sammen med ICORN

på denne bokmessen for å løfte frem Stavangers arbeid for forfulgte forfattere. Dette er viktig for

ytringsfrihet og fredsarbeid. Det budsjetteres med 150 000 kroner til ICORN.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

48. 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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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 30.04.2019:

Saken utsettes til første halvår 2020 da blant annet rehabiliteringen av Holmeegenes ikke er

ferdigstilt.

49. Styrke det frie kulturfeltet

I den videre satsingen av Stavanger som kulturby er det viktig å styrke det frie kulturfeltet. Det settes

av en million kroner hvert år i perioden. Midlene fordeles i en ordinær sak til kommunalstyret for

kultur og idrett.

Status per 30.04.2019:

Styrkingen av midler til det frie feltet inngår i kommunens ordinære tilskuddsordninger til kunst og

kultur. Dette tildeles i ordinære saker som vedtas i KKI. Tektsvedtaket anses som ferdigstilt.

50. 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)

Status per 30.04.2019:

Prosjektering gjennomført, konkurranse utlyses før sommeren, men kan bli forsinket pga. manglende

framdrift vedrørende belysningsanlegg.

51. Flerbrukshaller

Det skal bygges flerbrukshaller ved ny skole i Lervig (nye Storhaug skole) og på Madlamark og Vaulen.

Bystyret legger til grunn at flerbrukshallene gir et godt tilbud og god kapasitetsutnyttelse.

Flerbrukshallene skal være viktige arenaer i nærmiljøene. Investeringsrammene økes derfor med

totalt 70 millioner kroner fordelt på perioden.

Status per 30.04.2019:

Tiltaket innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Tekstvedtaket anses dermed som

ferdigstilt.

Oppvekst

52. Prioritere ny skole i Lervig

87



Ny skole må fremskyves og skal ferdigstilles i 2022. Skolen skal bli en pilotskole for bruk

smartteknologi, og at det så tidlig som mulig nedsettes en styringsgruppe som utgår av

arbeidsutvalget for kommunalstyret for oppvekst. Aktuelle miljøer ved Universitetet i Stavanger og

andre trekkes inn i det videre arbeidet. Det flyttes 45 millioner kroner fra 2023 for å realisere skolen i

2022.

Status per 30.04.2019:

Sak 75/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973516?agendaItemId=220225) er fremmet og behandlet av

formannskapet 09.05.2019. Følges opp videre i henhold til fremdrift og byggeinstruks. Tekstvedtaket

anses nå som ferdigstilt.

53. IKT-satsing – smar�avler til skolene

IKT-strategien for Stavangerskolen videreføres ved at det kjøpes inn tavler/skjermer til

klasserommene. Det legges inn fire millioner kroner i 2019 og to millioner kroner i 2020. Det fremmes

en sak til kommunalstyret for oppvekst vedrørende innkjøp av modell og rekkefølge på utrulling på

skolene/bydelene.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i juni 2019. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

54. Nye ungdomstrender

Det skal så raskt som mulig utarbeides en strakstiltaksplan der en vurderer behovet for å styrke

eksisterende tilbud, behov for å styrke uteseksjonens mulighet til å være tilgjengelig på kveldstid i

helger og i bydelene, ambulerende helsesøster, styrket tilbud ved Metropolis og bruk av aktuelle

frivillige organisasjoner. Aktuelle aktører inviteres til et oppstartsmøte så raskt som mulig.

Det avsattes tre millioner kroner til strakstiltak i 2019.

Status per 30.04.2019:

Strakstiltaksplan ungdomstrender ble behandlet i sak 39/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973510?agendaItemId=219477) til Stavanger formannskap 21. februar

2019. Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

55. SFO-plasser 5.-10. trinn

Vi setter av 900 000 kroner per år, for at barn med spesielle behov skal få gratis tilbud om SFO.

Status per 30.04.2019:

Finansiering av tiltaket i Rennesøy og Finnøy behandles i Handlings- og økonomiplan 2020-2023. 

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

Levekår

56. Lokalt integreringslø�
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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

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 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår 3. kvartal 2019.

57. Barnefa�igdom

Ti millioner til handlingsplanen for barnefattigdom

Stavanger skal være en god by og bo i for alle, og vil fortsatt arbeide aktivt mot økende ulikheter og

barnefattigdom, både når det gjelder forebyggende og kompenserende tiltak. Bystyret bevilger derfor

ytterligere ti millioner kroner til tiltak basert i handlingsplanen for barnefattigdom.

Gjennomgang av støtteordninger

Bystyret ønsker en helhetlig gjennomgang av nivå på sosialhjelpen og en kartlegging som viser om

sosialhjelpsmottakere i Stavanger gjennom ulike støtteordninger totalt sett får mer eller mindre enn i

sammenlignbare byer. Herunder byer som holder barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget ved

beregning av sosialhjelp.

Status per 30.04.2019:
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Sak om Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022 og disponering

av kr 10 mill. bevilget i HØP 2019–2022 til styrket innsats mot barnefattigdom ble behandlet i

kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for oppvekst i mars 2019 og i formannskapet i april

2019. Saken legges fram for endelig behandling i bystyret i slutten av mai 2019. Tekstvedtaket anses

med dette som ferdig behandlet.

58. Ny� sykehjem mellom 2022 og 2026

Stavanger kommune har siden 2011 arbeidet målbevisst med «Leve hele livet» slik at eldre, men også

andre grupper, skal kunne få bo hjemme lengst mulig. På grunn av demografisk utvikling,

utskrivingspraksis fra sykehuset og mer komplekse sykdomsbilder hos våre eldre, må planlegging av

et nytt sykehjem påbegynnes i løpet av perioden. Flertallspartiene legger inn to millioner kroner i

2022 til planlegging av nytt sykehjem. Dette vil bli nærmere behandlet i sak om Omsorgsbygg 2030.

Status per 30.04.2019:

Plan for Omsorgsbygg 2019-2034 legges fram til endelig behandling i Bystyret i juni 2019. Planen

omhandler blant annet nytt sykehjem. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

59. Domkirkens sykehjem til Lervig

Bystyret ber om en sak om avtaleinngåelse med stiftelsen Domkirkens sykehjem om

virksomhetsoverdragelse til Lervig sykehjem, Stavanger kommune.

Samtidig inngås en intensjonsavtale mellom Stavanger kommune og Domkirkens sykehjem om et

omsorgsbolig/bofelleskap-prosjekt på tomten. Kommunen utbetaler en kompensasjon til

sykehjemmet som kan bruke til utviklingsprosjektet med inntil fem millioner kroner. Det settes av tre

millioner i 2019 og to millioner i 2020. Prosjektet skal knyttes til husbankfinansierte tiltak i

Omsorgsbygg 2030. Kommunen skal følge anskaffelsesregelverket, men handlingsrommet for ideell

virksomhet skal utnyttes fullt ut.

Status per 30.04.2019:

Sak legges fram til politisk behandling i mai 2019. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

60. Ramsvigbyen – senter for demens

I budsjettforslaget er ombygging av Ramsvigtunet omtalt som Demenslandsbyen. Ramsvigbyen –

senter for demens, brukes inntil videre. Bystyret vil gjennomføre prosjektet så raskt som mulig, med

mål om 2021. I det videre arbeidet skal det legges vekt på å etablere senterfunksjoner med butikker

som blant annet konditori, aktivitetstilbud og lokaler til aktuelle frivillige. Det søkes tilrettelagt for

nevnte lokaler i romprogrammets arbeid.

Eventuelle merkostnader innarbeides i første tertialrapportering.

Status per 30.04.2019:

Det er fremmet og behandlet sak 45/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973511?agendaItemId=219705) i

formannskapet. Tiltaket er ferdigbehandlet.

61. Dagsenter for funksjonshemmede
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Dagsentervirksomheten for funksjonshemmede foregår på Arbeidsgården. Virksomheten har vokst ut

av sine lokaler, noe som gjør det vanskelig for personer med store elektriske rullestoler å komme seg

rundt. Nytt dagsenter bør derfor vurderes i forbindelse med i Omsorgsbygg 2030.

Status per 30.04.2019:

I henhold til vedtak i kommunalstyret for Levekår sak 27/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974496?agendaItemId=219729), legges det fram en egen sak om nytt

dagsenter inkludert sansehus i kommunalstyret for levekår i juni 2019.  Tekstvedtaket anses som

ferdigstilt.

62. 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 30.04.2019:

Sak legges fram for kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for administrasjon i mai 2019.

Sak om evaluering av prosjektet  legges fram i løpet av 2020.

63. Flere VTA-plasser

Det er 34 personer som i dag som står på venteliste for varig tilrettelagt arbeidsplass. Det skal

tilrettelegges for flere VTA-plasser i Stavanger enten i egen regi eller i regi av våre aktuelle bedrifter.

Egen sak vedrørende finansiering og eventuelle plasser i kommunal regi, fremlegges for

kommunalstyret levekår når statlig tildeling er avklart,

Status per 30.04.2019:

Sak om flere VTA-plasser ble behandlet i kommunalstyret for Levekår, sak 23/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974496?agendaItemId=219724).

Vedtaket er ferdigstilt. 

64. Foreldre til barn med funksjonsnedse�else

Foreldre av barn med funksjonsnedsettelse har et stort behov for tett oppfølging over tid. Disse må

sikres en fast og kvalifisert koordinator ved sitt helse- og sosialkontor.

Bystyret ber om en sak til levekår om hvordan tjenestene kan koordineres bedre og mer effektivt for

barn med funksjonsnedsettelse.

Status per 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i kommunalstyret for levekår juni 2019. Tekstvedtaket anses

dermed som ferdigstilt.
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65. Studenthelsestasjon

Bystyret opprettholder støtten til SiS – Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon på 145

000, og løfter inn 46 000 kroner.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

66. Spaniaplasser

Bystyret ønsker å opprettholde fire Spaniaplasser, og legger derfor inn en ekstra i forhold til

rådmannens forslag. Det settes av 700 000 kroner hvert år i perioden.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

67. Opptrappingsplan for barnevern

Flertallspartiene vil styrke barnevernet og oppretter derfor seks ekstra stillinger i perioden, utover de

som allerede ligger i rådmannens forslag til budsjett.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

68. Kjøp av tjenester

Redusere antall plasseringer i institusjon. Må også gjennomgå eksisterende avtaler for å redusere

kostnadene. Økt kapasitet i barnevernet vil styrke muligheten for hjelp i hjemmet.

Økte utgifter dekkes inn med lavere kostnad på institusjonsplasser, beregnet til 1,5 millioner kroner i

2021 og 2022

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.

69. 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 30.04.2019:
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Spørsmålet om fleksibel bruk av øyeblikkelig-hjelp plassene behandlet i kommunalstyret for Levekår

sak 11/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/974495?agendaItemId=219241). Sak om opprettelse av

ambulant team legges fram for kommunalstyret for Levekår 4. kvartal 2019.

Miljø og utbygging

70. Nytorget

Bystyret legger til grunn avtalen av 20.02.2018 for utvikling av Nytorget. Videre avventes

arkitektkonkurransen for Nytorget før endelig utvikling av området.

Status per 30.04.2019:

Behandles i kommende HØP 2020-2023.

71. Skjøtsel av friområder

Midler til skjøtselstiltak for kommunes friområder styrkes med to millioner kroner i året i perioden.

Gjennomføring av planen for Lille Stokkavatnet og tiltak i Flørli skal prioriteres. Bruken av midlene

skal fremlegges for kommunalstyret for miljø og utbygging i aktuell arbeidsplansak.

Status per 30.04.2019:

Årsprogrammet er under gjennnomføring. Tekstvedtaket regnes som ferdigstilt.

72. 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 30.04.2019:

Arbeid med Flørli – visjonen startes opp i 3. kvartal 2019.

73. Bruk av Klima- og miljøfondet – per år

Det overføres ti millioner kroner fra fondet til drift.

Gjennomføring av handlingsplan, drift og eventuelle investeringer. Det fremlegges snarest

en egen sak med forslag om hvordan midlene kan brukes. Det settes av seks millioner

kroner i 2019, og syv millioner kroner i 2020, 2021 og 2022.

Elbil-lading styrkes med ytterligere to millioner kroner. Det vises til tilsvarende bevilgning i

2018 – 2021. Midlene skal i hovedsak gå til støtteordning for borettslag og oppføring av

kommunale ladestasjoner.

Det skal brukes midler på sentrums attraktivitet på hverdager (omtalt i punkt om

Stavanger Sentrum). Midlene forvaltes av Stavanger sentrum AS, og det skal utarbeides en
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egen plan. Det settes av to millioner kroner i 2019 og en million kroner hvert av de øvrige

årene i perioden.

Status per 30.04.2019:

Sak 20/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/977046?agendaItemId=219361) framlagt til politisk behandling

i Kommunalstyret for miljø og utbygging 19. februar 2019. Tekstvedtaket regnes som ferdigbehandlet.

74. 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 30.04.2019:

Skisse til de midlertidige tiltakene som foreslås gjennomført i år er utarbeidet og blir lagt fram for

KMU i junimøtet.

75. Sykkelparkering og sykkelprioriterte gater

Det skal legges til rette for sikker sykkelparkering i sentrum og ved offentlige bygninger. Dette

innarbeides i arbeidsplanen for sykkelstrategien. Bystyret vil ha raskere gjennomføringstakt av

sykkelprioriterte veier.

Status per 30.04.2019:

Revidert forslag til sykkelstrategi legges fram for KMU i juni. Tekstvedtaket anses dermed som

ferdigstilt.

76. 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 30.04.2019:

Sak fremlegges i 3. kvartal 2019 i kommunalstyret for miljø og utbygging.

77. Skolegården på Våland

Skolegården på Våland rehabiliteres i ett byggetrinn. Alle fem delområder bygges samtidig og arbeidet

påbegynnes i 2019. Det flyttes til sammen tre millioner kroner fra 2021 og 2022 til 2019.

Status per 30.04.2019:
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Anbudsinnbydelse til trinn to sendes ut i mai/Juni. Bygging løpet av høsten. Tekstvedtaket vil følge

ordinære rutiner og byggeinstruks. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

78. Faste tribuneplasser i Storhallen

Det settes av 2,7 millioner kroner til faste tribuneplasser i Storhallen.

Status per 30.04.2019:

Det vil bli fremmet en egen sak til KKI 2. kvartal 2019. Tekstvedtaket anses dermed som ferdigstilt.

79. 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 30.04.2019:

Sak fremmes for politisk behandling i 2019 i tilknytning dyrevernsplanen.

80. Engøyholmen

Bystyret bevilger 300 000 kroner til Engøyholmen for delfinansiering av restaurering av

sjøhustak/gavlvegg.

Status per 30.04.2019:

Bevilgning innarbeidet i vedtatt budsjett, vedtaket er ferdigstilt.
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7 Innovasjon, utvikling og digitalisering

7.1 Innovasjon og utvikling

7.2 Smartbyen

7.1 Innovasjon og utvikling

Kommunalstyret for administrasjon tildelte i sak 36/18 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691102?

agendaItemId=217930) de årlige innovasjons- og utviklingsmidlene til interne prosjekter for 2019. Alle de ni

prosjektene er i gang og i 1. tertial er det gjennomført flere aktiviteter for å støtte opp under

prosjektene.

I perioden er en ny intranettside for kommunens interne innovasjonsarbeid publisert, med oversikt

over tildelte prosjekter samt digitale søknadsskjema til kommunens innovasjons- og utviklingsmidler.

Nettsiden er under utvikling, og målet er at den skal gi informasjon om kommunens interne

prosjekter og dele erfaringene i kommunens innovasjonsarbeid.

Fylkesmannen i Rogaland lyser hvert år ut skjønnsmidler som kommunene kan benytte til

utviklingsprosjekter. I 2019 har rådmannen valgt å prioritere to prosjekter som det søkes midler til:

1. Digi Rogaland: Digitaliseringssamarbeid mellom alle kommunene i Rogaland som ledes av

Stavanger kommune. Det søkes om midler til videreføring av det regionale samarbeidet for

digitalisering, tjenesteutvikling og innføring av nasjonale kommunale løsninger på tvers av

alle kommuner i Rogaland. Den neste fasen av prosjektet vil blant annet innrette seg mtp.

å videreføre arbeidet med koordinert mottak av statlige og felleskommunale prosjekter,

utvikling av nye felleskomponenter og digitale løsninger med sikte på regional og nasjonal

utbredelse og felles regionale anskaffelser der dette er aktuelt. Tilrettelegge for tilgang til

kompetanse gjennom felles ressurser og å videreføre arbeidet med å skape felles faglige

arenaer er også blant de prioriterte oppgaver i neste fase av prosjektet.

2. IKART (InterKommunalt Ambulant Rehabiliteringsteam): Bakgrunnen for dette prosjektet er

at yngre brukere med store og sammensatte behov ofte ikke får gode nok

rehabiliteringstjenester. Prosjektet skal lage og prøve ut en modell for intensiv tverrfaglig

oppfølging av rehabiliteringstjenestene til yngre personer med store og sammensatte

behov. Målgruppen er voksne personer (18 – 67 år) med alvorlige skader eller sykdom, som

har behov for fortsatt omfattende rehabilitering etter utskriving fra sykehus. IKART –

teamet er etablert og består foreløpig av lege, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut. Per

2. mai er tolv brukere inkludert i prosjektet, fra kommunene Sandnes, Kleppe, Hå, Strand

og Stavanger.Alle kommunene i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt har gitt sin tilslutning til å

delta i IKART, og er informert om at implementering i driftsmodell vil kreve delfinansiering.

F lt t f t i g f ligg d t lik l k lig f d k å bid
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Før resultat fra utprøvingen foreligger er det likevel vanskelig for andre kommuner å bidra

med midler. I tillegg til å involvere kommunene i utviklingen av prosjektet og planlegging

og implementering av en interkommunal finansieringsmodell søkes det også om eksterne

midler for delfinansiering av prosjektet.

Stavanger kommune var i april med som arrangør på Innovasjonskonferansen 2019 (Sola-

konferansen), med tema «Innbyggerinvolvering og digitalisering – som hånd i hanske?». Den årlige

konferansen setter fokus på innovasjon og nyskaping i offentlig sektor, og er et samarbeid mellom

kommunene Sola, Stavanger, Time, Karmøy; samt UiS, Fylkesmannen i Rogaland og KS. Det var

rekordoppslutning med 320 deltakere fra kommunene i regionen og andre som er interessert i

kommunal innovasjon. Foruten å være medarrangør av konferansen, bidro Stavanger med to foredrag

som henholdsvis var «Digi Rogaland – samarbeid om digitalisering for folk i Rogaland» og

«Innbyggernes stemme i smartbyen Stavanger».

7.2 Smartbyen

Veikart for Smartbyen gir retning og overordnet ramme for utviklingen av smartbyen. Smartby-

satsingen handler om hvordan Stavanger som region kan bli smartere i fellesskap.

I løpet av 1. tertial etablerte Stavanger kommune  en interkommunal smartbymøteplass, Forus Labs,

som har tilhold i den gamle brannstasjonen på Forus. Her møtes Sandnes, Sola, Gjesdal og Stavanger

kommune for å drøfte felles utfordringer og dele erfaring og kompetanse fra de respektives

smartbyprosjekter.

I samme periode har Smartbyen arbeidet med å foredle og formidle Stavanger kommunes satsning på

åpne data i inn- og utland. Dette har bl.a. resultert i at Stavanger ble tildelt pris som «Årets

Smartbyløsning» av den Norske Dataforening.

7.3 Digitalisering

Det er stor aktivitet innen digitaliseringsarbeidet i kommunen. Det er flere pågående prosjekter, store

og små, som kan føre til forbedringer og effektivisering av arbeidet eller oppgaveløsningen.

Oppmerksomheten på nye måter å jobbe på ved å ta i bruk eller tilpasse ulike digitale løsninger øker

i organisasjonen.

Digi Rogaland

Arbeidet med å samordne digitaliseringsarbeidet fortsetter.  Gjennom en felles innsats ønsker

Rogaland å bli et foregangsfylke på digitaliseringsområdet. Fra og med 01.01.2019 har samtlige

kommuner i Rogaland signert samarbeidsavtalen og slik sluttet seg til samarbeidet. De tre minste

kommunene (Utsira, Bokn og Kvitsøy) har i 2019 observatørstatus. Digi Rogaland har også i 2019 søkt

Fylkesmannen i Rogaland om innovasjonsmidler for perioden 2019-2020. Det søkes denne gang om kr.

3.450.000.

Tiltaksgruppen i Digi Rogaland har i 1. tertial utarbeidet et utkast til digitaliseringsstrategien for Digi

Rogaland. Utkastet er sent på høring til samtlige rådmenn i kommunene i Rogaland.
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Digitaliseringsfond

Rådmannen rapporterte til Stavanger formannskap i sak 63/19

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/973514?agendaItemId=220044) om status i arbeidet med å tilrettelegge

system for digitaliseringsarbeidet og bruk av digitaliseringsfondet.

Rådmannen har startet etableringen av et rammeverk for porteføljestyring som skal sikre en

standardisert og profesjonell gjennomføring av digitaliserings- og endringsprosjekter i kommunen.

Porteføljestyringsmodellen skal tilrettelegge for styringsinformasjon som grunnlag for å ta strategiske

valg, bidra til at vi oppnår de strategiske målene, samt at vi styrer i samme retning i

digitaliseringsarbeidet. Gjennom modellen skal også felles verktøy som skal gi støtte til

organisasjonen for å få bedre kvalitet i gjennomføringen av prosjekter, og slik sikre bedre

gevinstrealisering, gjøres tilgjengelige.

Rådmannen har så langt i 2019 ikke disponert midler fra digitaliseringsfondet.

DigiBarnevern

DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt, som sammen har som mål

å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger. Det

nasjonale initiativet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og

effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er et samarbeid mellom Barne-,

ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), KS og blant annet kommunene Trondheim, Oslo, Bergen,

Kristiansand og Stavanger.

Stavanger kommune jobber nå konkret sammen med de største kommunene i landet om å få på

plass et nytt kommunalt barnevernsystem som bedre ivaretar samhandling mellom klient, foreldre,

barnevernet og BUF. Rådmannen legger til grunn at behovet for økonomiske midler vil bli finansiert av

midler fra kommunens digitaliseringsfond. Foreløpig er finansieringsbehovet ikke avklart da dette

inngår som en del av prosjektmandatet.

Public oppvekst

Public Oppvekst er et fullelektronisk fagsystem for sikker behandling og arkivering av dokumentasjon

om barn i barnehage, elever i grunnskolen og brukere av PP-tjenesten. Løsningen er i sluttfasen av

utvikling og stabilisering før produksjonssetting. Det har i perioden vært jobbet med å få på plass

skjemaløsning og skannerløsning for sikker sone, rutiner og brukerhefter samt grunnlag for e-

læringsfilmer som vi produserer selv. Det er planlagt kurs for 2200 brukere. Oppstartsdato for første

pulje, PPT, er satt til slutten av juni. Resterende brukere får opplæring i august-oktober.

IT- migrasjon i den nye kommunen

I forbindelse med Nye Stavanger kjøres det et IT-migreringsprosjekt for flytting av operative og

historiske data fra dagens IT-systemer i de tre kommunene til valgt system. Det er en hovedregel at

Stavanger kommune sine systemer blir videreført til Nye Stavanger. Dette gjelder forutsatt at det ikke

er vesentlige faglige, tekniske, økonomiske eller rettslige forhold som tilsier noe annet. Hovedsakelig

brukes robot til å flytte dataene fremfor tradisjonell kostbar metodikk og manuell migrering. I første

tertial 2019 har hovedfokuset vært journalsystemer for Helse og velferd samt helsestasjon systemer
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tertial 2019 har hovedfokuset vært journalsystemer for Helse og velferd samt helsestasjon systemer,

og prosjektet er ihht plan.

Forbedring av arbeidsprosesser ved Stavanger legevakt

De ansatte på Stavanger legevakt har utfordringer i sin arbeidshverdag som gjør det vanskelig å

benytte kommunens standard digitale løsninger på en effektiv måte. Det pågår nå et samarbeid

mellom legevakten og IT-avdelingen for å finne løsninger for å bedre brukeropplevelsen for de

ansatte. Flere tiltak er vurdert og er under arbeid. For eksempel tester man nå en løsning som gjør

rask forflytning mellom ulike pc’er mulig – minimum oppkoblingstid når en lege flytter seg fra en pc

til en annen er svært viktig i deres arbeid. Likeledes utvikles og testes en løsning for å lette

oppkobling på pc fra legevaktbilen.

Digitale innbyggertjenester

Koordineringsgruppen for digitale innbyggertjenester jobber kontinuerlig med prioriterte prosjekter på

tvers av kommunens tjenesteområder.

Fullelektroniske søknadsskjemaer

Stavanger kommune får stadig flere elektroniske skjemaer. 96 e-skjemaer er i bruk. 2680 digitale

skjemaer ble mottatt i første tertial 2019. Disse kommer i tillegg til skjemaer innen f. eks. barnehage.

Det mest brukte skjemaet i 1. tertial var søknad om leie av kommunale skolelokaler, tett fulgt av pant

på ovn.

SvarUt og digitale postkasser

Digitale postutsendelser øker jevnt. 1. tertial sendte Stavanger kommune ut 34.896 forsendelser, mot

totalt 48.688 i hele 2018. Over 50 % av forsendelsene blir lest digitalt.

eSignering

Pilotering av eSignering av ansettelseskontrakter viser at digital signering er mye enklere for

nyansatte i kommunen. Tjenesten vil være viktig når ca. 10.000 kontrakter skal signeres i forbindelse

med Nye Stavanger. Planen er å implementere tjenesten i hele Stavanger kommune i løpet av våren

2019.

Aktiv kommune

Aktiv kommune er et elektronisk bestillings- og informasjonssystem for lån og leie av kommunens

ressurser og anlegg; lokaler, idrettshaller, gymsaler, møterom, anlegg og utstyr. Prosjektet skal blant

annet bidra til enklere tjenester for innbyggerne, en bedre utnyttelse av kommunens ressurser, bedre

oversikt og enklere prosesser. Aktiv kommune er et samarbeid mellom fire kommuner med

Innbyggerservice i Stavanger kommune som prosjekteier. Nye nettsider er tatt i bruk av Stavanger,

Fjell og Ålesund. Bergen vil ta disse i bruk av løpet av juni.

Min eiendom
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Prosjektet skal enkelt gi innbyggerne innsyn i sentrale kommunale eiendomsdata via en brukervennlig

selvbetjeningsløsning. Pilotprosjektet er forankret i digitale innbyggertjenesters arbeid med Min side-

løsninger. Piloten vil gi erfaringer som er nyttige i det videre arbeidet med å tilrettelegge for

integrering av andre fagsystemer/løsninger. Prosjektet er forsinket, men antas å være klart for oppsett

til innbyggerne i august 2019.

7.4 Vekstfondet

Stavanger kommune har satt midler til et vekstfond som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til

næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Ved inngangen til 2019 var det kr 21,35 mill på fondet.

Per 1. tertial er 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.
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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 Undersøkelse  Gjennomført Gjennomført  Planlagt 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    3. tertial 2019 

Ungdomsundersøkelsen  Mars 2019   

Helse og velferd       

Stavanger legevakt  Pågående måling   

Praksisplasser for funksjonshemmede  Januar/februar 2019   

Boligkontoret    3. tertial 2019 

Bofelleskap UH (beboer)    3. tertial 2019 

Korttidsopphold sykehjem rehabilitering    3. tertial 2019 
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8.1 Gjennomførte undersøkelser

SFO 2. trinn

SFO-tilbudet ble gjennomført i februar/mars 2019, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn.

Svarprosenten var 76 %. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og at

samarbeid med personalet er godt, mens om lag 10 % av foreldrene ønsker et mer variert

aktivitetstilbud. Resultatene fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

 Ungdomsundersøkelsen

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mars 2019. Resultater fra undersøkelsen vil offentliggjøres

15. mai 2019 på Stavanger kino, og vil deretter publiseres på internett.

Funnene viser at de fleste ungdommene har det veldig bra og er fornøyde med livet sitt. Ni av ti

trives på skolen og har minst én fortrolig venn. De aller fleste har et godt og tillitsfullt forhold til

foreldrene sine. Bare et lite mindretall blir plaget eller mobbet av andre ungdommer. De aller fleste

har tro på fremtiden og har planer om å ta høyere utdanning.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I perioden 1. januar – 30. april 2019

har 1651 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 351 sammenlignet med samme periode

i 2018. Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte

på legevakten. 73 % har gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

Praksisplasser for funksjonshemmede

I januar/februar ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse blant deltakere i tilbudet

praksisplasser for funksjonshemmede (PFF-ordningen). Det ble gjennomført 32 dybdeintervjuer (både

telefonintervjuer og besøksintervjuer) som dannet grunnlag for funnene. Sentrale temaområder var

generell trivsel på jobb, arbeidshverdagen og arbeidsoppgaver, informasjonsflyt og kommunikasjon,

samt hjelp, støtte og samarbeid. Resultatene legges fram for kommunalstyret for levekår i juni 2019.

Undersøkelse Undersøkelse  Gjennomført Gjennomført  Planlagt Planlagt Flyktningseksjonen    3. tertial 2019 

Bymiljø og utbygging       

VA-tjenester    3. tertial 2019 

Andre       

Politisk sekretariat    3. tertial 2020 

Tabell 8.1 Brukerundersøkelser
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8.2 Planlagte undersøkelser

Skole 3.,6. og 9. trinn (foresa�e)

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet blant foresatte med barn på 3., 6. og 9.

trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av

elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i

november/desember.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring

og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i november/desember.

Barnehage (foresa�e)

Foreldreundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen

kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen. Planlegges

gjennomført i november/desember.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Brukerundersøkelsen til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud gjennomføres i alle kommunale og

private barnehager som mottar tjenester fra ressurssenteret etter § 19a «Behov for spesialpedagogisk

hjelp» eller § 19g «Behov for tilrettelegging». Undersøkelsen kartlegger i hvilken grad

barnehageansatte (virksomhetsleder) i barnehager som mottar hjelp er tilfreds med tjenestene.

Planlegges gjennomført i 3. tertial 2019.

Boligkontoret

Boligkontoret ble opprettet i 2016 og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære

kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Boligkontoret er sentralt i kommunens boligsosiale

arbeid. Brukerundersøkelsen vil være ny i Stavanger kommune. Innretning og gjennomføringstidspunkt

er foreløpig ikke bestemt.

Bofelleskap UH (beboer)

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for

mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en

beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se

på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS.

Kor�idsopphold sykehjem rehabilitering

Undersøkelsen er en forløpsundersøkelse blant brukere som har hatt korttids- eller
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rehabiliteringsopphold i sykehjem, og som reiser direkte hjem etter oppholdet. Forløpsundersøkelsen

kartlegger tilfredsheten med tjenestetilbudet og overgangen mellom sykehjem og eget hjem.

Planlegges gjennomført i 2. halvår 2019.

Flyktningseksjonen

Brukerundersøkelsen er ny for Stavanger kommune og knytter seg til introduksjonsprogrammet for

nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og

bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016 sak 83/16 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/206499?

agendaItemId=203430). Undersøkelsen ble utsatt i 2018, blant annet som følge av pågående arbeid med

omorganisering av introduksjonsprogrammet. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2019.

VA-tjenester

Brukerundersøkelsen for vann og avløp vil bli gjennomført i august/september. Det er mal fra KS som

benyttes. Undersøkelsen kartlegger graden av abonnenters tilfredshet med hensyn til blant annet

vannkvalitet og service. Planlegges gjennomført i oktober 2019.

Politisk sekretariat

Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge tilfredsheten til brukere med politiske verv,

eksempelvis med hensyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgang til ny kommune, valg av nye

folkevalgte og utvidelse av ansvarsområdene for spesielt kommunedelsutvalgene vil medføre

endringer for avdelingen. På grunn av disse endringene og for å øke utbyttet er det ønskelig å utsette

undersøkelsen til 3. tertial 2020.
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9 Internkontroll, tilsyn og revisjoner

9.1 Virksomhetsstyring og internkontroll

9.2 Tilsyn og revisjoner

9.1 Virksomhetsstyring og internkontroll

Ny kommunelov § 25-1

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre

at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for

internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og

risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om

resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Stavanger kommune har i lys av ny kommunelov foretatt noen mindre justeringer av regelverk for

internkontroll. Lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 25 Internkontroll vil tre i kraft fra og

med det konstituerende møte i nytt kommunestyre i 2019. Som et supplement til regelverket er det

utarbeidet retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Stavanger har deltatt i

Storbyforskningsprosjektet om internkontroll i storbyene som ble avsluttet i mars. Funn fra dette

arbeidet vil sammen med tiltak fra prosjektet Sektorovergripende internkontroll inngå i

videreutviklingen av internkontrollen i Stavanger kommune.

Videreutvikling av digitale løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring og avvik/forbedring/varsling

pågår. Dette arbeidet omfatter samarbeid med ulike deler av organisasjonen for at løsningene skal

bidra til en helhetlig virksomhetsstyring.

Digital løsning for virksomhetsstyring

Digital løsning for virksomhetsstyring er et helhetlig styrings- og støtteverktøy for ledere, og det
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pågår et arbeid med å synliggjøre styringsinformasjon, rapportering og oppfølging som innledningsvis

er knyttet til ledernes gjennomgang av internkontroll, høringssaker og sykefravær.

Digital løsning for avvik, forbedring og varsling

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. Det er påbegynt et arbeid med å lage e-

læringskurs for ansatte med hensyn til bruk av løsningen. Det har i perioden blitt avklart at en skole

og en barnehage i kommunen skal delta i utprøving av løsningen i forbindelse med

implementeringsfasen. Løsningen er i tillegg klargjort som et felles område for utarbeidelse av

risikovurderinger, eksempelvis innen informasjonssikkerhet, HMS og vold/trusler.

Varsling

Etter initiativ fra rådmannen i Stavanger kommune, ble det i januar gjennomført et seminar om

varsling av kritikkverdige forhold. Hensikten var å diskutere mulig samarbeid i varslingssaker mellom

kommunene. Målgruppen var rådmenn, kommunalsjefer og fagpersoner i Rogalands-kommunene.

Etter møtet ble en enige om å opprette 2 arbeidsgrupper, en med ansvar for å utarbeide forslag til

«felles begreper» (ledes av Eigersund kommune) og en med ansvar for å utarbeide forslag til en «god

praksis guide» (ledes av Sandnes kommune). I tillegg ble en enige om å bygge felles kompetanse for å

behandle varslingssaker. Arbeidet er godt i gang og status legges frem for rådmannsutvalget i juni.

9.2 Tilsyn og revisjoner

Tilsyn 2019Tilsyn 2019

Arbeidstilsynet

Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Branntilsyn i 3 grunnskoler

Branntilsyn i 1 sykehjem

Branntilsyn i 3 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg 

Fylkesmannen

Tilsyn 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd

Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A.  § 1 i forskrift om pedagogisk
bemanning og dispensasjon i barnehager.

Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 

Stavanger kommune ved Helsesjefen
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Tilsyn 2019Tilsyn 2019Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern

5 skoler

23 barnehager

2 bofelleskap

1 sykehjem

Tabell 9.1 Tilsyn

ForvaltningsrevisjonerForvaltningsrevisjoner   

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

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og
konflikthåndtering

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

Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold
og skolefravær

Bystyret 14.01.19 - Oppfølging innen 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhet Bystyret 08.04.19 - Oppfølging innen 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og
vedlikeholdsetterslep

Bystyret 11.2.19 - Oppfølging innen 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon - Skolehelsetjenesten Bystyret 14.01.19 - Oppfølging innen 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes
arkiv- og dokumentbehandling

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Beredskap på
virksomhetsnivå

Tilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon

Forvaltningsrevisjon - Internkontroll Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt

Forvaltningsrevisjon - Barnevern Ferdigbehandlet - Ny rapport bestilt i 2019

Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler /
statlige tilskudd

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting Ferdigbehandlet
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ForvaltningsrevisjonerForvaltningsrevisjoner   Forvaltningsrevisjon - Klimagassutslipp Ny bestilling av rapport utsatt

Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkeregler Oppstart - Rapport under arbeid

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg /
Leve hele livet

Oppstart - Rapport under arbeid

Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med
frivillige organisasjoner

Oppstart - Rapport under arbeid

Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private
barnehager

Oppstart - Rapport under arbeid

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR
IKS

Ferdigbehandlet

Selskapskontroll Stavanger konserthus Bystyret 11.3.19 - Oppfølging innen 6 mnd.

Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS Oppfølging under behandling. Oppfølgingsrapport ønskes

Selskapskontroll Stavanger-regionen Havn IKS Rapport under arbeid

Selskapskontroll Stavanger Forum AS Til ny vurdering

Tabell 9.2 Revisjoner
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10 Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema 1A - dri� 1.tertialRegnskapsskjema 1A - dri� 1.tertial RegnskapRegnskap Reg. budsje�Reg. budsje� Oppr.budsje�Oppr.budsje� Regnskap i fjorRegnskap i fjor

Skatt på inntekt og formue 1 581 188 1 563 250 1 563 250 1 520 420

Ordinært rammetilskudd 1 151 740 1 133 330 1 133 330 1 065 290

Skatt på eiendom 133 526 133 000 133 000 130 206

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 63 827 90 264 90 264 82 372

Sum frie disponible inntekter 2 930 282 2 919 844 2 919 844 2 798 288

Renteinntekter og utbytte 266 314 282 401 282 401 241 816

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 401 0 0 1 492

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 107 644 92 256 92 256 87 334

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 0 0 264

Avdrag på lån 138 447 126 196 126 196 140 809

Ne�o finansinnt./utg. 20 612 63 949 63 949 14 901

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 40 615 13 463 0 20 470

Til bundne avsetninger 0 0 0 0

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 54 272 28 731 10 740 63 082

Bruk av bundne avsetninger 40 888 29 479 0 51 697

Ne�o avsetninger 54 545 44 747 10 740 94 309

Overført til investeringsregnskapet 63 371 62 736 62 736 60 357

Til fordeling drift 2 942 067 2 965 804 2 931 797 2 847 141

Sum fordelt til dri� (fra skjema 1B) 2 816 458 2 731 763 2 651 713 2 644 118

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 125 609 234 041 280 084 203 023

Tabell 10.1 Skjema 1A per 30.04.2019
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Budsje�skjema 1B - dri�Budsje�skjema 1B - dri� RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.Budsje�skjema 1B - dri�Budsje�skjema 1B - dri� RegnskapRegnskap

30.04.201930.04.2019
Budsje�Budsje�

30.04.201930.04.2019
AvvikAvvik

30.04.201930.04.2019
Årsbudsje�Årsbudsje�

20192019
Prognose- avvik førPrognose- avvik før

budsje�just.budsje�just.

Oppvekst og utdanningOppvekst og utdanning               

Stab Oppvekst og utdanning 13 827 12 494 1 333 34 748 0

Barnehage 365 347 365 601 -254 1 060 696 7 000

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud

32 572 31 319 1 253 85 082 5 000

Grunnskole 436 164 418 363 17 801 1 299 524 0

Johannes læringssenter 24 196 23 322 874 115 893 2 000

Stavanger kulturskole 13 173 12 978 195 39 475 0

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

17 171 17 632 -461 47 252 0

Ungdom og fritid 26 094 24 131 1 963 64 831 0

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

33 214 33 106 108 80 292 0

EMbo 20 147 21 925 -1 778 61 931 -3 000

Barnevernstjenesten 66 913 59 413 7 500 242 909 10 000

Sum Oppvekst og utdanning 1 048 818 1 020 284 28 534 3 132 633 21 000

           

Helse og velferdHelse og velferd               

Helse- og sosialkontor 213 533 203 750 9 783 623 986 8 500

NAV 95 967 95 653 314 296 756 0

Fysio- og
ergoterapitjenesten

29 263 28 785 478 67 546 0

Helsehuset i Stavanger 7 939 7 611 328 20 050 0

Hjemmebaserte tjenester 42 688 28 671 14 017 92 986 12 000

Bofellesskap 152 787 148 095 4 692 455 428 0

Alders- og sykehjem 280 419 290 383 -9 964 833 761 2 000

Stavanger legevakt 22 601 19 263 3 338 54 452 5 000

Rehabiliteringsseksjonen 20 093 20 598 -505 57 743 0

Arbeidstreningsseksjonen 6 173 6 340 -167 15 001 0

Boligkontoret 2 759 2 880 -121 7 977 0

Flyktningseksjonen 42 324 32 556 9 768 93 471 7 000

110



Budsje�skjema 1B - dri�Budsje�skjema 1B - dri� RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

68 364 67 054 1 310 195 053 6 500

Tekniske hjemmetjenester 1 629 1 812 -183 7 903 0

Krisesenteret i Stavanger 2 922 2 890 32 12 751 0

Sentrale midler levekår 207 165 216 547 -9 382 -95 300 -36 170

Sentrale midler legetjeneste 19 787 24 000 -4 213 71 855 4 000

Stab Helse og velferd 13 103 12 924 179 35 532 0

Sum Helse og velferd 1 229 515 1 209 812 19 703 2 846 951 8 830

           

By- og samfunnsplanleggingBy- og samfunnsplanlegging               

Stab By- og
samfunnsplanlegging

2 738 2 375 363 9 836  

Byggesaksavdelingen 71 1 441 -1 370 2 630  

Byutvikling 5 963 4 847 1 116 22 187  

Beredskap og
samfunnsutvikling

-4 705 -4 936 231 16 178  

Kart og digitale tjenester 5 262 6 028 -766 16 258  

Sum By- og
samfunnsplanlegging

9 329 9 755 -426 67 089  

           

Bymiljø og utbyggingBymiljø og utbygging               

Stab Bymiljø og utbygging 1 706 2 430 -724 6 841  

Juridisk 3 294 4 564 -1 270 12 891  

Stavanger Eiendom 89 317 94 394 -5 077 291 435  

Park og vei 55 551 63 846 -8 295 158 418  

Idrett 51 367 49 451 1 916 105 953  

Vannverket -23 755 -21 294 -2 461 0  

Avløpsverket -49 285 -43 724 -5 561 0  

Renovasjon -17 110 -24 363 7 253 140  

Plan og anlegg -365 0 -365 0  

Miljø 3 262 5 031 -1 769 9 297  

Triangulum -4 000 0 -4 000 0  
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Budsje�skjema 1B - dri�Budsje�skjema 1B - dri� RegnskapRegnskap
30.04.201930.04.2019

Budsje�Budsje�
30.04.201930.04.2019

AvvikAvvik
30.04.201930.04.2019

Årsbudsje�Årsbudsje�
20192019

Prognose- avvik førPrognose- avvik før
budsje�just.budsje�just.

Sum Bymiljø og utbygging 109 981 130 335 -20 354 584 975  

           

Innbygger- ogInnbygger- og
samfunnskontaktsamfunnskontakt               

Smartby 2 340 2 597 -257 10 381  

Næring 7 170 7 549 -379 15 332  

Kommunikasjon 3 081 3 071 10 8 855  

Kultur 71 840 72 447 -607 175 964  

Servicetorg 5 208 5 248 -40 14 421  

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

852 1 018 -166 2 841  

Politisk sekretariat 3 338 3 737 -399 10 414  

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

93 828 95 667 -1 839 238 208  

           

Stab og stø�efunksjonerStab og stø�efunksjoner               

Rådmann -4 739 -4 844 105 4 936  

Kommuneadvokat 2 060 2 204 -144 6 190  

Stab og støtte 119 753 123 063 -3 310 309 061  

Sum Rådmann, stab og
stø�efunksjoner

117 073 120 423 -3 350 320 187  

           

Finansposter førtFinansposter ført
tjenesteomr.tjenesteomr. 00 00 00 30 00030 000   

           

Felles inntekter og utgi�erFelles inntekter og utgi�er               

Sum Felles inntekter og
utgi�er

207 950 026 145 495 000 62 455 026 494 492 000  

           

Sum fordelt til dri�Sum fordelt til dri� 2 816 494 1722 816 494 172 2 731 771 0002 731 771 000 84 723 17284 723 172 7 684 505 0007 684 505 000   

Tabell 10.2 Skjema 1B per 30.04.2019

Økonomisk oversikt - investeringØkonomisk oversikt - investering Regnskap 30.04.2019Regnskap 30.04.2019 Budsje� 30.04.2019Budsje� 30.04.2019 Regnskap i fjorRegnskap i fjor
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Økonomisk oversikt - investeringØkonomisk oversikt - investering Regnskap 30.04.2019Regnskap 30.04.2019 Budsje� 30.04.2019Budsje� 30.04.2019 Regnskap i fjorRegnskap i fjor

Inntekter      

Salg av driftsmidler og fast eiendom 200 10 000 154

Andre salgsinntekter 0 0 40

Overføringer med krav til motytelse 5 269 0 18 755

Kompensasjon for merverdiavgift 35 095 137 204 42 286

Statlige overføringer 1 577 39 300 230 195

Andre overføringer 0 0 0

Renteinntekter og utbytte 0 0 0

Sum inntekter 42 141 186 504 291 429

  0 0 0

Utgi�er      

Lønnsutgifter 8 485 0 8 922

Sosiale utgifter 2 018 0 2 095

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 189 040 1 223 470 259 909

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 665 0 2 010

Overføringer 35 095 0 42 286

Renteutgifter og omkostninger 5 0 0

Fordelte utgifter -37 328 0 -38 063

Sum utgi�er 198 979 1 223 470 277 160

  0 0 0

Finanstransaksjoner      

Avdrag på lån 47 738 114 000 45 827

Utlån 80 228 538 500 60 338

Kjøp av aksjer og andeler -80 58 100 5 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0

Avsatt til bundne investeringsfond 1 0 1

Sum finansieringstransaksjoner 127 887 710 600 111 166

  0 0 0

Finansieringsbehov 284 725 1 747 566 96 897
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Økonomisk oversikt - investeringØkonomisk oversikt - investering Regnskap 30.04.2019Regnskap 30.04.2019 Budsje� 30.04.2019Budsje� 30.04.2019 Regnskap i fjorRegnskap i fjor

Dekket slik:      

Bruk av lån 155 017 1 354 051 41 375

Salg av aksjer og andeler 227 0 54

Mottatte avdrag på utlån 42 165 173 405 39 076

Overført fra driftsregnskapet 63 371 190 110 60 357

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 9 800 30 000 0

Bruk av bundne investeringsfond 13 507 0 63 492

Sum finansiering 284 088 1 747 566 204 354

Udekket/udisponert -637 0 107 458

Tabell 10.3 Hovedoversikt investering per 30.04.2019
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