1 Sammendrag
Kommunestyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2020 g ennom blant
annet Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Denne rapporten gir en status per 31. august 2020 og
prognoser ut året innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn
og kontroll.
Fra krise til beredskap
Våren 2020 var preget av stor usikkerhet da koronapandemien spredte seg over hele verden. Fra april
falt antall smittede i Norge, og g ennom en gradvis g enåpning av samfunnet ble det lettet på tiltakene
som ble innført i mars. Åpning for økt mobilitet i løpet av sommeren og tidlig høst har ført til
en økning i smittetilfeller nasjonalt, med meget lokale utbrudd. Smittespredningen i september er i en
noe høyere takt enn per august, også i Stavanger. Folkehelseinstituttet vurderer fremdeles
smittespredningen som lav nasjonalt, og at kommunene g ør mye riktig i sin håndtering av lokale
utbrudd. Reg eringen ønsker at kommunene opprettholder kapasiteten for testing, isolering og
smittesporing i om lag ett år framover.
Lavere ledighet, men fortsatt stor usikkerhet framover
Etter en topp, både lokalt og nasjonalt, på over ti prosent i mars, har arbeidsledigheten sunket til i
overkant av fem prosent i Stavanger. Sammen med ere av de større byene ligger Stavanger likevel
over landsg ennomsnittet. Det er fortsatt usikkert hvordan utviklingen på Nord-Jæren vil bli på sikt.
Mye tyder på at norsk økonomi har klart seg g ennom krisen bedre enn andre land, men det er ventet
at den relativt raske innhentingen som skjedde i sommer, vil ate ut.
Lavere innvandring på grunn av korona
Stavanger opplevde en befolkningsnedgang i 2. kvartal på 149 personer. Innvandringen fra utlandet ble
mer enn halvert som en følge av koronapandemien.
Økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune
Siden mars har koronapandemien preget kommunens økonomi. Prognosene tar utgangspunkt i en
pandemi under kontroll og en organisasjon i beredskap. Tjenesteområdene melder om betydelige
prognoseavvik, hvorav koronarelaterte avvik utg ør 60-70 prosent. Statlige tiltak og ordninger har g ort
at skatteinntektene foreløpig ikke har falt så mye som opprinnelig fryktet. Forutsetningene har endret
seg raskt og prognosene er usikre. Budsjettjusteringer foreslås allikevel tett opp mot prognosene for
at kommunen samlet skal ha en realistisk nansiering.

Investeringer
Det er ventet økte investeringskostnader på kr 21 mill. i 2020 på prosjekter knyttet til vann og avløp,
samt nye kommunedelsfunksjoner i Vikevåg og Judaberg. I tillegg foreslås det en reduksjon i årets
investeringsutgifter på kr 106 mill. som følge av endret nansiell fremdrift, samt tekniske justeringer
mellom investering og drift på kr 12 mill. Dette g ør at investeringsutgiftene i 2020 reduseres med kr
73 mill. til kr 1,2 mrd.

Tjenesteområdene
De økte kostnadene på tjenesteområdene i 2020 kan bli kr 190 mill. Av dette anslås e ekten av
koronapandemien til å utg øre kr 124 mill. De resterende kr 66 mill. er forventet merforbruk på

ordinær drift. Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til prognosene. De største avvikene er ventet å
komme på grunnskole, NAV, legevakt, legetjenester og renovasjon.

Skatt
Innbyggernes inntektsgrunnlag, og dermed skattegrunnlaget for Stavanger kommune, har hittil i år
blitt trygget g ennom statlige trygdeordninger og koronatiltak for næringslivet. Dette har foreløpig ført
til at den økte arbeidsledigheten ikke har gitt et så stort og brått fall i skatteinntekter som opprinnelig
fryktet. Det forventes nå en reduksjon i skatteinntekter på 2,5 % i 2020 sammenlignet med 2019. I 1.
tertial var fallet ventet å bli 3,8 %. Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til skatteprognosen.

Større omdisponeringer og bruk av avsatte midler
I 1. tertial ble det vedtatt budsjettendringer tilsvarende kr 118 mill. på tjenesteområdene. I 2. tertial
foreslås det budsjettjusteringer tilsvarende kr 162 mill. Dette nansieres av økte frie inntekter,
nedjusterte pensjonsreserver og midlene som ble avsatt til ventede koronakostnader i 1. tertial. I
tillegg kommer endringer i nans og sentrale poster. Dette gir et justert netto driftsresultat på 0,5 %
for 2020. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene reduseres fra 8,1 % til 6,8 %.
Fravær hos ansatte
Det samlede sykefraværet for Stavanger kommune var på 7,9 % til og med august 2020. Det er en
reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.
Det forventes at det samlede fraværet vil bli noe høyere utover høsten både fordi antall smittede av
korona kan øke, men også fordi ansatte må holde seg hjemme ved forkjølelseslignende symptomer,
fordi de må være hjemme med syke barn eller i påvente av testsvar.
Smittevern og beredskap
Koronapandemien har siden april vært under kontroll i Stavanger. Testkapasiteten i Stavanger er god
og kan raskt skaleres opp dersom det blir behov. Erfaringene fra andre deler av landet viser at hell er
en viktig faktor og at lokale utbrudd også kan skje på Nord-Jæren. Det vil ta tid før en vaksine er klar
og det er derfor viktig at kommune opprettholder en god beredskap i alle ledd og at innbyggerne
fortsetter å ta smittevernrådene fra lokale og nasjonale myndigheter alvorlig.

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

2.1 Forslag til vedtak
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2
Investeringer (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-pr-31-08-2020/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/2-2kommunedirektorens-forslag-til-budsjettjustering-investering/) og punkt 2.3 Drift (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-pr31-08-2020/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/2-3-kommunedirektorens-forslag-til-budsjettjustering-drift/) .
2. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette
framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap, herunder følgende endringer i lånerammer:

Lånerammen for Stavanger boligbygg KF reduseres fra kr 146,2 mill. til kr 44,4 mill. i
2020. Avdragstid 30 år.
Lånerammen for Stavanger utvikling KF reduseres fra kr 154 mill. til kr 46,7 mill. i 2020.
Avdragstid 30 år.
Lånerammen for Sølvberget KF reduseres fra kr 1,96 mill. til kr 0 i 2020.
Samlet låneramme for kommunale foretak vil etter dette utg øre kr 95,1 mill. i 2020.
3. Stavanger kommune deltar i emisjon i Stavanger Forum AS høsten 2020, der utsatt leie (g eld) på
inntil kr 3,9 mill. konverteres til egenkapital (økt aksjeandel for Stavanger kommune).
4. Budsjett- og økonomireglementet til Stavanger kommune endres for 2020 ved at punkt 4.2.1 som
omhandler virksomhetenes +- 3 % – overføringsregel mellom budsjettår utgår.
5. Kommunedirektøren tildeles fullmakt til å utbetale avtalt andel av statlige tilskudd
og kompensasjoner for oppdrettsanlegg omtalt i Avtale om økonomisk oppg ør i forbindelse med
kommunegrensejustering Ombo, jf. referatsak 4/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361984?
agendaItemId=226172) i kommunalutvalget, og å overføre resterende statlige tilskuddsmidler på
disposisjonsfond uten forutgående budsjettjustering.
6. Tilførsel av renter/avkastning på fondene Bundet driftsfond sjukeheimen og Bundet driftsfond
Johannes Hidle, vedtatt av formannskapet i Finnøy i 1989, avsluttes fra og med 2020. Fondene vil etter
dette bli likestilt med tilsvarende fond overført fra kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy.
7. Tertialrapport per 31.08.2020 tas for øvrig til orientering.

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering –
investering

Nr
Nr

Kostnadsendring/nytt
Kostnadsendring/nytt prosjekt
prosjekt

Budsjettjustering
Budsjettjustering

1

Fremmedvannsreduksjon og separering

10 000

2

Innbyggertorg /kommunale funksjoner

13 100

3

Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030

-2 000

Delsum

21 100

Budsjettjustering som følge av prosjektets nansielle fremdrift
4

Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap

2 300

5

Trådløst nettverk i BHG og SFO

2 500

6

Vikingsenteret, forprosjekt

1 000

7

Riving gamle Bru skole

-200

8

Madlavoll skole, rehabilitering av EL-tavler/automasjon

9

Energitiltak - Enøkpakke 3

1 700

10

Stavanger Legevakt mulighetsstudie

-500

11

Teknisk lager på Finnøy

-500

12

Brannstasjon, nybygg

13

Rådhuset, rehabilitering

14

Schancheholen brannstasjon

15

Lervig brannstasjon

-5 000

16

Lervig skole

10 000

17

Tastaveden skole, rehabilitering

-10 000

18

Gautesete skole, rehabilitering

13 000

19

Vaulen skole, nybygg og utvidelse

-17 000

20

Kvernevik skole, renovering

-35 000

21

Lervig barnehage

-9 000

22

Teknikken barnehage

-5 000

23

Tastavarden barnehage, avd. Smiene

7 500

24

Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes

10 950

25

Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje

-13 000

26

Solborg-prosjektet, 11 selveide boliger i bofelleskap og personalbase

-24 000

27

Hinna bofelleskap, 8 plasser

7 654

28

Hundvåg kirke, rehabilitering

-22 000

29

Nye Tou , 3. byggetrinn

30

Kulvert over motorvei
Delsum

750

-13 800
-8 500
-14 500

14 800
250
-105 596

Nr

Kostnadsendring/nytt prosjekt

Overføringer mellom drift og investering

Budsjettjustering

31

Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap

32

Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester

33

Løpende rehabilitering barnehage

34

Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg

-3 700

Delsum

11 800

Sum endring investeringsutgifter

10 000
500

5 000

-72 696

Finansiering
35

Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

-11 800

36

Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem

-2 300

37

Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy

-13 793

38

Salgsinntekter, lavere nivå

43 000

39

Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming

44 000

40

Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon

41

Redusert bruk av lån

13 809

Sum nansiering

72 696

-220

Udekket/udisponert

0

Tabell 2.1 Forslag til budsjettendringer - Investering

Kostnadsendring/nye prosjekt
1. Fremmedvannsreduksjon og separering
Regnskapet viser at det per 31. august 2020 er ført kr 92 mill. på investeringsprosjektene til vann og
avløp, dette tilsvarer en forbruksprosent på 60 % av årsbudsjettet på kr 154 mill.
Bevilgningene til de forskjellige investeringsprosjektene til Vann- og avløpsverket ses samlet når
årsprogrammet utarbeides, og det forventes et samlet merforbruk på kr 10 mill. sammenlignet med
opprinnelig budsjett. Hovedvekten av merkostnader vil tilfalle dette prosjektet så kommunedirektøren
foreslår en økning på kr 10 mill. i 2020.
2. Innbyggertorgene
Kostnadene som foreslås innarbeidet i innbyggertorgprosjektene dreier seg om andre kommunale
funksjoner som er samlokaliseret i samme bygg som innbyggertorgene. Kostnadene er et resultat av
fellesnemndas vedtak i mars 2019 (sak 22/19 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/990082?
agendaItemId=219628)) om tjenestetilbudet i den nye kommunen.
Vikevåg: Bygget i Asalveien 6 (tidligere Rennesøy kommunehus) har g ennomgått en enkel
bygningsmessig oppgradering samt investering i teknisk utstyr for å kunne brukes som kontorbygg for
kommunedelsfunksjonene som er vedtatt lagt til bygget. Omkostningene g elder også oppgradering av
større møterom til bruk for blant andre Rennesøy kommunedelsutvalg og Vikevåg innbyggertorg. Det

er også tilrettelagt kontorplasser for innbyggerservice, frivilligsentralen og innbyggertorget i bygget.
Judaberg: Bygget Judabergvegen 6 (tidligere Finnøy rådhus) har g ennomgått en teknisk oppgradering
for å oppfylle dagens krav og tilrettelegge for møterom og kontorplasser for kommunedelsfunksjoner
som er vedtatt lagt til bygget. Det er opprettet kontorplasser innenfor sikre soner for kommunalt
ansatte, samt samtalerom for NAV og helse- og velferdstjenester. Det er også installert nye dusjer og
garderober for legekontor og helsestasjon, og byggets underetasje er bygget om til lokaler for
Judaberg innbyggertorg med møterom for blant andre Finnøy kommunedelsutvalg. Ombyggingen av
underetasjen med teknisk utstyr utg ør den største delen av investeringskostnaden
3. Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030
Det er avsatt kr 6 mill. til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg i 2020. Det er
planlagt å g ennomføre to mulighetsstudier i 2020 og det tilsier et justert kostnadsbehov på kr 4 mill.
Aktiviteten som planlegges i 2020 omhandler mulighetsstudien for nytt dagsenter og sansehus og en
mulighetsstudie for å g øre høyblokka i Bekkefaret om til Omsorg pluss. Omsorg pluss et nytt
boligkonsept etter modell fra Oslo som beskrives i Plan for omsorgsbygg 2019-2034.

Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift
4.

-30

Budsjettjusteringene som foreslås i linje 4– 30 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og
nansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring
og endrer ikke prosjektenes ramme.

Overføringer mellom drift og investering
31. Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap
Tiltakene som skal g ennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering.
Det foreslås å overføre kr 10 mill. fra vedlikehold sykehjem (drift) til Prosjekt 4711 Løpende
rehabilitering av institusjoner og bofellesskap (investering).
32. Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester
Tiltakene som skal g ennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering.
Det foreslås å overføre kr 0,5 mill. fra vedlikehold tekniske bygg/anlegg til prosjekt 4028 Uforutsett
rehab bygg tekniske tjenester
33. Løpende rehabilitering barnehage
Tiltakene som skal g ennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering.
Det foreslås å overføre kr 5 mill. fra fra vedlikeholdsbudsjettet (drift) til prosjekt 4705 Løpende
rehabilitering barnehage (investering).
34. Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg
Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og
det foreslås derfor å ytte kr 3.7 mill. fra byggeprosjektet (investering) til prosjekt 10204001
Madlamark skole modulbygg (drift).

Endringer i

nanisering

35. Overføring mellom drift til investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift yttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 11,8 mill.
Dette g elder tiltak omtalt i linje 31-34.
36. Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem

Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av
planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og
overføring fra drift til investering i henhold til g eldende regnskapsregler. Beløpet for 2021 vil bli
tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.
37. Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy
Rennesøy og Finnøy kommuner hadde begge ubundne og bundne investeringsfond per 31.12.2019 som
ble overført til Stavanger kommune. Midlene foreslås å inngå til felles nansiering av investeringene.
Midler som er satt av på bundne fond antas å være refusjon av tidligere påløpte utgifter og/eller
utgifter som er dekket uten at fondsmidler ble benyttet.
38. Salgsinntekter
Kommunedirektøren foreslår å nedjustere budsjett for salgsinntekter med kr 43 mill. som følge av
endring i forventet tidspunkt for salg av Tjensvolltorget samt hotelltomt i Bjergsted.
39. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
Solborg bofellesskap består av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og
behov for heldøgns tjenester og er planlagt ferdigstilt høsten 2021. Solborg bofellesskap etableres
som et selvstendig borettslag og selges som etablererboliger til målgruppen. Som følge av prosjektets
fremdrift foreslås det å redusere budsjettet i 2020 og innarbeide salgsinntekten i kommende
planperiode.
40. Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon
Inntekten på kr 0,22 mill. g elder innskutt egenkapital fra Finnøy kommune som er nansiert i
investering og aktivert i balansen. Denne inntekten føres i investering og kan disponeres til
nansiering av investeringsregnskapet.
41. Redusert bruk av lån
Korrigert for endringene i linje 35-40 vil nansieringsbehovet for investeringene reduseres med kr 14
mill.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering –
drift
Nr

Område / sak

Budsjettjustering

Oppvekst og utdanning
1

Barnehage, koronarelaterte merkostnader

6 000

2

Grunnskole, forventet merforbruk inkludert koronarelaterte merkostnader

30 000

3

Grunnskole, øremerket inntekt til sårbare barn og unge, og digitale læremidler

-4 300

4

Grunnskole, kostnader i forbindelse med øremerket tilskudd til sårbare barn og unge, og
digitale læremidler

5

Lenden, redusert inntekt

4 300
700

Nr
6

Nr

Område /læringssenter,
sak
Johannes
redusert statlig tilskudd grunnet færre deltakere

Område / sak

7

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, forventet mindreforbruk

8

Ungdom og fritid, økte kostnader og redusert inntekt - korona

9

Helsestasjon og skolehelsetjeneste, forventet mindreforbruk

-2 000

10

EMbo, forventet mindreforbruk

-2 000

11

Barnevern, barnevernvakten og særskilte tiltak
Delsum Oppvekst og utdanning

Budsjettjustering
4 000
-1 500
400

5 200
40 800

Helse og velferd

Budsjettjust.

12

Luftveislegevakt

7 700

13

Luftveislegekontor

1 700

14

Prøvetakingstelt

2 800

15

Koronatelefon

1 200

16

Domkirken sykehjem, beredskapsplasser

3 600

17

Alders- og sykehjem (ideelle og kommunale), økte kostnader pga korona

5 900

18

Kommunal bostøtte. høyere aktivitet enn budsjettert

1 000

19

Privatpraktiserende leger, økt basistilskudd

11 000

20

Vaksinasjonskontoret, lavere inntekter

3 000

21

Nav, sosialhjelp, økt sosialhjelp

26 000

22

Nav,

15 000

23

Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader

2 300

24

Bofellesskap, ekstra bemanning grunnet stengte dagsenter

5 000

25

Stavanger legevakt - turnusordning

3 000

26

Helse og velferd stab smittevernutstyr

27

Hjemmebaserte tjenester, økte kostnader grunnet korona

4 000

28

Hjemmebaserte tjenester, økt brukertyngde

6 000

29

Ressurskrevende tjenester, økt forventet tilskudd

-1 000

30

Helse og velferdskontorene, kjøp av brukerstyrt assistent (BPA)

10 000

31

Rehabiliteringstjenesten, utsatt

-2 000

ere deltakere i kvali seringsordningen

ytting til 2021

Delsum Helse og velferd

15 000

121 200

By- og samfunnsplanlegging
32

Beredskap, bistand rådgivning og beslutningsverktøy grunnet koronasituasjonen

1 190

Delsum By- og samfunnsplanlegging

1 190

Bymiljø og utbygging
BMU, reduksjon av inntekt grunnet omg øring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til

33

Nr

Kirkelig fellesråd

Område / sak

285

Budsjettjustering

34

BMU reduksjon lønn grunnet omg øring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til Kirkelig
fellesråd.

35

Flørli kraftstasjon, mottatte midler til framtidige kostnader

36

Juridisk, Lysefjorden utvikling, tilskudd vedtatt i HØP tilskuddstabell

37

Byggforvaltning, Husleiekompensasjon TOU, jf. FSK 115/20

-1 500

38

Byggforvaltning, redusert inntekt grunnet ettergivelse av leieinntekter

2 000

39

Park og vei, ordensvakter i sentrum, perioden sept-des.

40

Park og vei, Luci konferansen utsatt fra 2020 til 2021

41

Idrett, ekstra renhold av gymsaler på skoler

870

42

Idrett, vakthold og informasjonstiltak

330

43

Idrett, økt kostnad til stiftelsen Stavanger ishall grunnet tapt leie ifm. ONS

1 600

44

Idrett, svømmehaller, tapt billettsalg grunnet begrenset volum

2 800

45

Idrett, redusert kostnad i forbindelse med at Håndball EM 2020 ikke avholdes

-1 500

46

Idrett, reduserte kostnader i forbindelse med nedstengte idrettsanlegg

-1 500

47

Park og vei, tapt inntekt for utleie av uteareal og skjenkeareal

48

Miljø, pant på gamle vedovner, redusert etterspørsel

-3 500

49

Miljø, piggdekkgebyr, økte inntekter

-4 000

50

Vannverket, reduserte kapitalkostnader

-7 000

51

Avløpsverket, reduserte kapitalkostnader

52

Renovasjon, reduserte kapitalkostnader

53

Renovasjon, inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI

-1 600

54

Renovasjon, underdekning

16 228

55

Vannverket, overdekning grunnet reduserte kapitalkostnader

56

Avløpsverket, økt avsetning til fond grunnet reduserte kapitalkostnader

18 000

57

Avløpsverket, nettoe ekt økte salgsinntekter og økte kostnader

-5 000

-285
-11 000

370

300
-300

1 500

-13 000
-500

7 000

Overføring mellom drift og investering
58

Byggeprosjekter, Madlamark skole, kjøp/leie av modulbygg (fra investering til drift)

3 700

59

Byggforvaltning, vedlikehold, Sykehjem (fra drift til investering)

60

Byggforvaltning, vedlikehold, Tekniske bygg og anlegg (fra drift til investering)

61

Byggforvaltning. vedlikehold, Barnehage (fra drift til investering)

-5 000

Delsum Bymiljø og utbygging

-11 202

-10 000
-500

Innbygger- og samfunnskontakt
62

Kultur, husleiekompensasjon TOU, jf. FSK 115/20

63

Kommunikasjon, tiltak korona

1 566
360

Nr

64

Område / sak

Vekstfond, utbetalinger iht. FSK 131/20
Delsum Innbygger- og samfunnskontakt

Budsjettjustering

3 100

5 026

Stab og støttefunksjoner

65

Digi Rogaland, prosjekt digital grunnmur

1 950

66

Digi Rogaland, tiltak digital

1 000

67

Rogaland Revisjon IKS, rådgivning i forbindelse med koronasituasjonen

250

68

Kommunedirektøren, opprettelse av traineestillinger

550

69

Kommuneadvokaten, sparte lønnsmidler på grunn av utsatt ansettelsesprosess

70

Innovasjon og digitalisering, prosjekt forskningsklynge Helse/omsorg

71

Innovasjon og støttetjenester, IT, doble kostnader før utfasing av systemer

1 000

Delsum stab- og støttefunksjoner

5 000

omvarsling

Delsum tjenesteområdene

-550
800

162 014

Sentrale utgifter
72

Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder, justert beløp

73

Pensjon

74

Kontroll og tilsyn, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, avregning

75

Folkevalgte, reduksjon reiser og representasjon

76

Stavanger boligbygg KF, restanser husleie knyttet til rehabiliteringsboliger

77

Stavanger konserthus IKS, tilskudd drift og investering

78

Korrigering av konsolidert budsjett, Sølvberget KF

1 500
-44 000

Delsum sentrale utgifter

-225
-2 000
2 700
-5 700
500
-47 225

Sentrale inntekter
79

Prosjektskjønn digital grunnmur

80

Prosjektskjønn forskningsklynge Helse/omsorg

81

Skjønn tiltak digital

82

Reformstøtte utgår som fri inntekt

83

Reformstøtte, Nye Stavanger, øremerket tilskudd

-33 000

84

Rammetilskudd, økt inntekt

-19 250

85

Skatteinntekt, økt inntekt

-75 000

86

Inntektsutjevning, økt nivå

30 000

87

Eiendomsskatt

-1 054

88

Integreringsmidler, for mye utbetalt tidligere år

7 000

89

Lyse - disponering av frikraft

4 000

90

Kompensasjonsordninger fra Husbanken

4 000

omvarsling

-1 950
-800
-1 000
33 000

Nr

Område / sak

Delsum sentrale inntekter

Budsjettjustering

-54 054

Eksterne nanstransaksjoner
91

Kalkulatoriske renteinntekter, Vannverket, lavere rentenivå

7 000

92

Kalkulatoriske renteinntekter, Avløp, lavere rentenivå

93

Kalkulatoriske renteinntekter, Renovasjon, lavere rentenivå

94

ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte

95

Stavangerregionen Havn IKS

96

Forus Næringspark AS

97

Finansforvaltning, utbytte.

-2 200

98

Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak

12 500

99

Lyse AS, renteinntekter fra ansvarlig lån

9 700

100

Renteinntekter bank og nansforvaltning

6 450

101

Swap - netto rentekostnad

102

Renteutgift - innlån

103

Rentekostnad - startlån

500

104

Renteinntekt - startlån

1500

105

Avdragsutgifter (investeringslån)

106

Renteinntekter, konserninterne lån

14 000

107

Realiserte gevinster, nansforvaltning

-3 400

Delsum nanstransaksjoner

14 150

13 000
500
3 000
12 200
5 000

30 600
-53 400

-42 800

Interne nanstransaksjoner
108

Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

11 800

109

Overføring mellom drift og investering, framskyndet investering trådløst nett sykehjem

2 300

110

Avsetning til disposisjonsfond - korrigert andel reformstøtte

-24 750

111

Avsetning til bundet driftsfond - korrigert andel reformstøtte

24 750

112

Avsetning til disposisjonsfond - Flørli, framtidige kostnader

11 000

113

Avsetning til disposisjonsfond - miljøfond

7 500

114

Bruk av disposisjonsfond, vekstfond

-3 100

115

Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, framskyndet investering trådløst nett
sykehjem

-2 300

116

Bruk av disposisjonsfond - framtidige merkostnader korona

117

Bruk av disposisjonsfond -generelt

-7 000

Delsum interne nanstransaksjoner

-74 885

Tabell 2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer - drift

-95 085

Oppvekst og utdanning
1. Barnehage, koronarelaterte merkostnader
Per 2. tertial er det regnskapsført kr 3,1 mill. som kan knyttes til ulike smitteverntiltak og vikarutgifter
i de kommunale barnehagene. Vikarutgiftene er forventet å øke utover høsten. Det antas at
merutgiftene i forbindelse med koronapandemien vil utg øre om lag kr 6 mill. for hele året.
Kommunedirektøren foreslår å styrke barnehagerammen med tilsvarende beløp.
2. Grunnskole, forventet merforbruk inkludert koronarelaterte merkostnader
Per 2.tertial er det regnskapsført kr 4 mill. som koronarelaterte kostnader. Foreløpige oversikter viser
imidlertid at fravær som skyldes lette symptomer på luftveisinfeksjoner har tiltatt fra skolene startet
opp etter sommerferien. På den bakgrunn forventer kommunedirektøren at vikarutgiftene vil øke
utover høsten. I tillegg viser regnskapsresultatet per 2. tertial at skolene i de nye kommunedelene
trenger tid til å tilpasse seg en ny tildelingsmodell. Prognosen på skolerammen tilsier et samlet
merforbruk på om lag kr 30 mill. ved årsslutt inklusiv koronarelaterte merutgifter og mindreinntekter.
Kommunedirektøren foreslår å styrke grunnskolerammen med tilsvarende beløp.
3. Grunnskole, Øremerket inntekt til sårbare barn og unge, og digitale læremidler
Stavanger har mottat tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (Udir) som skal bidra til nye eller utvidete
tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og ere lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i
skolen. Tiltaket er midlertidig og knyttet til virusutbruddet. Reg eringen legger til grunn at ressursene
brukes til sårbare barn og unge med mål om å ta ig en tapt progresjon, og for å hindre økt frafall i
skolen. Til dette formålet har Stavanger kommune fått tildelt kr 3,5 mill.
I tillegg har Stavanger mottatt midler fra Udir som skal bidra til at elever og lærere får tilgang til et
mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Tilskudd til digitale læremiddel skal dekke 75 prosent
av utgiftene til innkjøp av læremiddel. Skoleeier bidrar med en egenandel på 25 prosent. Til dette
formålet har Stavanger kommune fått tildelt kr 0,8 mill. med egenandel på om lag kr 0,3 mill.
Til sammen er det mottat kr 4,3 mill. i øremerket tilskudd til disse formålene.
4. Grunnskole, kostnader i forbindelse med øremerket tilskudd til sårbare barn og unge, og digitale
læremidler
Kostnader tilsvarende det øremerkede tilskuddet i linje 3.
5. Lenden, redusert inntekt
Som følge av koronapandemien har Lenden skole fått en inntektsreduksjon fra skolebesøk,
leirskolevirksomhet, utleievirksomhet og event-virksomhet tilsvarende kr 0,7 mill.
6. Johannes læringssenter, redusert statlig tilskudd grunnet færre deltakere
Koronapandemien har ført til en tilnærmet fullstendig stans i innvandring til Norge. Johannes
læringssenter mister som følge av dette betydelige statlige tilskudd som utbetales på bakgrunn av
nye innvandrere som blir bosatt i kommunen. For g enværende periode anslås dette tapet til omkring
kr 4 mill.
For 2020 er det også forventet en reduksjon på om lag kr 2 mill. i andre inntekter ved Johannes
læringssenter som i hovedsak dreier seg om refusjoner fra andre kommuner. Totalt sett er det dermed
forventet tilskudd- og inntektstap ved senteret på omkring kr 6 mill. hvorav kr 2 mill. kompenseres
med driftstilpasninger. Kommunedirektøren foreslår i 2. tertial å styrke budsjettrammen tilsvarende
det resterende avviket på kr 4,0 mill.

7. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, forventet mindreforbruk
Det forventes et mindreforbruk på om lag kr 1,5 mill. ved årsslutt. Mindreforbruket skyldes vakante
stillinger og overførte midler fra 2019. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å redusere
budsjettrammen til PPT med kr 1,5 mill.
8. Ungdom og fritid, økte kostnader og redusert inntekt – korona
Ungdom og fritid har hatt merutgifter knyttet til smittverntiltak i g ennomføringen av FFF
(FiksFerigeFerie) i forbindelse med koronasituasjonen i 2020. Det har også vært mindreinntekter på
bydelshusene som følge av koronasituasjonen. Det forventes at virksomheten vil kunne dekke det
meste av merforbruket innenfor egen ramme, men kommunedirektøren foreslår å dekke noe av
merforbruket tilsvarende kr 0,4 mill.
9. Helsestasjon og skolehelsetjeneste, forventet mindreforbruk
Det forventes et mindreforbruk på om lag kr 2 mill. ved utgangen av året. Mindreforbruket skyldes at
det har vært utfordrende å rekruttere fagpersonell. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å
redusere budsjettrammen til Helsestasjon og skolehelsetjenesten med kr 2 mill.
10. EMbo, forventet mindreforbruk
Det forventes et mindreforbruk på om lag kr 2 ved utgangen av året. Mindreforbruket skyldes at
avviklingen av et bofelleskap startet tidligere enn forutsatt. Kommunedirektøren foreslår på dette
grunnlag å redusere budsjettrammen til EMbo med kr 2 mill.
11. Barnevern, barnevernvakten og særskilte tiltak
Barnevernvakten har innført en egen turnus for å håndtere koronasituasjonen, som gir en økt kostnad
på kr 0,2 mill. i 2020. Det forventes et merforbruk knyttet til klientutgifter i størrelsesorden kr 5 mill.
ved utgangen av året, som inkluderer særskilte tiltak. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag
å styrke budsjettrammen til barnevern tilsvarende kr 5,2 mill.

Helse og velferd
12. Luftveislegevakt
Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til Stavanger legevakt, for de påløpte kostnadene
knyttet til luftveislegevakten, tilsvarende kr 7,7 mill. Dette er Stavanger kommunes andel av den totale
kostnaden.
13. Luftveislegekontor
Stavanger kommunes har hatt økte kostnader for ekstra luftveislegekontor, og kommunedirektøren
foreslår å styrke budsjettrammen til Legetjenester på kr 1,7 mill.
14. Prøvetakingstelt
Det har blitt opprettet et prøvetakingstelt på Forum som brukes til testing. Påløpte kostnader på k2
2,8 mill foreslås styrket til Stavanger legevakt. Dette inkluderer også utgifter til parkeringsvakt og
vakthold.
15. Koronatelefon
Kommunedirektøren foreslår å styrke Stavanger Legevakts budsjettramme med kr 1,2 mill. For
kostnader knyttet til koronatelefonen.
16. Domkirken sykehjem – beredskapsplasser

Domkirken sykehjem ble åpnet den 23. mars og er tiltenkt pasienter uten koronasmitte. Sykehjemmet
ble etablert som en kompensasjon for korttidsplasser i eksisterende sykehjem som ble g ort om til
pasienter med koronasmitte. Per 2.tertial er det ikke drift i lokalene, men lokalene er fremdeles i
beredskap.

Påløpte kostnader per 2. tertial utg ør kr 3,6 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen
med tilsvarende beløp.
17. Alders- og sykehjem (ideelle og kommunale), økte kostnader pga korona
Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt en økt kostnad i tilknytning til korona. Påløpte
kostnader per 2.tertial utg ør kr 5,9 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med
tilsvarende beløp.
18. Kommunal bostøtte, høyere aktivitet enn budsjettert
Kommunal bostøtte gis til beboere i kommunale bofelleskap og hybelhus, og er rettighetsbasert. Flere
brukere har søkt og fått innvilget bostøtte i 2020, slik at aktiviteten er høyere enn budsjettert.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill.
19. Privatpraktiserende leger, økt basistilskudd
Basistilskudd til privatpraktiserende leger justeres årlig, og rammen har ikke hensyntatt økningen i
2020. Dette kan skyldes at det ikke ble avsatt nok i lønnsoppg øret, og det derfor var for lite
budsjettmidler ved inngangen av året. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 11
millioner.
20. Vaksinasjonskontoret, lavere inntekter
På grunn av koronapandemien har ikke vaksinasjonskontoret hatt inntekter som budsjettert. Det
foreslås å styrke budsjettet med kr 3 mill. som er forventet inntektssvikt for året.
21. Nav, økt sosialhjelp
Det er per 2. tertial utbetalt kr 13,2 mill. mer i økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Brutto utgifter
til sosialhjelp er 7 % høyere i denne perioden sammenlignet med samme periode i 2019. Prognose ved
årets slutt tilsier at sosialhjelpsutgiftene vil gi et merforbruk på kr 26 mill. Hovedårsaken til
merforbruket er koronasituasjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende
beløp for å dekke forventet utbetaling.
22. Nav,

ere deltakere i kvali seringsordningen

Per 2. tertial er det utbetalt kr 9,9 mill. i kvaliseringsstønad til deltakere i kvali seringsprogrammet
(KVP). Antall deltakere i KVP har økt med 18,5 % fra samme periode i fjor. ville vært
sosialhjelpsmottakere dersom de ikke deltok i KVP. Prognose ved årets slutt tilsier et merforbruk for
utbetaling av kvali seringsstønad på kr 15 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med
tilsvarende beløp.
23. Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader
Frem til 2. tertial har månedlige utbetalinger av introstønaden gått ned, og antall deltakere med
introvedtak går jevnlig nedover. Nedgangen går mot vedtatt budsjettramme, og man forventer ved
årsslutt et merforbruk på kr 2,3 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet knyttet til
introstønad med tilsvarende beløp for å dekke forventet merforbruk.
24. Bofellesskap, ekstra bemanning grunnet stengte dagsenter
For bo og aktivitetssentrene har det kommet merkostnader som følge av at dagsenter har vært

stengt, i form av økt bemanning og vikarinnleie.
25. Stavanger legevakt – turnusordning
Legevakten har økte utgifter knyttet til dagens turnusordning. Det er igangsatt et prosjekt på for å se
på organisering, dimensjoneringen av bemanningen og kompetansesammensetting sett i forhold til
lovpålagte oppgaver og geogra sk nedslagsfelt.
26. Helse og velferd stab, smittevernutstyr
Stab helse og velferd har per august et merforbruk på kr 16 mill. som i all hovedsak skyldes
merutgifter til innkjøp av smittevernutstyr og medisinsk og teknisk utstyr (munnbind, smittefrakker,
visir, senger og overmadrasser). Regnskapsførte kostnader per august er kr 19,6 mill. Det ble i 1. tertial
bevilget kr 4,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 15 mill
27. Hjemmebaserte tjenester, økte kostnader grunnet korona
Den viktigste årsaken til merforbruket innenfor Hjemmebaserte tjenester er økte kostnader knyttet til
koronapandemien. Ekstra bemanning på grunn av karantene, reng øring, legemidler og overtidsarbeid
har ført til økte kostnader på kr 4 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til
Hjemmebaserte tjenester tilsvarende.
28. Hjemmebaserte tjenester, økt brukertyngde
Det har vært en økning i vedtakstimer på kommunal brukerstyrt personlig assistent (BPA), samt at
eksiterende budsjett ligger for lavt. I tillegg har antall nye ressurskrevende brukere økt.
Kommunedirektøren forslår å styrke rammen med kr 6 mill.
29. Ressurskrevende tjenester, økt forventet tilskudd
Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester i 2020 med kr 1
mill. utover dagens budsjett. Dette er en videreføring av nivået for 2019, samt en økning knyttet til
økte kostnader av nye brukere, budsjettjustering nr 27. Hjemmebaserte tjenester, økt brukertyngde.
30. Helse og velferdskontorene, kjøp av brukerstyrt assistent (BPA)
Som en konsekvens av merforbruket på helse- og velferdskontorene knyttet til vekst i privat
brukerstyrt assistent (BPA), foreslår kommunedirektøren å styrke rammen til helse- og
velferdskontorene med kr 10 mill. Kostnadsveksten skyldes både økning i antall brukere og økning i
vedtakstimer på brukere som mottar tjenester fra privat leverandør.
31. Rehabiliteringstjenesten, utsatt

ytting til 2021

K46 under Rehabiliteringstjenesten har i sitt budsjett kr 2,5 mill for husleie samt ytte- og
etableringskostnader i 2020. Ettersom K46 ikke ytter til nye lokaler før i 2021, foreslår
kommunedirektøren at kr 0,5 mill. omdisponeres innenfor budsjettrammen til K46 for å dekke
reng øringskostnader. Resterende kr 2 mill. trekkes ut av rammen til virksomheten.

By- og samfunnsplanlegging
32. Beredskap, bistand rådgivning og beslutningsverktøy grunnet koronasituasjonen
Dette omhandler innkjøp av bistand til scenarieanalyser og rådgiving, innleie av ekstern konsulent,
ordensvakter og utstyr til feltsykehus.

Bymiljø og utbygging
33. BMU, reduksjon av inntekt grunnet omg øring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til Kirkelig

fellesråd
I forbindelse med kommunesammenslåingen falt tjenesteytingsavtalen mellom Rennesøy kommune
og kirken bort, og kirken overtok ansvaret for å utføre arbeidet selv. Kommunedirektøren foreslår
derfor å nedjustere tilhørende inntekt med kr 0,285 mill.
34. BMU reduksjon lønn grunnet omg øring fra tjenesteyting til ordinært tilskudd til Kirkelig fellesråd.
I forbindelse med kommunesammenslåingen, falt tjenesteytingsavtalen mellom Rennesøy kommune
og kirken bort, og kirken overtok ansvaret for å utføre arbeidet selv. Kommunedirektøren foreslår
derfor å nedjustere tTilhørende lønnskostnad med kr 0,285 mill.
35. Flørli kraftstasjon, mottatte midler til framtidige kostnader
Lyse har overført kr 11 mill. tilknyttet overtagelsen av Gamle Flørli kraftverk forbeholdt fremtidige
kostnader ved kraftverket. Jf. FSK sak 5/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361323?
agendaItemId=223560).
36. Juridisk, Lysefjorden utvikling, tilskudd vedtatt i HØP tilskuddstabell
Ved en inkurie har deler av overføringsbudsjettet til Juridisk blitt redusert. Det bes derfor om at
budsjettet styrkes med kr 370 000 slik at Juridisk kan betale tilskuddet vedtatt i Handlings og
økonomiplanen 2020-2023.
37. Byggforvaltning, Husleiekompensasjon TOU, jf. FSK 115/20
I forbindelse med at det er etablert en ny leieavtale med TOU Scene AS foreslår kommunedirektøren
å styrke inntektsbudsjettet med kr 1,5 mill., tilsvarende leie for perioden juli-des.
38. Byggforvaltning, redusert inntekt grunnet ettergivelse av leieinntekter
I første tertial ble det vedtatt ettergivelse av leie for enkelte som leier næringslokaler av Stavanger
kommune. Kommunedirektøren foreslår i forbindelse med ettergivelsen av leie å redusere
Byggforvaltning sitt inntektsbudsjett med kr 2,0 mill.
39. Park og vei, ordensvakter i sentrum, perioden sep.-des.
I forbindelse med innføring av ordensvaktordning i sentrum i helgene ut året foreslår
kommunedirektøren å øke budsjettrammen til Park og vei med kr 0,3 mill.
40. Park og vei, Luci konferansen utsatt fra 2020 til 2021
Ettersom Luci konferansen er utsatt til 2021 grunnet koronasituasjonen foreslår kommunedirektøren å
redusere Park og vei sin ramme med kr 0,3 mill. i 2020.
41. Idrett, ekstra renhold av gymsaler på skoler
Idrett har merkostnader som skyldes økt renhold av gymsaler grunnet koronasituasjonen.
Kommunedirektøren foreslår i den forbindelse å øke idrett sin ramme med kr 0,87 mill.
42. Idrett, vakthold og informajonstiltak
Idrett har merkostnader grunnet økt kjøp av tjenester fra NIS hovedsakelig tilknyttet økt vakthold for
å sørge for at koronareglene blir fulgt, i tillegg til informasjonstiltak som utg ør kr 0,33 mill.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.
43. Idrett, økt kostnad til stiftelsen Stavanger ishall grunnet tapt leie ifm. ONS
Idrett dekker kr 1,6 mill. av den tapte leien Stiftelsen Stavanger ishall har i forbindelse med
kanseleringen av ONS. Kommunaldirektøren foreslår å øke Idretts budsjettramme med tilsvarende

beløp.
44. Idrett, svømmehaller, tapt billettsalg grunnet begrenset volum
Koronasituasjonen har ført til volumbegrensninger i svømmehallene. Dette medfører tapte
leieinntekter for Idrett. Kommunedirektøren foreslår i den forbindelse å redusere Idrett sitt
inntektsbudsjett med kr 2,8 mill.
45. Idrett, redusert kostnad i forbindelse med at Håndball EM 2020 ikke avholdes
Koronasituasjonen har medført at håndball EM ikke blir avholdt i 2020 og kommunedirektøren foreslår
derfor å redusere Idrett sin ramme med kr 1,5 mill. som var forbeholdt mesterskapet.
46. Idrett, reduserte kostnader i forbindelse med nedstengte idrettsanlegg
Grunnet periode med nedstengte idrettsanlegg har Idrett en mindrekostnad knyttet til materialkjøp på
idrettsanlegg. Beløpet er stipulert til kr 1,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med
tilsvarende beløp.
47. Park og vei, tapt inntekt for utleie av uteareal og skjenkeareal
Det ble besluttet i sak 28/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361171?agendaItemId=225401).leiefritak for
ute- og skjenkeareal ut august, noe som medfører en tapt inntekt for Park og vei.
Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektsbudsjettet til Park og vei med kr 1,5 mill.
48. Miljø, pant på gamle vedovner, redusert etterspørsel
Etterspørselen etter pant på gamle vedovner er lavere enn hva som er forutsatt i budsjettet.
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 3,5 mill.
49. Miljø, piggdekkgebyr, økte inntekter
Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet til Miljø med kr 4,0 mill. da det er forventet en
høyere inntekt enn budsjettert i tilknyttet piggdekkgebyret.
50. Vannverket, reduserte kapitalkostnader
Det har vært et lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn, dette fører til reduserte kapitalkostnader for
Vannverket. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 7,0 mill.
51. Avløpsverket, reduserte kapitalkostnader
Det har vært et lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn, dette fører til reduserte kapitalkostnader for
Avløpsverket. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 13,0 mill.
52. Renovasjon, reduserte kapitalkostnader
Det har vært et lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn, dette fører til reduserte kapitalkostnader for
Renovasjon. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 0,5 mill.
53. Renovasjon, Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI
I forbindelse med en overføring på kr 1,6 mill. fra RYMI tilknyttet tidligere års overskudd foreslår
kommunedirektøren å styrke overføringsbudsjettet til Renovasjon med samme beløp.
54. Renovasjon, underdekning
Det er en underdekning i 2020 hos Renovasjon hovedsakelig tilknyttet økte priser for levering av avfall
til IVAR IKS, i tillegg til manglende dekning på selvkostfond. Kommunedirektøren foreslår å redusere
bruk av fond og øke styrke Renovasjon sitt budsjett med kr kr 16,23 mill.

55. Vannverket, overdekning grunnet reduserte kapitalkostnader
Grunnet reduserte kapitalkostnader foreslår kommunedirektøren å øke fondsavsetningen til
Vannverkets selvkostfond med kr 7,0 mill.
56. Avløpsverket, økt avsetning til fond grunnet reduserte kapitalkostnader
Grunnet reduserte kapitalkostnader og nettoe ekten av økte salgsinntekter og økte kostnader
foreslår kommunedirektøren å øke fondsavsetningen til Avløpsverkets selvkostfond med kr 18,0 mill.
57. Avløpsverket, nettoe ekt økte salgsinntekter og økte kostnader
Grunnet en forventet merinntekt på kr 10 mill. og en forventet høyere kostnad på kr 5 mill. ifm. større
mengder nedbør foreslår kommunedirektøren å øke inntektsbudsjettet og kostnadsbudsjettet med
tilsvarende beløp, som utg ør en nettoe ekt på kr 5 mill.

Overføring mellom drift og investering
58. Byggeprosjekter, Madlamark skole, kjøp/leie av modulbygg (fra investering til drift)
Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og
det foreslås derfor å ytte kr 3,7 mill. fra byggeprosjektet til prosjekt 10204001 Madlamark skole
modulbygg.
59. Byggforvaltning, vedlikehold, Sykehjem (fra drift til investering)
Tiltakene som skal g ennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering.
Det foreslås å overføre kr 10 mill. fra vedlikehold sykehjem til Prosjekt 4711 Rehabilitering
institusjon/bofellleskap mv.
60. Byggforvaltning, vedlikehold, Tekniske bygg og anlegg (fra drift til investering)
Tiltakene som skal g ennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering.
Det foreslås å overføre kr 0,5 mill. fra vedlikehold tekniske bygg/anlegg til prosjekt 4028 Uforutsett
rehabilitering byggtekniske tjenester.
61. Byggforvaltning, vedlikehold, Barnehage (fra drift til investering)
Tiltakene som skal g ennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering.
Det foreslås å overføre kr 5 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4705 Uforutsett rehabilitering
barnehage.

Innbygger- og samfunnskontakt
62. Kultur, husleiekompensasjon TOU Scene AS, jf. FSK 115/20
I forbindelse med at det er etablert en ny leieavtale med TOU Scene AS foreslår kommunedirektøren
å styrke tilskuddet til Tou scene med kr 1,566 mill. som tilsvarer økt leie for perioden juli-des.
63. Kommunikasjon, tiltak korona
Kommunedirektøren foreslå å øke rammen med kr 0,36 mill. til å dekke økte lønnskostnader og
ekstern kommunikasjon i forbindelse med koronapandemien.
64. Vekstfond, utbetalinger
Tildelinger i henhold til sak 131/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?agendaItemId=225950) i
formannskapet.

Stab og støttefunksjoner

65. Digi Rogaland, prosjekt digital grunnmur
Fellesprosjektet Digi Rogaland får kr 1.95 mill i prosjektmidler til prosjektet digital grunnmur fra
Fylkesmannen, og budsjettet foreslås justert med tilsvarende beløp. Tildelingen g elder alle
Rogalandskommunene, og blir betalt ut til Stavanger kommune som vertskommune.
66. Digi Rogaland, tiltak digital

omvarsling

Fellesprosjektet Digi Rogaland har blitt tildelt kr 1,0 mill. skjønnstilskudd til omforebyggende tiltak til
det interkommunale tiltaket digital omvarsel. Tiltaket g elder et pilotprosjekt i samarbeid med Sauda
kommune. For å dekke inn egenandelen i tiltaket vil det bli omdisponert kr 0,2 mill. fra ordinære
midler til Digi Rogaland.
67. Rogaland Revisjon IKS, rådgivning i forbindelse med koronasituasjonen
Rogaland Revisjon IKS har bidratt med ekstra rådgivning i forbindelse med koronasituasjonen og
budsjettet foreslås justert med kr 250 000.
68. Kommunedirektør, opprettelse av traineestillinger
Fra 1. September er det knyttet to traineer til kommunedirektøren, og budsjettet foreslås økt med kr
0,55 mill. for å kompensere for denne merkostnaden
69. Kommuneadvokat, sparte lønnsmidler på grunn av utsatt ansettelsesprosess
Kommuneadvokaten kk i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 midler til en ekstra stilling
grunnet økt oppdragsmengde. På grunn av korona-situasjonen har dette blitt utsatt. Budsjettet
foreslås derfor justert med sparte lønnsmidler på kr 0,55 mill.
70. Innovasjon og digitalisering, prosjekt forskningsklynge Helse/omsorg
Stavanger kommune blir tildelt kr 0,8 mill. til prosjektet «Kunnskapsløft for kommunene – Etablering
av klyngesamarbeid Sør-Rogaland om forsking innen helse og omsorgstjenestene». Prosjektet er et
samarbeid med Time, Sandnes, Eigersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Randaberg, Sola og Kvitsøy. Målet er å
etablere et interkommunalt samarbeid om forsking og bruk av forskingsresultat innen helse- og
omsorgssektoren.
71. Innovasjon og støttetjenester, IT, doble kostnader før utfasing av systemer
I forbindelse med kommunesammenslåingen, påløper det ekstra kostnader i forbindelse med at det
tar tid å fase ut gamle IT-systemer. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til IT med kr 1,0
mill.

Sentrale utgifter
72. Arbeidsgiveravgift, redusert sats i 2 måneder, justert beløp
Redusert arbeidsgiveravgift med re prosentenheter i mai og juni 2020 ble i første tertial 2020 anslått
til å utg øre kr 40 mill. for Stavanger kommune. Endelig innsendt krav til Nav tilsier kr 38,5 mill.
Kommunedirektøren foreslår å nedjusteres besparelsen med kr 1,5 mill.
73. Pensjon
De foreløpige, oppdaterte prognosene fra pensjonsselskapene skisser en betydelig lette i
kostnadstrykket på sentrale pensjonsposter for Stavanger kommune. Hovedårsaken er lavere
lønnsvekst i 2020 enn forutsatt for et år tilbake og dermed lavere overføringer av reguleringspremier
også til samarbeidsparter. Tallene er fortsatt usikre og må ses sammen med utviklingen i bemanning

og lønn resten av året. Kommunedirektøren nner det likevel formålstjenlig å hente ut en e ekt nå
for å kunne nansiere meldte avvik i driften forøvrig. Sentral pensjon foreslås redusert med kr 44
mill.
74. Kontroll og tilsyn, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, avregning
Budsjettet inneholder kontrollutvalgets driftskostnader, kjøp av sekretariattjenester hos Rogaland
kontrollutvalgssekretariat IS og revisjonstjenester hos Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet drives etter
selvkostprinsippet og eventuelle overskudd skal komme medlemmene til gode. Styret har vedtatt å
tilbakebetale i alt kr 867 000 til samarbeidskommunene i 2020 med bakgrunn i oppsamlet overskudd
siste 3 år. Stavanger kommunens andel av tilbakebetalingen utg ør kr 225 410. Kommunedirektøren
legger til grunn at budsjettet justeres med kr 225 000 i tilbakeføringer.
Det er kommunestyret som fatter budsjettvedtak for kontroll og tilsyn, med bakgrunn i forslag fra
kontrollutvalget selv. Kontrollutvalget har møte 21. september og eventuelt vedtak vil bli ettersendt.
75. Folkevalgte, reduksjon reiser og representasjon
På grunn av Korona-situasjonen er det redusert reise- og representasjonsvirksomhet.
Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 2,0 mill. i tråd med det reduserte
behovet.
76. Stavanger boligbygg KF, restanser husleie knyttet til rehabiliteringsboliger
Kommunedirektøren tilrår at kommunekassen dekker forventet tap på fordringer på kr 2,7 mill.
knyttet til rehabiliteringsboliger som ble opparbeidet før forvaltningsansvaret ble overført til
Stavanger boligbygg KF i 2020. Det vises til kapittel 4.9 for en nærmere omtale.
77. Stavanger konserthus IKS, tilskudd drift og investering
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjettert med et tilskudd til Stavanger konserthus
IKS på kr 51,2 mill. i 2020, hvorav et driftstilskudd på kr 9,5 mill. og kr 41,7 mill. i kompensasjon for
kapitalkostnader. Kommunedirektøren tilrår at tilskuddet som skal dekke kapitalkostnader reduseres
med kr 5,7 mill. basert på oppdatert renteprognose.
78. Korrigering av konsolidert budsjett, Sølvberget KF
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble Sølvberget KF tilført kr 2,485 mill. for å ivareta
bibliotekdrift i Finnøy og Rennesøy. Foretaket kk videre styrket rammen med kr 1 mill. for å blant
annet å ta høyde for kostnader som ikke var fanget opp i konsolidert budsjett. Det ble lagt opp til en
detaljert g ennomgang av konsolidert budsjett i 2020 for å avdekke eventuelle avvik. Foretaket er av
den oppfatning at de reelle kostnadene knyttet til bibliotekene på Finnøy og Rennesøy er på om lag kr
4,2 mill. Kommunedirektøren tilrår på denne bakgrunn en ytterligere økning på kr 0,5 mill. i 2020. Det
vises til kapittel 4.9 for en nærmere omtale.

Sentrale inntekter
79. Prosjektskjønn digital grunnmur
Fellesprosjektet Digi Rogaland får til sammen kr 1,95 mill. i prosjektmidler til innovasjon og fornying
fra Fylkesmannen til prosjektet digital grunnmur. Tildelingen g elder alle Rogalandskommunene og blir
betalt ut til Stavanger kommune som vertskommune. Se også linje 65.
80. Prosjektskjønn forskningsklynge Helse/omsorg
Stavanger kommune blir tildelt kr 0,8 mill. til prosjektet «Kunnskapsløft for kommunene – Etablering
av klyngesamarbeid Sør-Rogaland om forsking innen helse og omsorgstjenestene». Prosjektet er et
samarbeid med Time, Sandnes, Eigersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Randaberg, Sola og Kvitsøy. Målet er å

etablere et interkommunalt samarbeid om forskning og bruk av forskningsresultat innen helse- og
omsorgssektoren. Se også linje 70.
81. Skjønn tiltak digital

omvarsling

Fellesprosjektet Digi Rogaland har blitt tildelt kr 1,0 mill. skjønnstilskudd til omforebyggende tiltak til
det interkommunale tiltaket digital omvarsel. Tiltaket g elder et pilotprosjekt i samarbeid med Sauda
kommune. Se også linje 66.
82. Reformstøtte utgår som fri inntekt
Se merknad under punkt 83.
83. Reformstøtte, Nye Stavanger, øremerket tilskudd
Reformstøtte på kr 33 mill. ble budsjettert inn som en fri inntekt i 2020 med bakgrunn i
kommunesammenslåingen og statlige nansieringsordninger i den forbindelse. Av dette ble kr 24,75
mill. satt av til disposisjonsfond. Tildelingen er mottatt tidligere i vinter med kr 33,4 mill. og staten har
kategorisert dette som øremerkede midler. Fellesnemnda/program Nye Stavanger har inkludert
midlene i sine tidligere budsjettplaner og til nansiering av erårige prosjekter som pågår fortsatt,
herunder blant annet prosjektet harmonisering og taksering eiendomsskatt. Riktig kategorisering av
midlene må foretas, og kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende ved å ytte kr
33,0 mill. fra frie inntekter til øremerket tilskudd til Nye stavanger-programmet, samt endre
fondsavsetningen fra disposisjonsfond til bundet driftsfond.
84. Rammetilskudd, økt inntekt
Rammetilskuddet foreslås justert med allerede statlige vedtatte tildelinger per 1. juli 2020, justert for
de beløpene som var kjente og innarbeidet i tertialrapporten per 30.04.2020.
I praksis vil dette si:

Kr 3,5 mill. til økt tilg engelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og aktivitetstiltak
for barn og unge med store behov
Kr 15,8 mill. som kompensasjon for redusert formues- og inntektsskatt
Samlet økning i rammetilskuddet til Stavanger blir dermed kr 19,25 mill., begrunnet i
koronapandemien.
85. Skatteinntekt, økt inntekt
Nye statlige prognoser rundt skatteinngangen ventes i forbindelse med framleggelsen av forslag til
statsbudsjett 7. oktober. I påvente av disse er det foretatt lokale vurderinger om en noe høyere
skatteinngang for kommunene samlet i 2020. Lokale prognoser for Stavanger kommune er oppjustert
med 1,3 prosentpoeng fra en reduksjon på 3,8 % til en reduksjon på 2,5 %. På bakgrunn av dette
foreslår kommunedirektøren å oppjustere skatteinngangen med kr 75,0 mill. Dette medfører en
g ennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger sammenlignet med landet på 119,9 %.
Nærmere omtale nnes i kapittel 4.5.
86. Inntektsutjevning, økt nivå
Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke inntektsutjevningen med om
lag kr 30,0 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene som følger
tertialrapporten.
87. Eiendomsskatt

Budsjettert nivå for 2020 er kr 214 mill. Utfakturerte inntekter for 2020 er like i overkant av
budsjettert og kommunedirektøren tilrår at budsjettet oppjusteres med kr 1,054 mill.
88. Integreringsmidler, for mye utbetalt tidligere år

Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2020 er kr 218 mill. Koronautbruddet har forskjøvet
bosettingen av yktninger noe, men man forventer at dette vil ta seg opp mot slutten av året.
Oppdaterte beregninger viser en nedgang i tilskudd, og budsjettet foreslås nedjustert med kr 7 mill.
for å g enspeile denne forventningen.
89. Lyse – disponering av frikraft
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft.
Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i
vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2020 er i Handlings- og økonomiplan 20202023 beregnet til kr 14 mill. Kommunedirektøren tilrår å redusere dette med kr 4 mill. basert på svært
lave kraftpriser i 2020.
90. Kompensasjonsordninger fra Husbanken
Renteinntekter fra statlige kompensasjonsordninger er per 2. tertial beregnet til å være kr 4 mill.
lavere enn opprinnelig budsjett. Dette som følge av et vesentlig lavere rentenivå i 2020.
Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Eksterne nanstransaksjoner
91. Kalkulatoriske renteinntekter, Vannverket, lavere rentenivå
Lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn fører til reduserte kapitalkostnader for Vannverket og
dermed lavere kalkulatoriske renteinntekter for kommunekassen. Kommunedirektøren foreslår derfor
å redusere budsjettet med kr 7,0 mill.
92. Kalkulatoriske renteinntekter, Avløp, lavere rentenivå
Lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn fører til reduserte kapitalkostnader for Avløpsverket og
dermed lavere kalkulatoriske renteinntekter for kommunekassen. Kommunedirektøren foreslår derfor
å redusere budsjettet med kr 13,0 mill.
93. Kalkulatoriske renteinntekter, Renovasjon, lavere rentenivå
Lavere rentenivå enn tidligere lagt grunn fører til reduserte kapitalkostnader for Renovasjon og
dermed lavere kalkulatoriske renteinntekter for kommunekassen. Kommunedirektøren foreslår derfor
å redusere budsjettet med kr 0,5 mill.
94. ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn et årlig utbytte fra ODEON Kino
Stavanger/Sandnes AS på kr 3 mill. (totalt ca. kr 9,1 mill.). Koronapandemien har hatt en betydelig
innvirkning på selskapets årsresultat og likviditet. Styret foreslo overfor generalforsamlingen den
20.05.2020 at det ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Det ble imidlertid lagt til grunn at styret
høsten 2020 skal vurdere om det skal foretas en ekstraordinær utbetaling for året 2019.
Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av usikkerhet knyttet til utbyttegrunnlaget at budsjettert
utbytte nedjusteres til kr 0. i 2020, men at det opprettholdes en forventing om utbytte dersom styret
nner at det er grunnlag for utdelinger. Det vises til kapittel 4.9. for en nærmere omtale.
95. Stavangerregionen Havn IKS

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt opp til et utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS
på kr 12,2 mill. i 2020. Styret vedtok i den 15.04.2020, å avvente utdeling av utbytte på grunn av
usikkerheten knyttet til fremtidig inntjening og likviditet som følge av koronapandemien. Det pågår
videre et arbeid med å revidere selskapsavtalen der det blant annet ses på eierbrøken, som ig en kan
påvirke fordelingen av utbytte. Kommunedirektøren tilrår å justere ned budsjettert utbytte i 2020 til kr
0, basert på usikkerhet knyttet til utfallet av den forannevnte prosessen. Kommunedirektøren tilrår
likevel at utbytteforventningen overfor selskapet opprettholdes. Det vises til kapittel 4.9. for nærmere
omtale.
96. Forus Næringspark AS
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn et utbytte fra Forus Næringspark AS på
kr 5 mill. i 2020. Utdeling av utbytte krever at det åpnes opp for dette både i selskapets vedtekter og i
aksjonæravtalen. Endringer i styringsdokumenter krever enstemmighet blant aksjonærene. Det pågår
en prosess overfor de øvrige aksjonærene for å avklare grunnlaget for å åpne opp for utdeling av
utbytte. Det er stor usikkerhet knyttet til utfallet av denne prosessen. Kommunedirektøren tilrår
derfor at budsjettert utbytte i 2020 reduseres til kr 0, men at det opprettholdes en forventing om
utbytte dersom aksjonærene kommer til enighet og styret nner at det er grunnlag for utdelinger fra
selskapet. Det vises til kapittel 4.9. for nærmere omtale.
97. Finansforvaltning, utbytte.
Det er per 2. tetial 2020 inntektsført kr 2,2 mill. i utbytte knyttet til nansforvaltningen.
Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.
98. Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak
Stavanger Parkeringsselskap KF vil trolig få et driftsresultat mellom kr 7,5 og 23 mill., avhengig av
utviklingen blant annet i parkeringsbelegget. Dette innebærer et vesentlig svakere resultat en
opprinnelig budsjett på kr 26,5 mill. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjettert med et
eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF til kommunekassen på kr 32,5 mill. i 2020. Den
ovennevnte resultatutviklingen bidrar til å svekke grunnlaget for eieruttaket. Foretaket vil også ha en
betydelig svekket likviditetssituasjon ved utgangen av året. Kommunendirektøren tilrår av den grunn
at budsjettert eieruttak justeres ned med kr 12,5 mill. Eieruttaket vil da være kr 20 mill. i 2020.
99. Lyse AS, renteinntekter fra ansvarlig lån
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjetter med kr 34,7 mill. i renteinntekter fra
ansvarlig lån i Lyse AS. Kommunedirektøren foreslår å justere ned budsjetterte renteinntekter med kr
9,7 mill. basert på oppdatert prognose for pengemarkedsrenten i 2020.
100. Renteinntekter bank og

nansforvaltning

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjetter med kr 52,85 mill. i renteinntekter fra bank
og nansforvaltning. Kommunedirektøren foreslår å justere ned budsjetterte renteinntekter fra
konsernkonto med kr 6,45 mill. basert på oppdatert prognoser for pengemarkedsrenten og
kommunens likviditet i 2020.
101. Swap – netto rentekostnad
Rentebytteavtalene (swap) innebærer at kommunen betaler en fastrente og mottar renteinntekter
med utgangspunkt i ytende rente. Kommunedirektøren tilrår å øke budsjettert netto rentekostnad
med kr 30,6 mill. basert på oppdatert prognose for pengemarkedsrenten i 2020.
102. Renteutgift – innlån
Renteutgifter knyttet til kommunekassens innlån er per 2. tertial beregnet til å være kr 53,4 mill.
lavere enn opprinnelig budsjett. Dette som følge av en vesentlig lavere pengemarkedsrente, lavere

låneopptak enn budsjettert i 2019 og 2020, at det ikke er helårse ekt av låneopptak i 2020, samt
bortfall av renteutgifter som følge av innfrielse av lån. Kommunedirektøren foreslår å justere
budsjettet tilsvarende.
103. Rentekostnad – startlån
Netto renteinntekt knyttet til startlån er per 2. tertial beregnet til kr 2 mill. lavere enn opprinnelig
budsjett. Dette som følge av økt låneopptak i Husbanken, endret prognose for videreutlån og ny
renteprognose. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.
104. Renteinntekt – startlån
Jamnfør linje 103.
105. Avdragsutgifter (investeringslån)
Avdragsutgifter knyttet til kommunekassens innlån er per 2. tertial beregnet til å være kr 42,8 mill.
lavere enn opprinnelig budsjett. Dette som følge av en vesentlig lavere låneopptak enn budsjettert i
2019 og 2020, at det ikke er helårse ekt av låneopptak i 2020, samt bortfall av avdragsutgifter som
følge av innfrielse av lån. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.
106. Renteinntekter, konserninterne lån
Konserninterne renteinntekter (fra utlån til kommunale foretak (KF)) er per 2. tertial beregnet til kr 14
mill. lavere enn budsjettert. Dette som følge av lavere låneopptak i 2019 og 2020, samt oppdatert
renteprognose. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.
107. Realiserte gevinster,

nansforvaltning

Det er per 2. tertial 2020 inntektsført kr 3,4 mill. i realiserte gevinster knyttet til nansforvaltningen.
Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

Interne nanstransaksjoner
108. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Budsjettmidler tilknyttet drift yttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 11,8 mill.
Dette g elder tiltak omtalt hos Bymiljø og utbygging; Madlamark skole, Sykehjem, Tekniske bygg og
anlegg, samt Barnehage.
109. Overføring mellom drift og investering, framskyndet investering trådløst nett sykehjem
Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av
planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og
overføring fra drift til investering i henhold til g eldende regnskapsregler. Beløpet for 2021 vil bli
tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.
110. Avsetning til disposisjonsfond – korrigert andel reformstøtte
Riktig kategorisering av reformstøtten til kommunesammenslåingen medfører omg øring fra frie til
bundne midler. Følgelig må overføringen til fond justeres tilsvarende fra disposisjonsfond til bundet
driftsfond med kr 24,75 mill.
111. Avsetning til bundet driftsfond – korr andel reformstøtte
Riktig kategorisering av reformstøtten til kommunesammenslåingen medfører omg øring fra frie til
bundne midler. Følgelig må overføringen til fond justeres tilsvarende fra disposisjonsfond til bundet
driftsfond med kr 24,75 mill.

112. Avsetning til disposisjonsfond – Flørli, framtidige kostnader
Overført beløp for framtidige kostnader tilknyttet overtakelsen av Flørli kraftstasjon foreslås satt av
på fond i henhold til formannskapets vedtak i sak 5/20. Jf. kr 11 mill. som er inntektsført under
Bymiljø og utbygging, Juridisk.
113. Avsetning til disposisjonsfond – miljøfond
Merinntekter fra piggdekkavgiften og lavere kostnader til pant for vedovn, jf. linje 49 og 48, foreslås
tilført klima- og miljøfondet med kr 7,5 mill.
114. Bruk av disposisjonsfond, vekstfond.
Tildelinger i henhold til sak 131/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?agendaItemId=225950) i
formannskapet. Jfr. Linje 64.
115. Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, framskyndet investering trådløst nett sykehjem
Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av
planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet.
Beløpet for 2021 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.
116. Bruk av disposisjonsfond – framtidige merkostnader korona
Kommunestyret satte av kr 95,085 mill. ved behandlingen av 1. tertial til framtidige koronatiltak. Det
foreslå nå å benytte disse midlene til å nansiere tilsvarende kostnader i driftsbudsjettet relatert til
korona.
117. Bruk av disposisjonsfond – generelt
Resterende nansieringsbehov i driften foreslås løst ved å bruke ytterligere kr 7 mill. av
disposisjonsfondet. Dette kan til en viss grad anses som midlertidig nansieringsbehov inntil det er
avklart hva Stavanger kommune kan få tilført i skjønnsmidler til smitteverns- og koronautgifter.

3 Samfunn
3.1 Befolkning
3.2 Arbeidsledighet og sysselsetting
3.3 Sosiale tjenester

3.1 Befolkning
Befolkning
Den samlede befolkningsnedgangen i 2.kvartal ble på 149 mennesker i Stavanger. Til sammenligning
var det en befolkningsvekst på 50 personer i 2. kvartal 2019. Samlet gir dette en befolkningsvekst på
0,1 % 1. halvår i 2020. I samme periode i 2019 var den på 0,2 %.
Det er vanlig i 2. kvartal at kommunen har en befolkningsnedgang, men i 2. kvartal 2020 var
nettout yttingen større enn vanlig med hele 342 personer. Stavanger hadde en negativ nettoinn ytting
på 113 personer i 2019 og 129 personer i 2018 i 2. kvartal. Årsaken til Stavangers befolkningsnedgang er
den unormalt lave innvandringen fra utlandet til kommunen som en følge av koronapandemien. I 2020
hadde kommunen en innvandring på 206 personer som er lavt sammenlignet med tidligere år hvor
det var en innvandring på 471 i 2019 og 406 i 2018.
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Figur 3.1 Befolkningsutvikling i Stavanger kommune

Nabokommunene Sola, Sandnes og Randaberg har alle hatt en positiv folkevekst i 2. kvartal og i tillegg
opplevd en økning fra 1. kvartal til 2. kvartal. Sammenlignet med samme periode i 2019 så er

folkeveksten noe lavere. I Rogaland som helhet er det en lavere folkevekst sammenlignet med 2019.

1000

750

500

250

0

-250

-500

2018.K1

2018.K2

2018.K3

2018.K4

Stavanger

2019.K1

Sandnes

2019.K2

Sola

2019.K3

2019.K4

2020.K1

2020.K2

Randaberg

Figur 3.2 Befolkningsutvikling på Nord-jæren

Boligbygging
Det er 513 boliger som er tatt i bruk hittil i år, og dette innebærer en vekst på 154 boliger sammelignet
med samme periode i fjor. Det er igangsatte 366 boliger ved utgangen av august og det er 142 færre
sammenlignet med fjoråret.
Igangsatt (tillatelser) til og med
august

Igangsatt hele
året

Tatt i bruk til og med
august

Tatt i bruk hele
året

2017

335

481

224

422

2018

292

572

209

463

2019

508

653

359

543

2020

366

Periode

513

Tabell 3.1 Boligbygging i Stavanger kommune

3.2 Arbeidsledighet og sysselsetting
Arbeidsledighet
I starten av året var arbeidsledigheten i Stavanger nede på 2,4 %, før den store økningen i mars
grunnet koronapandemien. Både Stavanger og Norge som helhet har opplevd en bedring siden toppen
i mars, men nivået er fortsatt høyt med en ledighet på henholdsvis 5,1 % og 4,3 %.
Sammenlignet med andre storkommuner som Oslo, Bergen og Trondheim kan man se i gur 3.5 at
Stavanger og Bergen har en relativt lik arbeidsledighet. Oslo har høyest ledighet på 5,7 %, mens
Trondheim har lavest ledighet på 3,5 %
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Figur 3.3 Arbeidsledighet i Stavanger og resten av landet
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Figur 3.4 Arbeidsledighet i landets re største byer

Sysselsatte
Rapportering av sysselsatte i 2018 – 2020 2 kvartal er basert på arbeidssted. For næringenvarehandel
etc ser vi en nedgang på sysselsatte 30 441 i 1 kvartal til 28 805 personer i 2 kvartal 2020. I
sekundernæringer har vi sett en nedgang på 892 sysselsatte fra første til andre kvartal. De eneste
gruppene med positiv utvikling fra 1 til 2 kvartal er jordbruk, skogbruk og ske og o .adm., forsvar,
sosialforsikring.
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Figur 3.5 Sysselsatte med Stavanger som arbeidssted.

3.3 Sosiale tjenester
Brutto utgifter til sosialhjelp var 9,3 mill. (7 %) høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i
fjor. Noe av økningen av utgifter skyldes at det fra 1. januar ble det innført at hele barnetrygden
holdes utenfor beregning av sosialhjelp for langtidsmottakere med forsørgeransvar.
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Figur 3.6 Utbetalt sosialhjelp per måned i Stavanger kommune
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Figur 3.7 Antall sosialhjelpsmottakere per måned i Stavanger kommune

I 1. tertial 2020 fortsatte nedgangen av langtidsmottakere av sosialhjelp i Stavanger, men fra april til
mai er det en økning av mottakere for første gang siden juli 2019. Fra april til august har antallet økt
fra 742 personer 796 til personer. Antallet deltakere som deltar i kvali kasjonsprogrammet holder seg
stabilt.
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4.1 Hovedtall
Usikre økonomiske tider
I 2020 preger koronasituasjonen i stor grad kommunens økonomi. Forutsetningene har endret seg
betydelig og er i stadig endring. Prognosene framover legger til grunn en videreføring av situasjonen
rundt månedsskiftet august / september, samt myndighetenes råd og tiltak på dette tidspunkt.
Langtidse ektene for kommuneøkonomien er langt fra avklart.
Årets tertialrapportering skjer både ut fra prognoser rundt ordinær drift og prognoser relatert til
koronasituasjonen. For enkelte tjenester er smitteverntiltak integrert i driften og dette innebærer at
det kan være krevende å skille ut koronakostnadene fra ordinær drift.
Oppdaterte prognoser for tjenesteområdene viser at det kan oppstå et merforbruk tilsvarende kr 66
mill. for ordinær drift ut året. Koronapandemien anslås til å føre til et merforbruk på om lag kr 124
mill. utover eksisterende budsjettrammer. Samlet betyr dette at tjenesteområdene kan komme ut
med et avvik i størrelsesorden kr 190 mill. når året er omme dersom ingen budsjetter justeres eller
innsparinger iverksettes. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosene for tjenesteområdene. De
største avvikene er innenfor grunnskole, NAV, legevakt, legetjenester, samt renovasjon. Se nærmere
omtale i kapittel 4.8. (http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-pr-31-08-2020/4-okonomisk-status/4-8-tjenesteomradene/)
Høstens lønnsoppg ør gir noe høyere lønnsvekst enn bebudet i revidert nasjonalbudsjett i mai. En
raskere, bedret situasjon i arbeidsmarkedet gir grunnlag for å øke skatteprognosene med kr 75 mill.
Justert for skatteutjevningen, er e ekten kr 45 mill. Når prosjektskjønn og rammetilskudd inkluderes,
øker anslaget på de frie inntektene til Stavanger med kr 68 mill. Prognosen er høyst usikker.
Inntektene er også avhengige av utviklingen i resten av landet. Nye prognoser for landet ventes 7.
oktober når forslag til statsbudsjett 2021 legges fram.
Frig øring av pensjonsreserver i størrelsesorden kr 44 mill. bidrar også til å nansiere årets
utfordringer, sammen med tidligere avsatte midler på kr 95 mill. til koronautgifter.

Betydelige budsjettjusteringer i driften
Kommunedirektøren foreslår å øke driftsinntektene med kr 75 mill. g ennom økte frie inntekter,
statlige tilskudd og andre driftsinntekter.
Finans trekkes ned av lavere eieruttak og utbytter, samt lavere rentenivå og dermed lavere internrente
fra selvkostområdene. Samtidig har lavere låneopptak redusert kapitalkostnadene tilknyttet g eld.
Samlet gir dette en økt netto nanskostnad på kr 14,15 mill.
Netto driftsresultat reduseres med kr 46,7 mill. og medfører at driften i større grad må
fonds nansieres.

Opprinnelig
budsjett 2020

Justert
budsjett
2020

Prognoseavvik,
inkl. korona

Forslag til
budsjettendringer

Forslag til
justert
budsjett

Driftsinntekter

-11 035 071

-11 161 397

-73 419

-74 669

-11 236 066

Driftsutgifter

11 059 427

11 199 664

145 726

107 176

11 306 840

Brutto driftsresultat

24 356

38 267

72 307

32 507

70 774

Eksterne
nanstransaksjoner

192 920

192 920

14 150

14150

207 070

-328 770

-329 988

-

-

-329 988

Netto driftsresultat

-111 494

-98 801

86 457

46 657

-52 144

Overført til
investeringsregnskapet

259 334

232 437

14 100

14 100

246 537

Netto avsetninger,
fond

-147 840

-133 636

-58 407

-60 757

-194 393

-

-

42 150

-

-

Hovedoversikt drift

Motpost avskrivninger

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

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

Økt netto bruk av fond tilrås med kr 60,8 mill. Avsetningen til koronarelaterte kostnader i 1. tertial på
kr 95 mill. foreslås brukt i tillegg til ytterligere bruk av disposisjonsfondet med kr 7,0 mill. for å
nansiere behovet i 2. tertial. Sistnevnte kan anses som et midlertidig nansieringsbehov inntil
Stavanger kommune forhåpentlig vil få tilført skjønnsmidler i forbindelse med smittevern og korona.
Midlene kan i ettertid tilbakeføres på disposisjonsfondet.
Innen Vann, Avløp og Renovasjon gir lavere kalkulatoriske renter en tilsvarende høyere netto avsetning
til selvkostfond med kr 28,2 mill. I tillegg tilføres kr 7,5 mill. til klima- og miljøfondet, samt kr 11,0 mill.
avsettes til framtidige kostnader til Flørli kraftstasjon. Kr 3,1 mill. fra vekstfondet benyttes til
tilsvarende utbetalinger.
Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å øke
med kr 14,1 mill., herav kr 2,3 mill. fra digitaliseringsfondet.
Det henvises for øvrig til kapittel 2 Forslag vedtak inkludert budsjettjusteringer
(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-pr-31-08-2020/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/)

.

Investeringsprognoser
Kommunedirektøren foreslår en økning i investeringsutgifter på kr 21 mill. som i hovedsak g elder
merkostnader på vann- og avløpsprosjekter og kommunedelsfunksjoner i Vikevåg og Judaberg. I

tillegg foreslår kommunedirektøren budsjettjusteringer knyttet til endret nansiell fremdrift på kr -106
mill. samt tekniske justeringer mellom investering og drift på kr 14 mill. Som følge av de foreslåtte
justeringene vil investeringsutgiftene i kommunekassen reduseres med kr 73 mill. til kr 1,2 mrd. i
2020.

4.2 Finansielle måltall
Kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2020 ga et netto driftsresultat på
1,0 %, egen nansiering på 70 % og en g eldsgrad på 71,2 %
for kommunekassen. Investeringsnivået utg orde 11 % av driftsinntektene og
disposisjonsfondet ble vedtatt brukt til å nansiere driften, slik at fondets nivå ble på 5,7 % av
driftsinntektene. Nivåene er lavere enn de langsiktige målene.
Foreliggende forslag til budsjettjusteringer i 2. tertial 2020 innebærer fullt ut bruk av tidligere
avsatte midler til korona, samtidig med at reduserte kalkulatoriske renter innen VARområdet medfører økte avsetninger til selvkostfond. Netto driftsresultat reduseres fra 0,9 % til 0,5 %
av driftsinntektene. Målene og nivåene framkommer i tabell 4.2.

Mål

Konsolidert
budsjett
2019

Opprinnelig
budsjett 2020

Justert
budsjett
2020

Forslag 2.
tertial
2020

>2%

1,1 %

1,0 %

0,9 %

0,5 %

< 11-12 %

13 %

11 %

11 %

11 %

Investeringer, andel egen nansiering

> 50 %

37 %

70 %

64 %

63 %

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

< 60 %

71 %

71 %

71 %

69 %

>6%

7,3 %

5,7 %

8,1 %

6,8 %

Økonomiske mål
Netto driftsresultat i prosent av
driftsinntektene
Investeringsnivå i prosent av
driftsinntektene

Disposisjonsfond i prosent av
driftsinntektene

Tabell 4.2 Økonomiske måltall

Netto driftsresultat
Opprinnelig budsjett var et netto driftsresultat på kr 111 mill. og 1,0 % av driftsinntektene i
2020. Justert budsjett per 2. tertial 2020 innebærer et netto driftsresultat på
kr 98,8 mill. og 0,9 % av driftsinntektene før forslag til budsjettjusteringer innarbeides. Foreliggende
forslag til budsjettendringer medfører at netto driftsresultat reduseres til kr 59,1 mill.,
tilsvarende 0,5 %.
Prognosen for året vil kunne bli noe bedre dersom mottatte øremerkede midler i 2020 til dels blir
stående ubrukt per nyttår og overføres til 2021. Nye regler for å g øre opp driftsregnskapet i
2020 vil kunne påvirke netto driftsresultat.

Investeringsnivå og egen nansiering av investeringer
Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet medfører ingen vesentlige endringer av
investeringsnivået i prosent av driftsinntektene sammenlignet med opprinnelig budsjett. Etter
endringer i 1. tertial (justert budsjett) utg ør egen nansiering av investeringene 64 %.
Budsjettendringer og endret nansiering som foreslås i kapittel 2 vil gi en marginal endring i
egen nansieringen til 63 %.

Gjeldsgrad
Det er budsjettert med en g eldsgrad (ekskl. startlån) på 71,2 % i 2020. Det foreslås i 2. tertial
nedjustering i lånerammen for videre utlån til kommunale foretak (KF). Basert på foreslåtte endringer
i låneopptak og driftsinntekter vil g eldsgraden utg øre 69 % i 2020.

Disposisjonsfond
Ved inngangen til 2020 var samlede disposisjonsfond i den nye kommunen
kr 796,5 mill., inkludert delegeringsfullmakten på +/– 3 % i henhold til årsoppg øret 2019. I løpet av
første halvår er fondet tilført betydelige midler g ennom fjorårets mindreforbruk på kr 167,92
mill., jf. KS sak 43/20 (http://hthttp//opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361171?agendaItemId=225438), samt
avsetningen på kr 95 mill. til framtidige koronautgifter, jf. KS sak 28/20
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361171?agendaItemId=225401).
Budsjettvedtaket for 2020 innebærer en samlet bruk av kr 191,4 mill. fra disposisjonsfond og
avsetninger på kr 44,7 mill. Deler av dette er ført med bakgrunn i formål og forbruk per 31.
august 2020. Resten vil bli ført i løpet av året.
Forslagene i tertialrapporten per 31. august 2020 utg ør en netto bruk av disposisjonsfond på
kr 106,7 mill., herav kr 24,75 mill. i omg øring til bundet driftsfond. Oppsummert medfører dette et
disponibelt nivå på kr 775,5 mill. ved utgangen av 2020. Dette utg ør 6,9 % av
foreslåtte justerte driftsinntekter 2020 og er lavere enn ved inngangen av året.
Regnskap
01.01.2020

Regnskap
31.08.2020

Anslag disponibelt nivå etter 2.
tertial 2020

14 350

12 850

6 250

277 081

277 081

277 081

9 000

8 675

5 000

23 970

27 156

28 670

4 099

3 239

3 239

Digitaliseringsfond

98 140

83 950

80 100

Flyktning - Integreringsmidler

33 550

15 550

15 550

Asylant - vertskommune

0

0

0

Kulturbyfond

0

0

0

67 469

67 469

67 469

266 364

398 526

282 691

2 487

2 486

2 486

796 510

896 982

768 536

7,2 %

8%

6,9 %

Disposisjonsfond
Vekstfond
Pensjonsfond
FOU-fond ROP-lidelser
Miljøfond
Nye Stavanger - Kompetanse

Kursreguleringsfond
Disposisjonsfond - generelt
Disposisjonsfond - justeringsrett
Rennesøy
Sum disposisjonsfond
Andel av driftsinntekter

Tabell 4.3 Oversikt over disposisjonsfond per 01.01.2020 og 31.08.2020, samt anslått nivå etter endringer i 2.
tertial

4.3 Forslag til regelendringer

Overføringsregler mellom budsjettår
De økonomiske forutsetningene for budsjettet i 2020 er vesentlig endret på grunn av
koronapandemien. Planlagte aktiviteter ble i vår midlertidig utsatt eller nedprioritert for enkelte
tjenester, mens andre tjenester erfarte økt etterspørsel etter ressurser og leveranser. Kommunen
benyttet seg av sin utvidede styringsrett og omdisponerte deler av personellet tidvis til andre
aktiviteter og tjenester, uten at det samtidig var mulig å prioritere innsats for å korrigere lønns- og
regnskapsføringer, eller å justere budsjettrammene tilsvarende mellom enhetene. Merutgiftene utover
g eldende budsjett er hovedsakelig kartlagt, men omdisponeringer av de totale koronarelaterte
utgiftene er foreløpig ikke kartlagt.
Dette innebærer at budsjettreglementets (https://hop2020.stavanger.kommune.no/16-budsjettreglement/) overføringsregler
mellom budsjettår med +/- 3 %, kan virke urimelig å g ennomføre konsekvent mellom årene 2020 og
2021.
Reglementet inneholder følgende bestemmelse om overføringer mellom budsjettår:

4.2.1 Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett for virksomhetene kan overføres til neste år.
Inntil 3 % merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste år. Gjeldende
regelverk om strykninger kan påvirke denne bestemmelsen.
Kommunestyret fastsetter rammene for virksomhetsområdene (jf. skjema 1B) og følgelig er det
kommunestyret som også vedtar justering i rammene og eventuelle unntak fra g eldende regelverk.
Årsregnskapet skal gi et riktig uttrykk for den ressursinnsatsen som er gitt innen de ulike tjenestene
som rapporteres (bl.a. i KOSTRA-sammenheng). De største omdisponeringene må derfor vises i
regnskapet. En slik endringsoversikt har ikke vært mulig å få utarbeidet til 2. tertial og vil kunne
medføre behov for ny sak til kommunestyret før jul, gitt formelle budsjettfullmakter.
Kommunedirektøren foreslår derfor at regelen om +- 3 % tas bort for inneværende år.

Bundne driftsfond – tilførsel av avkastning / renter – sykehjemfond
Ved kommunesammenslåing mellom kommunene Finnøy og Stavanger ble det blant annet overført to
bundne driftsfond på til sammen kr 4,7 mill. som g ennom ere år har blitt tilført avkastning/renter på
samlet kr 0,1 mill. hvert år. Dette g elder bundet driftsfond sjukeheimen og bundet driftsfond
Johannes Hidle. Avkastningen/rentene er tilført fondene på bakgrunn av vedtak i sak Reglar –
retningslinjer for fond – sjukeheimen, trygdebustader og eldresenter behandlet i formannskapet i
Finnøy i 1989. I henhold til vedtaket skal fondene som hovedregel alltid stå inne på høyrentekonto og
den årlige avkastningen brukes til tiltak som til enhver tid er mest formålstjenlig for sykehjemmet,
trygdeboliger og eldresentre.
Kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy hadde alle bundne driftsfond som ble overført til ny
kommune. Med unntak av fond opprettet i henhold til lover og forskrifter er det kun de to nevnte
fondene fra Finnøy som er tilført avkastning/renter. Kommunedirektøren anbefaler at fondene Bundet
driftsfond sjukeheimen og Bundet driftsfond Johannes Hidle likestilles med andre tilsvarende bundne
fond i Stavanger kommune, og dermed ikke tilføres avkastning/renter fra og med 2020.

4.4 Investeringer
Ved utgangen av august viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 550,8 mill. Det utg ør 35 % av
årets budsjetterte brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1,5 mrd. Det
er regnskapsført kr 468 mill. av årets budsjetterte investeringsinntekter på totalt kr 1,1 mrd. Det
utg ør 41 % av de totale investeringsinntektene.

Bevilgningsoversikt
investering

Regnskap
per 31.08.20

Budsjett
2020

Forslag til
budsjettendringer

Forslag til
justert
budsjett

Forbruksprosent

Investeringer i varige
driftsmidler

529 914

1 274 570

-72 696

1 201 874

42 %

-

-

-

20 909

23 632

23 632

Utlån av egne midler

-

270 760

270 760

Avdrag på lån

-

-

-

Sum investeringsutgifter

550 823

1 568 962

Kompensasjon for
merverdiavgift

-53 086

Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler

Tilskudd til andres
investeringer
Investeringer i aksjer og
andeler i selskaper

1 496 266

35 %

-136 574

-136 574

39 %

-55 330

-75 600

-75 600

73 %

-42 255

-132 000

87 000

-45 000

32 %

Salg av nansielle
anleggsmidler

-

-

-220

-220

Utdeling fra selskaper

-

-

-31 109

-65 927

Bruk av lån

-286 250

-731 171

Sum investeringsinntekter

-468 031

-1 141 272

258 626

320 000

320 000

-258 626

-320 000

-320 000

103 048

126 220

126 220

-103 048

-126 220

-126 220

-

-

-

-574

-232 437

-14 100

-246 537

Netto avs. til eller bruk av
bundne inv.fond

-4 210

-

-747

-747

Netto avs. til eller bruk av
ubundet inv.fond

-78 000

-194 986

-13 046

-208 032

-

-

-

-

-82 784

-427 423

-27 893

-455 316

Mottatte avdrag på utlån av
egne midler

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på
videreutlån
Netto utgifter videreutlån

Overføring fra drift

Dekning av tidligere års
udekket beløp
Sum overføring fra drift og
netto avsetninger

-72 696

-65 927

47 %

13 809

-717 362

39 %

100 589

-1 040 683

41 %

Bevilgningsoversikt
investering

Regnskap
per 31.08.20

Budsjett
2020

Forslag til
budsjettendringer

Forslag til
justert
budsjett

-

-

-

-

Fremført til inndekning i
senere år(udekket beløp)

Forbruksprosent

Tabell 4.4 Sammendrag av bevilgningsoversikt investering per 2. tertial 2020 inkludert forslag til justeringer

Investeringsinntekter
De budsjetterte investeringsinntektene utg ør kr 1,1 mrd. i 2020. Her inngår kompensasjon for
merverdiavgift, refusjoner, tilskudd, salgsinntekter og bruk av lån. Per 2. tertial er 41 %
av inntektene regnskapsført.
Per 2. tertial er det regnskapsført salgsinntekter på kr 42,3 mill. som i hovedsak er mottatt oppg ør for
salg av utenriksterminalen (kr 35,9 mill.) og sluttoppg ør for Ryfast (kr 4,3 mill.). Kommunedirektøren
foreslår å nedjustere budsjett for salgsinntekter med kr 87 mill. fra kr 132 mill. til kr 45 mill. som
følge av endring i forventet tidspunkt for salg av Tjensvolltorget, hotelltomt i Bjergsted og boliger i
Solborg-prosjektet.

Investeringsutgifter
Kommunedirektøren foreslår i kapittel 2.2 en økning i investeringsutgifter på kr 21,1 mill., knyttet til
merkostnader på VA prosjekter og kommunedelsfunksjoner i Vikevåg og Judaberg.
I tillegg foreslås det budsjettjusteringer som følge av tidsforskyvninger på prosjekter som pågår over
ere år på kr 106 mill. Endringene i budsjettet for 2020 innebærer ikke en reell kostnadsendring for
prosjektene.
Enkelte av tiltakene som skal g ennomføres har endret karakter fra vedlikehold til oppgradering, eller
motsatt. Tilhørende budsjettmidler i drift foreslås overført til investeringsregnskapet med netto kr 14
mill. Etter foreslåtte budsjettjusteringer reduseres brutto investeringsutgifter i bykassen med kr 73
mill. til kr 1,2 mrd. i 2020. Budsjettjusteringene som foreslås medfører at egen nansieringsgraden
anslås å bli 63 % i 2020.

Endringer i

nansiering

Det er budsjettert med et låneopptak knyttet til investeringsprosjekter i regi av kommunekassen på kr
461 mill. i 2020. Endringene som foreslås i kap 2.2 tilsier et redusert nansieringsbehov
på kr 72,7 mill.
Det foreslås å nedjustere budsjett for salgsinntekter med kr 87 mill. som følge av forventet salg av
eiendommer og boliger.
Rennesøy og Finnøy kommuner hadde begge ubundne og bundne investeringsfond per 31.12.2019 som
ble overført til Stavanger kommune. Midlene foreslås å inngå til felles nansiering av
investeringene. Det er i tillegg innarbeidet en inntektsføring av tidligere års overskutt fra RYMI
Renovasjon på kr 0,22 mill. Disse justeringene, samt tekniske overføringer mellom investering og
drift g ør at låneopptaket for investeringene reduseres med kr 14 mill.

Prosjektnavn

Forventet
ferdigstilt

Godkjent
bevilgning

Justert
byggekostnad

Status

Prosjektnavn

BRANNSTASJON,
NYBYGG

Nytt kommunehus

RÅDHUSET
REHABILITERING

SCHANCHEHOLEN
BRANNSTASJON

Forventet
ferdigstilt

mai 21

2021

2024

2021

Godkjent
bevilgning

15 000

Justert
byggekostnad

Status

15 000

Finnøy kommune inngikk avtale med utbygger om
bygging av ny brannstasjon på Judaberg. Det er
utbetalt 10% av avtalesummen, og resten utbetales
ved overlevering og ferdigattest pr. mai 2021.

80 000

Et prospekt utarbeidet av Rennesøy kommune
foreligger, men videre arbeid med saken er ikke
påbegynt. Det vil bli fremmet egen sak om videre
innretning av arbeidet. Ingen kostnader er ikke
påløpt.

291 000

292 000

Arbeidet med rehabilitering av rådhuset er
påbegynt, men utlysing av rådgiverkonkurranse til
forprosjekt er noe forsinket. Forprosjekt ferdigstilles
i løpet av 2020.

187 200

Justert kostnadskalkyle (kostnadsoppstilling etter
anbud) ble fremlagt KMU i desember 2019, og er
innarbeidet rådmannens budsjettforslag til HØP
2021-2024. Det er hittil disponert kr 30 mill. Det er
inngått kontrakt med BVP-anska else med
entreprenør og arbeidet er påbegynt på tomten.

143 000

LERVIG
BRANNSTASJON

2023

174 000

224 100

Justert kostnadskalkyle (kostnadsoppstilling etter
anbud) ble fremlagt KMU i desember 2019, og er
innarbeidet rådmannens budsjettforslag til HØP
2021-2024. Det er inngått kontrakt med BVPanska else med entreprenør. Regulering pågår, 2
gangs behandling før jul 2020.

LERVIG, PARKERING OG
NÆRING

2024

165 000

165 000

Regulering pågår, og skal til 2.gangs behandling før
jul 2020. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
pågår.

LERVIG, KONTORER

2024

132 000

132 000

Regulering pågår, og skal til 2.gangs behandling før
jul 2020. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
pågår.

50 000

50 000

Regulering pågår, og skal til 2.gangs behandling før
jul 2020. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
pågår.

LERVIG,
BYDELSFUNKSJONAR

LERVIG IDRETTSHALL

2024

63 000

63 000

Regulering pågår, og skal til 2.gangs behandling før
jul 2020. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
pågår.

LERVIG SKOLE

2024

270 000

270 000

Regulering pågår, og skal til 2.gangs behandling før
jul 2020. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
pågår.

LERVIG BARNEHAGE

2024

88 000

88 000

Regulering pågår, og skal til 2.gangs behandling før
jul 2020. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
pågår.

LERVIGSKVARTALET

2023

768 000

768 000

Regulering pågår, og skal til 2.gangs behandling før
jul 2020. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
pågår. Rammebevilgning for Lervigsprosjektene.

TASTAVEDEN SKOLE,
REHABILITERING

2023

231 000

231 000

Prosjektet har startet, og utarbeidelse av
konkurransegrunnlag pågår og jobben lyses ut mot
slutten av 2020.

GAUTESETE SKOLE REFORM 2006 REHABILITERING FUNKSJONSENDRING

2019

180 400

180 350

Arbeidet med rehabilitering av skolen er ferdig, og
sluttregnskap vil bli fremlagt UMU 23.09.2020.

Prosjektnavn

Forventet
ferdigstilt

Godkjent
bevilgning

Justert
byggekostnad

Status

VAULEN SKOLE,
NYBYGG OG
UTVIDELSE

2024

398 000

423 000

Vedtak i UMU 06.05.2020 om bygging av ny skole på
eksisterende tomt. Prosjektet er kalkulert i
tidligfasen der prosjektkalkylen er basert på
tidligere skoleprosjekt i stavanger eiendom med kr
34 000/m2, i hovedsak Kristianlyst og Eiganes
skole.

KVERNEVIK SKOLE
RENOVERING

2024

196 000

196 000

Kartlegging og utarbeidelse av arbeidet med
mulighetsstudie pågår. Sak forventes fremlagt
høsten 2020.

293 100

Kostnadsoppstilling etter anbud ble godkjent i UMU
19.02.2020 og justert kalkyle for prosjektet utg ør kr
293,1 mill. Avtale er inngått med totalentreprenør.
Arbeidet er godt i gang på tomten.

MADLAMARK SKOLE,
NYBYGG

2022

284 000

MADLAMARK SKOLE
IDRETTSHALL

2022

56 500

56 500

Kostnadsoppstilling etter anbud ble godkjent i UMU
den 19.02.2020. Det forventes disponert kr 300 000
til formålet i år 2020. Det er inngått avtale med
totalentreprenør.

NYLUND SKOLE

2020

35 000

35 000

Arbeidet forventes ferdigstilt i 2020.

TEKNIKKEN
BARNEHAGE

des22

135 000

135 000

Prosjektet har en vedtatt ramme på kr 135 mill.Det
er avsatt kr 135 mill. barnehagen, Rog revidert
kostnadskalkyle forventes å foreligge i slutten av
2020. Det pågår noe omarbeiding i prosjektet som
følge av reguleringsmessige forhold.

STRØMVIK BARNEHAGE

2022

52 000

52 000

Planlagt ferdigstillelse av barnehagen er august
2022. Utarbeidelse av forprosjekt er under arbeid.

TASTA BARNEHAGE,
NYBYGG

2019

42 500

41 600

Sluttregnskap er under arbeid.

TASTAVARDEN
BARNEHAGE, AVD.
SMIENE

2020

42 000

42 000

Sluttregnskap er under arbeid.

YTRE TASTA
BARNEHAGE, AVD.
VARDENES

2020

55 500

52 750

Sluttregnskap er under arbeid.

YTRE TASTA
BARNEHAGE, AVD.
ESKELAND

2022

20 000

20 000

Barnehagen er utsatt/utgår.

140 000

Avsatte midler til prosjektet er for lavt. Prosjektet
er noe utsatt. Byggeprogram planlagt fremlagt UMU
28.10.2020. Saken skal også fremlegges utvalget for
Helse og velferd før den fremlegges i UMU.

165 000

165 000

Rivetillatelse er mottatt, og utlysning av entreprisen
er klar. Byggeprogram fremlegges UMU 28.10.2020.
Saken fremlegges også utvalg for Helse og velferd
før behandling i UMU.

82 000

82 000

Mulighetsstudie er påbegynt.

FINNØY PLEIE- OG
OMSORGSSENTER,
UTBYGGING

RAMSVIGTUNET
UTVIDELSE

2023

2022

BLIDENSOL SYKEHJEM
- MULIGHETSSTUDIE
OG
KAPASITETSUTVIDELSE

116 000

SOLBORGPROSJEKTET

2021/2022

60 000

60 000

Kontrakt er inngått med totalentreprenør.
Kostnadsoppstilling etter anbud ble behandlet i
UMU 26.08.2020.

HINNABO 8 PLASSER

2020

34 200

34 200

Prosjektet forventes ferdigstilt i desember 2020.

Prosjektnavn

Forventet
ferdigstilt

Godkjent
bevilgning

Justert
byggekostnad

Status

BOFELLESSKAP
ELTARVÅG, 4 PLASSER

2020

25 600

25 600

Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert i august
2020.

HINNA
IDRETTSANLEGG,
INKLUDERT
REKKEFØLGEKRAV

2020

64 000

64 000

Prosjektet ble ferdigstilt i juli 2020, og sluttregnskap
vil bli fremlagt UMU 28.10.2020.

SUNDE OG KVERNEVIK
BYDELSHUS

2021

6 600

6 600

Det må forventes en økning i utgifter utover
godkjent bevilgning. Det er p.t. ikke mulig å forutsi
hvor mye, men grunnet store forsinkelser knyttet til
politisk behandling, endringer av prosjektet, samt
en ekstra etasje som har blitt tatt ut av prosjektet
for deretter å ha blitt tatt inn ig en har det medført
ekstra intern kost og utvidet møtevirksomhet med
brukere, arkitekt og andre impliserte parter. OPSkontrakten ble inngått i 2017 og følgelig kan også ny
klima- og miljøplan (godkjent i bystyret 2018),
medføre økte kostnader som ikke var innarbeidet i
kontrakten. Dette vurderes i prosjektet nå.

NYE TOU, 3.BYGGETRIN
(FERDIG 2020)

2020

61 000

61 000

Arbeidet forventes ferdigstilt i desember 2020.

HUNDVÅG KIRKE
REHABILITERING
(AKTIVERES IKKE)

okt 21

43 900

43 932

Sak om kostnadsoppstilling etter anbud er planlagt
fremlagt UMU 25.11.2020.

321 600

Det ble fremlagt sak i UMU 26.08.2020.Revidert
brannsikringsstrategi innarbeides i prosjektet og
alle prosjektdokumenter. Det prosjekteres og
installeres nytt sprinkleranlegg i henhold til
anbefalingene. Merkostnaden på kr 2 mill. foreslås
innarbeidet i HØP for 2021-2024.

DOMKIRKEN 2025

2025

319 600

Status på større investeringsprosjekter

4.5 Sentrale inntekter
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
Skatteinngangen
Samlet skatteinngang per andre tertial 2020 utg ør kr 3 436,9 mill. Inngangen er kr 26,3 mill. høyere
enn på samme tid i fjor og kr 52,8 mill. over budsjettert per andre tertial. Det var forventet et sterkt
fall i skatteinngangen med bakgrunn i endringene i arbeidsmarkedet i første del av koronapandemien.
Det kan se ut til at skattegrunnlaget hittil i større grad har vært trygget g ennom statlige
trygdeordninger og koronatiltak overfor næringslivet, samt ved utbetaling av tidligere avsatte
feriepenger. I tillegg har smittespredningen av koronaviruset fram til august vært sterkt redusert og
lav i vår region. Budsjettprognosen 2020 for Stavanger utg ør en reduksjon på 3,8 % fra regnskap 2019.
Denne foreslås nå noe oppjustert.

Skattevekst i kommunene
Skatteveksten for kommunene ble på 0,6 % per august. Veksten per august er høyere enn forventet i
årsprognosen, som i juni ble satt til en reduksjon på 1,4 % sammenlignet med 2019.
ASSS-kommunene har en skattevekst i intervallet -0,1 – 0,6 %. Nabokommunene Sandnes og Sola
erfarer skattevekst per andre tertial i intervallet 0,1 – 0,6 %.
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Prosentvis samlet vekst Stavanger fra 2019 til 2020
Justert budsjettert årsvekst per 1. tertial
Prosentvis samlet vekst landet fra 2019 til 2020
Revidert årsvekst Norge fra 2019
Figur 4.1 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet satt opp mot budsjettert årsvekst for Stavanger og
landet.

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2020:
Stortinget vedtok i slutten av juni ytterligere skattelettelser, hvilket medførte en reduksjon i
skatteinngangen for 2020 fra 1,1 % til 1,4 % for kommunene samlet. Revidert nasjonalbudsjett 2020 la
til grunn en forventning om lønnsvekst på 1,5 % i 2020. Lønnsoppg ørene ble yttet til over
sommeren. Oppg øret i frontfaget kom i mål august med en ramme på 1,7 % og tilsvarende ramme
foreligger nå som enighet mellom KS og tre av forhandlingssammenslutningene. Høyere lønnsvekst
bidrar positivt på skatteinngangen.
Statlige stimuli til næringslivet for å holde hjulene i gang og å ta tilbake permitterte arbeidstakere har
sannsynligvis bidratt til at arbeidsledigheten ved utgangen av august har sunket mer enn forutsatt i
mai. Samtidig er permitteringsreglene forlenget. Etter sommerferien har koronaviruset hatt en viss
oppblomstring meget lokalt enkelte steder i landet, og nå i september ser det ut til at
oppblomstringen også skjer i vår region. I tillegg gir ordinære luftveissymptomer lav terskel for fravær
og utfordrer bemanningssituasjonen i ere rma. Hvordan utviklingen vil bli, er fortsatt ukjent.
Nye statlige prognoser rundt skatteinngangen ventes i forbindelse med framleggelsen av forslag til
statsbudsjett 7. oktober. I påvente av disse er det foretatt lokale vurderinger om en noe høyere
skatteinngang for kommunene samlet i 2020, anslagsvis minus 0,5 %. Lokale prognoser for Stavanger
kommune er oppjustert tilsvarende 1,3 prosentpoeng fra en reduksjon på 3,8 % til en reduksjon på 2,5
%. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å oppjustere skatteinngangen med kr 75,0 mill.
Dette medfører en g ennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger sammenlignet med landet på 119,9
%.
Skatteanslaget er meget usikkert. Krisepakketiltakene rundt skatt medfører også at fordelingen av
skatt mellom de ulike skattekreditorene (stat, trygdeforvaltning, fylkeskommuner og kommuner) blir
av meget foreløpig karakter. Dette vil gi utslag også i 2021 når oppg ørene for 2020 foretas og
fordelingene korrigeres.
Inntektsutjevningen
Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt, samt innbyggertall. Den
er løpende og avhengig av den kontantstrømmen som til enhver tid kommer inn. Det vil alltid være

usikkerhet knyttet til nasjonale og lokale anslag på skatt og inntektsutjevning.
Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke inntektsutjevningen med om
lag kr 30,0 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene som følger
tertialrapporten.
Rammetilskudd
Rammetilskuddet foreslås justert med allerede statlige vedtatte tildelinger per 1. juli 2020, justert for
de beløpene som var kjente og innarbeidet i tertialrapporten per 30.04.2020.
I praksis vil dette si:

Kr 3,5 mill. til økt tilg engelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og aktivitetstiltak
for barn og unge med store behov
Kr 15,8 mill. som kompensasjon for redusert formues- og inntektsskatt
Samlet økning i rammetilskuddet til Stavanger blir dermed kr 19,25 mill., begrunnet i
koronapandemien.
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 nansieringsansvaret. I tillegg nnes søknadsbaserte prosjektkjønnsmidler for innovasjon og
fornying i kommunene.
Som en del av krisepakken fra Stortinget i forbindelse med koronasituasjonen har Fylkesmannen i
Rogaland tildelt og utbetalt Stavanger kommune om lag kr 4,8 mill. i ekstra skjønnsmidler i år til å
dekke de ekstraordinære kostnadene til beredskap og g ennomføring av øvrige tiltak. Tildelingen ble
innarbeidet i første tertial. Det er åpnet for ny søknadsrunde for kommunene når det g elder
koronarelaterte kostnader og smittevern-tiltak. Søknadsfristen er 30.09.2020 og kommunedirektøren
vil søke på vegne av Stavanger kommune. Utfallet er ukjent i skrivende stund.
Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Stavanger kommune følgende interkommunale tiltaks- og
prosjektskjønn:

Kr 1 mill. til

omforebyggende tiltak

Kr 0,8 mill. til forskningsklynge
Kr 1,9 mill. til digital grunnmur
Prosjektene er nærmere omtalt i kapittel 4.7 under stab og støttefunksjoner.
Kommunedirektøren foreslår at budsjettet justeres tilsvarende for g eldende tiltak og prosjekter.
Oppsummering frie inntekter
Frie inntekter foreslås justert med kr 75,0 mill. i økt lokal skatteinngang, kr 30,0 mill. i økt
inntektsutjevning, kr 19,25 mill. i rammetilskudd og ulike skjønnsmidler med kr 3,75 mill. Samlet gir
dette kr 68,0 mill. i økte frie inntekter i 2020.

Frie inntekter
Skatt
Skattevekst

Konsolidert
budsjett

Vedtatt
budsjett

Årsprognose 2020 - nytt
lokalt forslag

Prognoseavvik

Forslag til
budsjett-endring

-5 339 700

-5 497 500

-5 430 000

-75 000

-75 000

-1,30 %

-2,50 %

Frie inntekter

Konsolidert
budsjett

Vedtatt
budsjett

Årsprognose 2020 - nytt
lokalt forslag

Prognoseavvik

Forslag til
budsjett-endring

-3 267 016

-3 392 647

-3 558 744

-19 252

-19 250

650 330

589 220

594 590

29 723

30 000

0

-3 750

-3 750

-3 750

Rammetilskudd inkl
inntektsutjevn.
Rammetilskudd
Inntektsutjevning
Prosjektskjønn
Delsum

-2 616 686

-2 803 427

-2 967 904

6 721

7 000

Sum frie inntekter

-7 956 386

-8 300 927

-8 397 904

-68 279

-68 000

Tabell 4.5 Oversikt over frie inntekter og forslag til budsjettendring

Inntekter fra eiendomsskatt
Budsjettert nivå for 2020 er kr 214 mill. Utfakturerte inntekter for 2020 er like i overkant av
budsjettert og kommunedirektøren tilrår at budsjettet oppjusteres med kr 1,0 mill.

Andre sentrale statlige tilskudd
Reformstøtte
Reformstøtte på kr 33 mill. ble budsjettert inn som en fri inntekt i 2020 med bakgrunn i
kommunesammenslåingen og statlige nansieringsordninger i den forbindelse. Av dette ble kr 24,75
mill. satt av til disposisjonsfond. Tildelingen er mottatt tidligere i vinter med kr 33,4 mill. og staten har
kategorisert dette som øremerkede midler. Fellesnemnda/program Nye Stavanger har inkludert
midlene i sine tidligere budsjettplaner og til nansiering av erårige prosjekter som pågår fortsatt,
herunder blant annet prosjektet harmonisering og taksering eiendomsskatt. Riktig kategorisering av
midlene må foretas, og kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende ved å ytte kr
33,0 mill. fra frie inntekter til øremerket tilskudd til Nye stavanger-programmet, samt endre
fondsavsetningen fra disposisjonsfond til bundet driftsfond.
Kommunedirektøren kommer tilbake til framdrift og økonomisk status i sluttrapport for Program Nye
Stavanger (fellesnemnda) som vil legges frem i løpet av høsten.

Inntekter fra statlig havbruksfond
Stavanger kommune har budsjettert med kr 15 mill. i tildeling i 2020 og en tilsvarende avsetning til
disposisjonsfond for å ta hensyn til usikkerheten rundt de årlige tildelingsrundene. Stortinget vedtok i
RNB 2020 at kommunesektoren skal tilføres kr 2,25 mrd. fra Havbruksfondet i 2020. Utbetalingen av
midlene og fordelingen til og mellom kommunene vil være avhengig av ere forhold, herunder endring
i kapasiteter og utfall av nye auksjoner. Nærings- og skeridepartementet holdt 18. august auksjon av
nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på 27 189 tonn produksjonskapasitet.
Tillatelsene ble solgt for kr 6 mrd. til 30 ulike selskaper. I Ryfylke ble 2082 tonn produksjonskapasitet
solgt. I september pågår tilhørende saksbehandling og løpende klagefrister. Selve beregningen og
tildelingen av tilskudd til kommunene skjer ultimo oktober hvert år.
Med bakgrunn i avtale om økonomisk oppg ør for kommunegrensejustering Ombo, jf. referatsak 4/20
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361984?agendaItemId=226172) i kommunalutvalget, vil en andel av
tildelingen bli overført til Hjelmeland kommune. Siden inntektsnivået og tilhørende utbetaling til

Hjelmeland per i dag er ukjent, ber kommunedirektøren om fullmakt til å iverksette avtalen og
overføre resterende midler på disposisjonsfond uten forutgående budsjettjustering. Kommunestyret
har fullmakt til å vedta bruk av fondsmidlene.

Inntekter fra integreringstilskudd
Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2020 er kr 218 mill. Koronautbruddet har forskjøvet
bosettingen av yktninger noe, men man forventer at dette vil ta seg opp mot slutten av året.
Oppdaterte beregninger viser en nedgang i tilskudd, og budsjettet foreslås nedjustert med kr 7 mill.
for å g enspeile denne forventningen.

4.6 Sentrale utgifter
Lønnsreserve
Medio september ble KS og tre av de re forhandlingssammenslutningene (LO kommune, Unio og YS
kommune) enige om en ny hovedtari avtale. Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på
1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget. Den fjerde
forhandlingssammenslutningen, Akademikerne, er ikke med på forhandlingsløsningen grunnet
manglende enighet om kommunelegeavtalen. Oppg øret mellom KS og Akademikerne går derfor til
mekling med frist 14. oktober ved midnatt.
På grunn av stor usikkerhet knyttet til resultatene av meklingen, foreslår kommunedirektøren å
opprettholde lønnsreserven på samme nivå som vedtatt i 1. tertial.

Pensjon
Oppdaterte prognoser er nylig mottatt fra pensjonsselskapene, med unntak av prognoser for
reguleringspremier grunnet utsatte lønnsoppg ør i år. Lavere lønnsvekst enn tidligere forutsatt
medfører lavere reguleringspremier enn hva som lå til grunn for utarbeidingen av 2020-budsjettet. For
regulering av kommunalt ansatte vil deler av dette veies opp av endret premieavvik. Tilsvarende
e ekter skjer ikke der kommunen i samarbeidsavtaler kompenserer for reguleringspremien.
De foreløpige prognosene skisser en betydelig lette i kostnadstrykket på sentrale pensjonsposter.
Tallene er fortsatt usikre og må ses sammen med utviklingen i bemanning og lønn i driften resten av
året. Kommunedirektøren nner det likevel formålstjenlig å hente ut en e ekt nå for å kunne
nansiere meldte avvik i driften for øvrig. Sentral pensjon foreslås redusert med kr 44 mill.

Arbeidsgiveravgift
Redusert arbeidsgiveravgift med re prosentenheter i mai og juni 2020 ble i første tertial 2020 anslått
til å utg øre kr 40 mill. for Stavanger kommune. Endelig innsendt krav til Nav tilsier kr 38,5 mill.
Kommunedirektøren foreslår å nedjusteres besparelsen med kr 1,5 mill.

Kontroll og tilsyn
Budsjettet inneholder kontrollutvalgets driftskostnader, kjøp av sekretariattjenester hos Rogaland
kontrollutvalgssekretariat IS og revisjonstjenester hos Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet drives etter
selvkostprinsippet og eventuelle overskudd skal komme medlemmene til gode. Styret har vedtatt å
tilbakebetale i alt kr 867 000 til samarbeidskommunene i 2020 med bakgrunn i oppsamlet overskudd
siste 3 år. Stavanger kommunens andel av tilbakebetalingen utg ør kr 225 410. Kommunedirektøren
legger til grunn at budsjettet justeres med kr 225 000 i tilbakeføringer.

Det er kommunestyret som fatter budsjettvedtak for kontroll og tilsyn, med bakgrunn i forslag fra
kontrollutvalget selv. Kontrollutvalget har møte 21. september og eventuelt vedtak vil bli ettersendt.
Innenfor eksisterende budsjettramme har kontrollutvalget prioritert inn en
forvaltningsrevisjonsrapport rundt håndtering av koronautbruddet med formål å identi sere
læringspunkter.

Energiutgifter
Den g ennomsnittlige strømprisen per 2. tertial har vært betydelig lavere sammenlignet med samme
periode i fjor. Gitt prognoseprisene for 3. tertial vil den g ennomsnittlige strømprisen ligge på
halvparten av fjorårets g ennomsnittspris.
Per 2. tertial er 56,74 % av årsbudsjettet forbrukt. Prognosen er allikevel et merforbruk ved årets slutt
da en større andel av kostnadene faller på slutten av året. Basert på historisk kostnadsfordeling tilsier
prognosen for året et forbruk på 103,4 %. Hvorvidt prognosen holder, kommer hovedsakelig an på den
faktiske prisutviklingen og energiforbruket, herunder hvorvidt kommunen driver energie ektivt.
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Figur 4.2 Utvikling i strømpris per tertial. Øre per kWh.

4.7 Eksterne og interne nanstransaksjoner
Netto kapitalutgifter
Koronapandemien har ført til et alvorlig tilbakeslag for norsk- og internasjonal økonomi. For å dempe
tilbakeslaget for norsk økonomi besluttet Norges Bank (NB) den 07. mai 2020 å redusere
styringsrenten til et historisk lavt nivå på 0 %. Aktiviteten har tatt seg opp de siste månedene, men er
fortsatt lavere enn før pandemien. Arbeidsledigheten har avtatt, men er fremdeles høy.
Smittesituasjonen bidrar til usikkerhet om den videre g eninnhentingen i økonomien. Slik Norges
Bank vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå
en god stund fremover.

Det har vært betydelig uro i nansmarkedene i kjølvannet av koronapandemien. Pengemarkedspåslag
og kredittmarginer steg mye fram mot midten av mars, noe som bidrog til at redusert styringsrente
ikke ga tilsvarende reduksjon i pengemarkedsrenten og bankenes utlånsrente. De siste månedene har
uroen avtatt og likviditeten er styrket. Pengemarkedspåslag og kredittmarginer har av den grunn falt.
Pengemarkedsrenten var i snitt på ca. 0,3 % i 2. tertial 2020 (1,6 % i 2019). Pengemarkedsrenten er i
skrivende stund rett i underkant av 0,3 %. Stavanger kommune har en fastrenteandel på i underkant
av 2/3, noe som bidrar til å redusere e ekten av renteendringer.
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 (https://hop2020.stavanger.kommune.no/) er det budsjettert med netto
kapitalkostnader på kr 566,6 mill. i 2020 (pengemarkedsrente på 2 %). Kommunedirektøren tilrår å
redusere netto kapitalkostnader med kr 57,2 mill. Dette basert på den betydelige reduksjonen i
pengemarkedsrenten. Forslaget er videre basert på et lavere låneopptak i 2019 og 2020 enn
budsjettert. Deler av låneopptaket i 2020 vil samtidig tas opp relativt sent på høsten og vil dermed
ikke gi helårse ekt på kapitalkostnader. Det er videre innfridd g eld som medfører bortfall av renteog avdragsutgifter. Reduksjonen i netto kapitalkostnader bør ses i sammenheng med andre
mindreinntekter innenfor nansområdet.
Det er primært de kommunale foretakene (KF) som har hatt et lavere låneopptak enn budsjettert.
Redusert låneopptak i kombinasjon med redusert rentenivå innebærer at kommunekassen mottar
mindre renteinntekter fra konserninterne lån til foretak. Kommunedirektøren tilrår å nedjustere
renteinntektene med kr 14. mill. En redusert pengemarkedsrente gir også lavere renteinntekter fra
ansvarlig lån i Lyse AS. Kommunedirektøren foreslår å redusere renteinntektene med kr 9,7 mill. Det
foreslås tilsvarende å redusere renteinntekter fra statlige kompensasjonsordninger med kr 4 mill.
Kommunedirektøren tilrår videre å redusere budsjettert utbytte fra Stavanger Parkeringsselskap
KF, ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, Forus Næringspark AS og Stavangerregionen Havn IKS med
henholdsvis kr 12,5 mill. kr 3 mill., kr 5 mill. og kr 12,2 mill. Det foreslås imidlertid å opprettholde
utbytteforventingen overfor selskapene. Det vises til kapittel 4.,97 for en nærmere redeg ørelse for
bakgrunnen for forslaget. Kommunedirektøren foreslår samtidig å øke budsjettert utbytte med kr 2,2
mill. knyttet til kommunens nansforvaltning. Det foreslås også å budsjettere med kr 3,4 mill. i
realiserte gevinster knyttet til nansforvaltningen.
Av kommunekassens låneramme på kr 366,28 mill. for investeringslån, er det foretatt låneopptak på
kr 366 mill. Det er videre budsjettert med en samlet låneramme for kommunale foretak (KF) på kr
306,2 mill. I rapporten per 2. tertial foreslår Stavanger boligbygg KF, Stavanger utvikling
KF og Sølvberget KF å redusere lånerammen med totalt kr 211,1 mill. Kommunedirektøren tilrår en slik
reduksjon i lånerammen. Samlet låneramme for foretakene vil etter dette være på kr 95,1
mill. Husbanken har per 2. tertial utbetalt kr 220 mill., samt gitt tilsagn om ytterligere kr 100 mill. i
startlån. Det er ikke registrert vesentlig økning i tap knyttet til startlån per 2. tertial.

Finansforvaltning
2. tertial 2020
Realiserte poster

0,1

1. tertial 2020
3,2

Året 2019
9,6

Avkastning

5,4 %

-2,7 %

5,4 %

Referanseindeks

3,0 %

-0,9 %

4,5 %

Plasseringer til markedskurser

613

589

562

Gjennomsnittlig bankinnskudd

2458

1710

1724

Brutto låneg eld

10016

9723

8071

27

13

14

Rentesensitivitet ved 1% endring – etter 1 år

2. tertial 2020

1. tertial 2020

Året 2019

Gjennomsnittlig lånerente

2,12 %

2,55 %

2,46 %

Nibor; ekslusiv låne margin:

0,31 %

1,45 %

1,55 %

2 års renteswap / referanseindeks:

1,07 %

1,36 %

1,77 %

10 års renteswap; ekslusiv låne margin:

0,87 %

1,47 %

2,22 %

Tabell 4.6 Finansielle måltall. Tall i mill. kr.

Låneporteføljen
Kommunens nansreglement, kap. 5:
Minimum 1/3 av g eldsporteføljen skal ha ytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal
vurderes ut ifra markedssituasjonen.
Durasjonsintervall

Pålydende

Rentedurasjon

Under 1 år

4 326

0,11

1 år

1 690

1,33

2-3 år

1 150

2,29

3-5 år

950

3,95

1 900

7,31

5-10 åt
Over 10 år
Totalt

-10 016

2,29

Tabell 4.7 Rentedurasjon. Tall i mill. kr.

Rentedurasjonen på kommunens brutto innlånsportefølje ved utgangen av 2. tertial var på 2,29. Ved
utgangen av 2019 var den på 2,16. Ifølge nansreglementet skal den være på mellom 0,5- og 5 år, med
2 år som normalnivå. Referanseindeksen (2års-renter) er på 1,07 %, mens kommunens
g ennomsnittsrente er på 2,12 %.
Brutto låneg eld pr. 31.12.19 Stavanger kommune

8721

Brutto låneg eld pr. 31.12.19 Rennesøy kommune

546

Brutto låneg eld pr. 31.12.19 Finnøy kommune

316

Låneopptak i 2020
Startlån mars 2020

220

Obligasjonslån, 5 års FRN

366

Avdrag
Betalt avdrag 01.01. – 31.08.20

-153

Avsatte avdrag

-193

Brutto låneg eld pr.31.08.20[2]

Tabell 4.8 Status g eld og avdrag per 31.08.2020. Tall i mill. kr.

9823

Kreditor
Husbanken – Startlån

Netto Beløp

Rentedurasjon

Rente

% - av totalg eld

2285

0,11

0,98 %

23 %

14

0,82

2,78 %

0,2 %

Kommunalbanken

2313

2,22

1,96 %

23 %

Obligasjonslån

5330

1,75

1,16 %

53 %

74

0,02

1,71 %

0,8 %

-2815

-3,3

10016

2,29

Husbanken –
Investeringslån

Lån KLP
Renteswapper
Totalt

2,12 %

100 %

Tabell 4.9 Låneportefølje per kreditor. Tall i mill. kr.

I henhold til kommunestyrets vedtak for årsbudsjett 2020, sak 61/19 og kommunestyrets vedtak
i tertialrapportering pr 30.04.20, sak 28/20 er det budsjettert med følgende lånerammer i 2020:

366,28 mill. kr til nansiering av egne investeringer.
320 mill. kr i startlån til videre utlån
154,- mill. i låneramme Stavanger utvikling KF
146,2 mill. i låneramme til Stavanger Boligbygg KF
1,96 mill. i låneramme til Sølvberget KF
4,0 mill. i låneramme til Stavanger Natur- og idrettsservice KF
Stavanger kommune har ved utgangen av august en portefølje bestående av 9 obligasjonslån for til
sammen kr 5,3 milliarder. Rentetillegget for kort nansiering, serti katlån, varierer en del, men har i
løpet av den siste tiden vært i låntakers favør. I dag er marginen ca. -0,05 % til 0,10 %.
Kommunalbanken har til sammenligning et påslag på mellom 0,60-0,80 %. Stavanger kommune har
ikke serti katlån i porteføljen for august. En oppnår en betydelig besparelse over tid ved å legge ut
disse serti katene og obligasjonene. Men besparelsen må også sees i sammenheng med durasjonen
for lånene, samt markedets vurdering av Stavanger kommune som låntaker. Gapet reduseres
i vår porteføljen da strategien er å ytte låneforfallene lengre ut, for å unngå for mye kortsiktig
nansiering.
Forvaltning av langsiktige nansielle aktiva
Kommunens nansreglement, kap. 6
Langsiktige nansielle aktiva er den delen av kommunens nansielle eiendeler som i henhold til
foreliggende prognoser, budsjetter og planer, ikke skal benyttes til drift, investering eller nedbetaling av
g eld de neste 48 måneder

Stavanger kommunes nansportefølje hadde en avkastning for 2. tertial 2020 på 5,4 % mot 1. tertial
2020 på -2,7 %. Året 2019 gav 5,4 % avkastning. Referanseindeksen er 3,0 %. Oslo Børs har i samme
periode steget med 11 %, mens verdensindeksen er opp 20 % i 2. tertial.
2. tertial 20
Endring urealisert gevinst
Realisert gevinst

1. tertial 20

Året 2019

25,5

-28,2

8,5

0,1

3,2

0,9

2. tertial 20
Direkte avkastning
Sum

1. tertial 20

Året 2019

5,8

8,6

21,2

31,4

-16,4

30,6

Tabell 4.10 Verdiskaping i 2. tertial. Tall i mill. kr.

Bokført
verdi i
mill

Markedsverdi
i mill

Andel
i%

Avkastn.
1. tertial
2019 i %

Avkastn.
1. tertial
2018

Strateg.allok
i%

Ramme
i%

1

44

44

7

0,3

1,4

10

0-100

2

53

54

9

1,6

2,2

40

0-100

3

177

178

29

3,1

-1,3

20

0-50

4

210

194

32

8,7

-7,3

10

0-30

5

32

18

3

- 6,0

0,4

20

0-30

6

26

31

5

11,2

-6,2

0

0-5

Grønn
Finansforvaltning

84

94

15

9,0

1,3

626

613

100

5,4

-2,7

Risikoklasse

Sum

Samme

S&P Global Cl
100

100

Tabell 4.11 Porteføljeoversikt og avkastning

Porteføljeoversikten viser at plasseringene i risikoklassene ligger innenfor rammene i
nansreglementet. Vårt bankinnskudd de neres som klasse 1. Investeringene i nansielle
omløpsmidler ligger innenfor rammene i g eldende nansreglement. En ytterligere selektering, av
papirer i klasse 2 til og med 3 er fokus, samt fornuftig reduksjon/justering av klasse 4. Det er
fremdeles tilfredsstillende rentenivåer i klasse 4, men de kortsiktige verdiendringene kan slå ut i
redusert verdiskapning for perioden. Klassene følges opp kontinuerlig.
Avvik fra nansreglementets rammer pr 31.08.2020:
Det er ikke observert noe avvik fra nansreglementets rammer ved utgangen av 2. tertial.
Stresstest

nansporteføljen

Det skal i henhold til nansreglementet g ennomføres en stresstest for å beregne porteføljens mulige
tapsrisiko og størrelsen på bu erfondet.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelsen av stresstesten for april:

Ligningskurser pr. utgangen av rapporteringsmåned
Saldo ansvarlig lånekapital Lyse AS kr 873,52 mill.
Renteøkning på 1,5 %
Fall i aksjemarkedet på 20 %
Stresstest Stavanger kommune

Balanse i
%

Balanse
MNOK

Endringsparameter

Durasjon

Beregnet
tap

Balanse i
%

Balanse
MNOK

Endringsparameter

41 %

4 113

1,50 %

59 %

5 904

100 %

10 017

Innskudd i bank og korte pengem.

83 %

3 131

1,50 %

Norske omløpsobligasjoner

15 %

565

1,50 %

Norske aksjer

1%

48

20 %

9,5

Utenl. aksjer

1%

21

20 %

4,2

Stresstest Stavanger kommune
Gjeld med

ytende rente

Gjeld med fast rente (inkl. swaps)
Finanspassiva

Netto valutaeksponering

Durasjon

Beregnet
tap
61,7

3,0
61,7
-47
3,0

25,4

0

Finansaktiva

100 %

3 764

Samlet tap for markedsrisiko for
langsiktige nansaktiva

39,2

Mulig tap vil utg øre

53,9

Tabell 4.12 Stresstest 2. tertial

Denne stresstesten ser på total brutto låneg eld opp imot aktiva, inkludert utlån til Lyse. Lån til
vann-/avløp og renovasjons sektor, samt startlån er inkludert i nanspassiva, 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 nansaktiva. Stresstesten
viser kr 53,9 millioner for august mot tilsvarende mulig tap for 1. tertial på kr 51,2 millioner for
kommunens samlede nansforvaltning. Ved månedens utløp er bu erfondet til Stavanger kommune
på kr 67,5 millioner. Vi vurderer rentemarkedet kontinuerlig for beste g eldene «innlåns-/utlåns
verktøy» som gir oss god forutsigbarhet. Dette vil redusere det totale behovet for bu erfondet. I
henhold til vedtatt nansreglement, skal rådmannen avsette eventuelle realiserte kursgevinster
dersom bu erfondet er lavere enn det som stresstesten viser.

4.8 Tjenesteområdene
Reviderte prognoser for tjenesteområdene viser at det ved utgangen av året kan oppstå et merforbruk
tilsvarende kr 65,6 mill. for ordinær drift. Anslag for effekten av koronapandemien utg ør om lag
kr 124,4 mill1. Samlet betyr dette at tjenesteområdene kan komme ut med et avvik i størrelsesorden
kr 190,0 mill. når året er omme. De største avvikene er innenfor grunnskole,
NAV, legevakt, legetjenester samt renovasjon.

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

2 214 027

4 947

100,2

3 573 834

23 500

19 300

2 182 785

2 096 361

86 424

104,1

3 072 547

53 895

95 605

By- og
samfunnsplanlegging

30 040

30 642

-602

98

77 020

0

1 190

Bymiljø og utbygging

192 064

215 949

-23 884

88,9

660 065

-19 602

6 100

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

Oppvekst og
utdanning

2 218 974

Helse og velferd

Tjenesteområde

å

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

215 264

-4 715

97,8

315 880

3 100

1 926

234 687

251 254

-16 567

93,4

366 237

4 750

250

5 069 099

5 023 496

45 603

100,9

8 065 582

65 643

124 371

Tjenesteområde

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

Innbygger- og
samfunnskontakt

210 549

Stab og
støttefunksjoner
Sum
tjenesteområdene

å

Tabell 4.13 Økonomisk oversikt for tjenesteområdene. Alle tall i tusen kr.

Det hefter alltid en viss usikkerhet rundt prognoser og i 2020 er den ekstra stor grunnet
koronasituasjonen. Det ble i vår foretatt store omdisponeringer av personell i organisasjonen for å
møte utfordringene med koronapandemien. Det er foreløpig ikke foretatt en kartlegging av de totale
budsjettmessige konsekvensene av omdisponeringene, men dette vil bli g ort i slutten av året.
I sak om Tertialrapport per 30.04.2020 ble det vedtatt budsjettjusteringer som primært g aldt de
direkte konsekvensene av utbruddet av koronapandemien,
herunder kriseberedskap og inntektsbortfall. Reviderte prognoser som er utarbeidet i september med
tilhørende forslag til budsjettjusteringer g elder i større grad de særskilte tiltakene innenfor helse med
testing og tilhørende legetjeneste da forholdene er noe mer avklarte. I tillegg
kommer kostnadene med å innarbeide smittevern i den ordinære driften
og tjenesteleveransene. Samlede budsjettjusteringer som omhandler justeringer
grunnet koronarelaterte årsaker ligger i størrelsesorden kr 125 mill. i denne rapporteringen. Samlet
for 1. og 2. tertial er det dermed budsjettjusteringer på totalt kr 202 mill. når det g elder
koronarelaterte merkostnader/mindreinntekter på tjenesteområdene.
I Tertialrapport per 30.04.2020 ble det blant annet vedtatt en innsparing på kr 24 mill. som g aldt
besparelse på reiser, kurs og seminarer. Beregningen ble basert på historiske regnskapstall i alle
tjenesteområder for 6 måneder. I tabell 4.15 under er dette inkludert i Sentrale utgifter. I ettertid
er innsparingen fordelt på tjenesteområdene.
Vedtatt budsjettjusteringer 1. tertial 2020

Forslag budsjettjusteringer 2. tertial 2020

Sum budsjettjusteringer
(vedtatt + forslag)

58 125

40 800

98 925

Helse og velferd

7 140

121 200

128 340

By- og
samfunnsplanlegging

6 270

1 190

7 460

Bymiljø og utbygging

25 964

-11 202

14 762

Innbygger- og
samfunnskontakt

11 694

5 026

16 720

Stab og
støttefunksjoner

9 200

5 000

14 200

118 393

162 014

280 407

Tjenesteområde
Oppvekst og
utdanning

Sum
tjenesteområdene

Tabell 4.14 Tjenesteområdene, budsjettendringer i 1. og 2. tertial. Alle tall i tusen kr.

I de følgende avsnittene kommenteres årsprognosene innenfor de ulike virksomhetsområdene.
Virksomheter som ikke har vesentlig avvik for året kommenteres ikke. Forslag til budsjettjusteringer
framkommer til høyre i tabellene og er i tillegg nærmere beskrevet i kapittel 2. Positive tall viser
utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall viser inntekter, merinntekter og mindreutgifter.

Oppvekst og utdanning
Regnskapsresultatet per 2. tertial for oppvekst og utdanning viser et samlet merforbruk på kr 4,9 mill.
som er en forbruksprosent på 100,2. Prognose for resultat ved utgangen av året viser et samlet
merforbruk kr 42,8 mill., herav utg ør koronarelaterte merutgifter om lag halvparten av
merforbruket. De antatt største avvikene er innenfor barnehage og skole, men samtidig er det knyttet
stor usikkerhet til anslaget på koronautgiftene på disse områdene.
Skoler og barnehager har hatt ekstra utgifter til reng øringsmateriell, oppmerking og avgrensing av
arealer, samt utstyr til håndvask. I tillegg kommer et økende behov for vikar i forbindelse med å
opprettholde ordinær drift ved gult nivå. Frem mot sommerferien har utgiftene til vikar vært
begrenset grunnet hjemmeskole, stengte barnehager, og av generelt lavt sykefravær. Foreløpige
oversikter viser nå at fravær som skyldes lette symptomer på luftveisinfeksjoner har tiltatt etter
sommerferien. Herunder forventningene i samfunnet om lav terskel for å holde seg hjemme i slike
situasjoner. Det antas derfor at utgifter til vikar vil øke i høst.

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

23 913

97

100

37 435

0

752 439

752 156

283

100

1 177 966

2 000

63 013

63 355

-342

99

100 942

0

963 637

950 418

13 219

101

1 561 163

22 000

8 70

Johannes læringssenter

70 497

72 427

-1 930

97

118 613

0

4 00

Stavanger kulturskole

29 359

29 464

-105

100

44 416

0

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

32 053

33 451

-1 398

96

51 899

-1 500

Ungdom og fritid

44 389

45 733

-1 345

97

64 729

0

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

57 679

60 559

-2 880

95

100 691

-2 000

0

0

0

0

0

EMbo

28 922

31 197

-2 275

93

48 668

-2 000

Barnevernstjenesten

152 977

151 353

1 623

101

267 312

5 000

20

2 218 974

2 214 027

4 947

100

3 573 834

23 500

19 30

Oppvekst og utdanning

Stab Oppvekst og
utdanning
Barnehage
Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud
Grunnskole

Sentrale midler
oppvekst/bistandsprosjekt

Sum Oppvekst og
utdanning

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

24 010

Avvik
årsprognose
korona

6 00

40

Tabell 4.15 Oppvekst og utdanning, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr.

Det ble vedtatt budsjettendringer på totalt kr 58 mill. innenfor tjenesteområdet Oppvekst og
utdanning i 1. tertial. De største endringene g aldt kompensasjon for inntektsbortfall på barnehage og

skole. De samlede budsjettjusteringene for Oppvekst og utdanning både for 1. og 2. tertial utg ør
dermed kr 99 mill.

Oppvekst og utdanning

Vedtatt budsjett
justeringer 1. tertial 2020

Forslag budsjettjusteringer 2. tertial 2020

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)

Stab Oppvekst og
utdanning
Barnehage

0
25 680

6 000

31 680

Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud
Grunnskole
Johannes læringssenter
Stavanger kulturskole

0
22 120

30 700

52 820

2 500

4 000

6 500

825

-

825

-1 500

-1 500

400

7 400

-2 000

-2 000

-

0

-2 000

-2 000

5 200

5 200

40 800

98 925

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste
Ungdom og fritid

7 000

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten
Sentrale midler
oppvekst/bistandsprosjekt
EMbo
Barnevernstjenesten
Sum Oppvekst og
utdanning

58 125

Tabell 4.16 Oppvekst og utdanning, budsjettendringer 1. og 2. tertial. Alle tall i tusen kr.

Barnehage
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk på kr 0,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent
på 100,04. Det anslås at barnehage kan få et avvik på om lag kr 8 mill. i slutten av året, herav er kr 6
mill. i koronarelaterte kostnader.
De kommunale barnehagene har et merforbruk på kr 1,9 mill. som g elder ordinær drift, av en
budsjettramme på kr 647 mill. Av de tjue kommunale barnehagevirksomhetene, har fem en
forbruksprosent på over 103. Hovedårsaken til merforbruket i de kommunale barnehagene er en noe
høyere bemanning enn hva bemanningsnormen tilsa 1. halvår. I tillegg førte den nye
virksomhetsstrukturen til en viss overtallighet i administrasjon og ledelse i samme periode. Det
anslås at dette samlet kan resultere i et merforbruk i de kommunale barnehagene på om lag kr 2 mill.
ved utgangen av året. Det antas at bemanningssituasjonen vil være i tråd med forutsetningene i løpet
av 2. halvår.
Per 2. tertial er det regnskapsført kr 3,1 mill. som kan knyttes til ulike smitteverntiltak og vikarutgifter
i de kommunale barnehagene. Vikarutgiftene er forventet å øke utover høsten. Det antas at
merutgiftene i forbindelse med koronapandemien vil utg øre om lag kr 6 mill. for hele året.
Foreldrebetalingen er tilnærmet i balanse ved utgangen av august og det forventes ingen vesentlige
avvik i slutten av året. I 1. tertial ble det kompensert for inntektsbortfallet i perioden barnehagene
måtte holde stengt pga. koronapandemien.

Kommunedirektøren tilrår at barnehageområdet tilføres kr 6 mill. i forbindelse med koronarelaterte
kostnader. Det forutsettes at øvrig anslått merforbruk på kr 2 mill. håndteres samlet innenfor
budsjettrammen til barnehagene.
Grunnskole
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk på kr 13,2 mill. tilsvarende en forbruksprosent
på 101,4. Det anslås at grunnskole kan få et avvik på om lag kr 30,7 mill. i slutten av året, herav er kr
8,7 mill. i koronarelaterte kostnader.
Ved 1. tertial ble det vedtatt å styrke grunnskolerammen tilsvarende bortfall av foreldrebetaling til
SFO i perioden den måtte holde stengt. I tillegg kk Stavanger kommune som forventet refusjonen fra
staten for utgifter til kompetanseutvikling for lærere.
Hovedårsaken til merforbruket skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert på skolene, særlig i
kommunedelene Rennesøy og Finnøy, som jobber med å tilpasse seg en ny tildelingsmodell. Det er
pågått et kontinuerlig omstillingsarbeid med de nye skolene etter kommunesammenslåingen. Dette
har resultert i reduserte lønnsutgifter, særlig fra nytt skoleår. Tildelingsmodellen skal evalueres i høst,
her vil det også bli vurdert om det er forhold ved modellen som slår spesielt ut for skolene i
Rennesøy og Finnøy.
Koronasituasjonen har ført til økte utgifter på skolene. Per 2. tertial er det regnskapsført kr 4 mill. i
koronautgifter til smitteverntiltak mv. Vikarutgiftene var i vår lave på grunn av hjemmeskole og lavt
sykefravær. Foreløpige oversikter viser imidlertid at fravær som skyldes lette symptomer på
luftveisinfeksjoner har tiltatt fra skolene startet opp etter sommerferien. På den bakgrunn er det
beregnet at skolene i år vil ha merutgifter knyttet til korona på om lag kr 8 mill.
Lenden skole forventer et inntektstap på kr 0,7 mill. i år. Dette skyldes mindreinntekter knyttet til
skolebesøk, leirskolevirksomhet og utleievirksomhet.
I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble Stavanger kommune bevilget kr 0,8 mill. til digitale læringsmidler
og kr 3,5 mill. til tiltak rettet mot barn og unge i forbindelse med koronasituasjonen. Nærmere
informasjon står i kapittel 2 om budsjettendringer.
Prognosen på skolerammen tilsier et samlet merforbruk på om lag kr 30,7 mill. ved årsslutt inklusiv
koronarelaterte merutgifter og mindreinntekter. Kommunedirektøren foreslår å styrke
grunnskolerammen med tilsvarende beløp.
Johannes Læringssenter
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på nesten kr 2,0 mill. Det er imidlertid
forventet at senteret i år vil ha en betydelig nedgang i inntektene som følge av koronasituasjonen og
dette er anslått til kr 4 mill. Det ble også justert for lavere inntekter med kr 2,5 mill. i 1. tertial.
Koronapandemien har ført til en tilnærmet fullstendig stans i innvandring til Norge. Johannes
læringssenter mister derfor betydelige inntekter innen tilskudd til norskopplæring, som blir utbetalt
på bakgrunn av nye innvandrere som blir bosatt i kommunen. I tillegg er refusjoner fra andre
kommuner lavere enn budsjettert. Mindreinntektene er beregnet til kr 4 mill. i statlige tilskudd og kr 2
mill. i refusjoner fra andre kommuner. Selv om senteret i forkant av sommeren har redusert antall
årsverk, er det en viss aktivitet innen norskopplæring for innvandrere som allerede er bosatt i
kommunen, og det har ikke på kort sikt vært mulig å redusere lønnsutgiftene tilsvarende
mindreinntektene. Prognosen ved årsslutt tilsier dermed et avvik i størrelsesorden kr 4 mill.
Kommunedirektøren foreslår i 2. tertial å styrke rammen med tilsvarende beløp.
PPT
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Mindreforbruket skyldes
vakante stillinger og overførte midler fra 2019. Det forventes et mindreforbruk på om lag kr 1,5 mill.

ved årsslutt. Kommunedirektøren foreslår på dette grunnlag å redusere budsjettrammen til PPT med
kr 1,5 mill.
Ungdom og fritid
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Det antas at Ungdom og fritid
kan få et avvik ved årets slutt på kr 0,4 mill. i koronarelaterte kostnader.
FFF (Fiks Ferigge Ferie) har isolert sett et merforbruk på om lag kr 1 mill. per august. I år har det vært
en spesielt stor etterspørsel etter dette ferietilbudet, noe som trolig skyldes koronasituasjonen. I
tillegg kommer merutgifter knyttet til smitteverntiltak i g ennomføringen av FFF. Det har også vært
mindreinntekter på bydelshusene som følge av koronasituasjonen. Det forventes at virksomheten vil
kunne dekke det meste av merforbruket innenfor rammen, men kommunedirektøren foreslår å dekke
noe av merforbruket som anslåes å være direkte relatert til koronasituasjonen tilsvarende kr 0,4 mill.
Et nytt tiltak «Barnas sommer» ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med 1. tertial. Det ble
avsatt kr 7 mill. til ulike aktiviteter til barn og unge. Den totale bevilgningen er utbetalt til ulike
aktører og har gitt barn, unge og familier i Stavanger et mangfold av ferieaktiviteter.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. Det forventes et samlet
mindreforbruk på om lag kr 2 mill. ved årets slutt.
Dette skyldes i all hovedsak at det er vanskelig å rekruttere kvali sert personell. Det er foretatt en del
ansettelser nå i høst som vil føre til økte lønnsutgifter utover høsten og neste år, men det forventes
likevel et mindreforbruk ved utgangen av året. Kommunedirektøren foreslår å redusere
budsjettrammen til helsestasjon og skolehelsetjenesten med kr 2 mill.
Botiltak for enslige mindreårige

yktninger (EMbo)

Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 2,2 mill. Det forventes et samlet
mindreforbruk på om lag kr 2 mill. ved årets slutt.
Kommunestyret vedtok i HØP 2020 – 2023 en økonomisk nedtrapping i henhold til nye prognoser fra
IMDI for bosetting av enslige mindreårige yktninger. EMbo avdeling Hundvåg ble avviklet i mai 2019.
Kannik bofellesskap ble avviklet i juni 2020 og dette var noe tidligere enn forutsatt.
Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettrammen til EMbo med kr 2 mill.
Barnevernstjenesten
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk på kr 1,6 mill. Årsprognosen for året tilsier et
merforbruk på kr 5,2 mill., herav utg ør kr 0,2 mill. koronarelaterte utgifter for barnevernsvakten.
Det hersker alltid stor usikkerhet tilknyttet klientutgiftene til barnevernet. Kostnadene tilknyttet
kommunale fosterhjem er relativt stabile, men noe redusert sammenlignet med i fjor.
Institusjonsutgiftene har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor, og likeledes
ettervernsutgiftene. Det er noe vekst i utgiftene tilknyttet tiltak rettet mot ikke plasserte barn, men
dette vil forhåpentligvis ha en forebyggende e ekt. Årsprognosen for den totale klientsituasjonen
tilsier et merforbruk i størrelsesorden kr 5 mill. som i hovedsak er knyttet til kjøp fra ekstern
leverandør.
Barnevernsvakten har innført en egen turnus for å håndtere koronasituasjonen som gir en økt kostnad
på kr 0,2 mill. i 2020. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til barnevernstjenesten
med en engangsbevilgning på kr 5,2 mill. i 2020.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill.
Dette skyldes i all hovedsak at det er vanskelig å rekruttere kvali sert personell. Det er foretatt en del
ansettelser nå i høst som vil føre til økte lønnsutgifter utover høsten og neste år, men det forventes
likevel et mindreforbruk ved utgangen av året på ca. kr 2 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere
budsjettramma til helsestasjon og skolehelsetjenesten med kr 2 mill.

Helse og velferd
Regnskapsresultatet per 2. tertial for Helse og velferd viser et samlet merforbruk på kr 86,4 mill. som
tilsier en forbruksprosent på 104,1. Prognose for resultat ved utgangen av året viser et samlet
merforbruk kr 149,5 mill., herav utg ør koronarelaterte merutgifter 95,6 mill. De antatt største avvikene
er innenfor legevakt, legetjenester og smittevern samt NAV. Ved første tertial var usikkerheten så pass
stor i prognoseanslagene at budsjettjusteringer ble avventet til 2. tertial.
Som følge av koronapandemien har Helse og velferd måtte øke kapasiteten, og hatt betydelige
merutgifter. Det har ført til ekstra press på tjenestene og ere virksomheter har hatt ekstra
bemanning og økt innkjøp av smittevernutstyr. Etter noen rolige sommermåneder er det et statlig
ønske at kommunene opprettholder kapasiteten for testing, isolering og smittesporing i om lag ett år
framover. Tjenesteområdet blir dermed fortsatt sterkt påvirket av de igangsatte tiltakene som
koronatelefon, prøvetakingstelt, luftveislegevakten og kjøp av smittevernutstyr.
NAV er forventet å få et betydelig merforbruk grunnet økte utgifter til sosialhjelp og
kvali seringsstønad. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjonen vil påvirke
sosialhjelpsutgiftene og økning i antall mottakere.

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

183 439

8 061

104,4

288 690

13 000

0

219 485

196 527

22 957

111,7

305 337

7 500

33 500

Fysio- og ergoterapi

56 792

53 249

3 543

106,7

71 404

1 630

370

Helsehuset i Stavanger

13 856

13 885

-29

99,8

22 082

Hjemmebaserte
tjenester

293 172

279 376

13 796

104,9

443 256

9 000

4 000

Bofellesskap

332 522

322 474

10 048

103,1

523 531

5 000

6 000

Alders- og sykehjem

601 302

602 962

-1 660

99,7

952 989

1 600

9 500

Stavanger legevakt

54 295

40 595

13 700

133,8

55 898

3 000

15 000

Rehabiliteringstjenesten

36 392

37 493

-1 101

97,1

61 862

-2 235

235

Arbeidstreningstjenesten

9 838

9 755

83

100,9

15 199

0

Boligkontoret

5 326

5 224

103

102,0

8 197

0

70 584

65 973

4 611

107,0

101 697

3 800

0

132 924

132 834

90

100,1

211 004

1 000

1 000

4 949

5 924

-975

83,5

9 095

0

0

Helse og velferd

Helse- og velferdkontor
NAV

Flyktningtjenesten
Dagsenter og avlastning
Tekniske
hjemmetjenester

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

191 501

0

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

6 717

624

109,3

12 845

600

0

28 529

43 965

-15 436

64,9

-165 599

-1 000

0

Sentrale midler
legetjeneste

78 587

66 589

11 998

118,0

111 740

11 000

11 000

Stab Helse og velferd

45 389

29 379

16 011

154,5

43 320

0

15 000

Sum Helse og velferd

2 182 785

2 096 361

86 424

104,1

3 072 547

53 895

95 605

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

7 341

Sentrale midler levekår

Helse og velferd

Krisesenteret i
Stavanger

Tabell 4.17 Helse og velferd, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr.

Det ble vedtatt budsjettendringer på totalt kr 7,1 innenfor tjenesteområdet Helse og velferd i 1. tertial.
De største endringene g aldt smittevernutstyr og andre koronarelaterte kostnader. Videre ble
budsjettrammen til Helse og velferdskontorene økt samtidig som det ble forutsatt en økning i tilskudd
ifm. ressurskrevende tjenester. De samlede budsjettjusteringene for tjenesteområdet Helse og velferd
både for 1. og 2. tertial utg ør dermed kr 121,3 mill.

Helse og velferd
Helse- og velferdkontor

Vedtatt budsjett
justeringer 1. tertial 2020

Forslag budsjettjusteringer 2. tertial 2020

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)

6 100

10 000

16 100

41 000

41 000

NAV
Fysio- og ergoterapi

0

Helsehuset i Stavanger

0

Hjemmebaserte
tjenester

10 000

10 000

Bofellesskap

-1 500

6 000

4 500

Alders- og sykehjem

4 400

9 500

13 900

Stavanger legevakt

14 700

14 700

Rehabiliteringstjenesten

-2 000

-2 000

Arbeidstreningstjenesten

0

Boligkontoret

0

Flyktningtjenesten

1 500

Dagsenter og avlastning

2 000

2 300

3 800
2 000

Tekniske
hjemmetjenester

0

Krisesenteret i
Stavanger

0

Sentrale midler levekår

-3 360

-1 000

-4 360

Sentrale midler
legetjeneste

-2 000

15 700

13 700

Helse og velferd

Vedtatt budsjett
justeringer 1. tertial 2020

Stab Helse og velferd
Sum Helse og velferd

7 140

Forslag budsjettjusteringer 2. tertial 2020

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)

15 000

15 000

121 200

128 340

Tabell 4.18 Helse og velferd, budsjettjusteringer i 1. og 2. tertial. Alle tall i tusen kr.

Helse og velferdskontor
Regnskapsresultatet for Helse- og velferdskontorene per 2. tertial viser et merforbruk på kr 8 mill.
Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 13 mill.
Den viktigste årsaken til merforbruket innenfor helse- og velferdskontorene er vekst i tjenesten
brukerstyrt assistent (BPA). Kjøp av BPA har økt med kr 10 mill. sammenlignet med samme periode i
2019. Kostnadsveksten skyldes i hovedsak økning i antall brukere som mottar tjenester fra privat
leverandør. Siden starten av 2019 har det blitt 12 nye brukere. BPA er sterkt rettighetsfestet slik at det
er krevende å dempe veksten.
Øvrige områder hvor det forventes merforbruk innenfor helse- og velferdskontorene, er omsorgslønn
og utskrivningsklare pasienter. Begge disse har en betydelig vekst sammenlignet med samme
tidspunkt i fjor.
Helse og velferdskontorene ble styrket med kr 6 mill. i 1. tertial. Kommunedirektøren foreslår å styrke
budsjettrammen med ytterligere kr 10 mill. for å dekke deler av kostnadsveksten innenfor BPA,
omsorgslønn og utskrivningsklare pasienter. Veksten dekkes ikke fullt ut da prognosen inneholder
usikre forutsetninger ift. antall brukere og vedtakstimer.
NAV
Regnskapsresultatet for NAV-området per 2. tertial viser et merforbruk på kr 23 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 111,7. Utgiftene på NAV-området er fordelt på drift av NAV-kontorene samt
klientutgiftene kvali seringsstønad, aktivitetstilskudd til barn og unge, opphold i rusinstitusjon og
økonomisk sosialhjelp. Prognose ved årets slutt er et merforbruk på kr 41 mill., og herav anses kr 33,5
mill. som koronarelaterte kostnader.
Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 9,9 mill. for utbetalt kvali seringsstønad til deltakere i
kvali seringsprogrammet (KVP), og dette tilsvarende en forbruksprosent på 134,9. Antall deltakere i
KVP har økt med 18,5 % fra samme periode i fjor. Økt antall deltakere vil kunne gi reduserte utgifter
til økonomisk sosialhjelp på sikt. Prognose ved årets slutt tilsier et merforbruk for utbetaling av
kvali seringsstønad på kr 15 mill., hvorav halvparten anses som koronarelaterte kostnader.
Per 2. tertial er det utbetalt kr 13,2 mill. mer i økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Det tilsvarer en
forbruksprosent på 110,7. Brutto utgifter til sosialhjelp er 7 % høyere sammenlignet med samme
periode i 2019. Prognose ved årets slutt tilsier at sosialhjelpsutgiftene vil gi et merforbruk på kr 26
mill. Hovedårsaken til merforbruket er koronasituasjonen som preger samfunnsbildet og
arbeidsmarkedet. Det presiseres imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i
antall sosialhjelpsmottakere.
Utbetalinger til opphold på institusjon for rusmisbrukere per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,8
mill. Det forventes balanse ved årsslutt. Det er utbetalt kr 0,5 mill. i aktivitetstilskudd til barn og unge
per 2. tertial.
Driften av de fem NAV-kontorene har per 2. tertial et merforbruk på kr 0,9 mill. Det jobbes med at
driften skal gå mot balanse ved årets slutt.

Oppsummert forventes det et merforbruk på kr 41 mill. innenfor NAV og det tilrås at budsjettet
styrkes med tilsvarende beløp.
Fysio- og ergoterapi
Regnskapsresultatet for Fysio- og ergoterapi per 2. tertial viser et merforbruk på kr 3,5 mill.
Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 2 mill.
Årsaken til merforbruket ved utgangen av august er at det har vært en tettere oppfølging av brukere,
noe som har ført til høyere driftskostnader enn hva det er lagt opp til. Det er også merutgifter på om
lag kr 0,37 mill. som er koronarelaterte. Fastlønnstilskuddet for både første og andre halvår er ikke
mottatt. Når refusjonen kommer, vil samlet prognose for året utg øre kr 2 mill. i merforbruk.
Hjemmebaserte tjenester
Regnskapsresultatet for Hjemmebaserte tjenester per 2. tertial viser et merforbruk på kr 13,8 mill.
Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 13 mill. De viktigste årsakene er koronasituasjonen,
økning i kommunal BPA og nye ressurskrevende brukere.
Koronasituasjonen har medført at Hjemmebaserte tjenester har hatt økte kostnader på om lag kr 4
mill. til ekstra bemanning, overtid, reng øring og legemidler.
Fram til nå i år har det vært en betydelig økning i vedtakstimer på kommunal BPA i tillegg til
ressurskrevende brukere.

ere

Imidlertid vil deler av merutgiftene i forbindelse ressurskrevende tjenester vil bli refundert fra staten,
se omtale i avsnittet om sentrale midler levekår. Brutto merutgifter for økningen i BPA og
ressurskrevende tjenester utg ør kr 9 mill.
Det legges til grunn at det iverksettes tiltak for å bremse kostnadsutviklingen resten av året.
Kommunedirektøren foreslår at Hjemmebaserte tjenester styrkes med til sammen kr 10 mill., og herav
utg ør kr 4 mill. koronarelaterte kostnader.
Bofelleskap
Regnskapsresultatet for bofellesskapene per 2. tertial viser et samlet merforbruk på kr 10 mill. av et
årsbudsjett på kr 523,5 mill. Dette utg ør en forbruksprosent på 103,12. Prognose ved årets slutt er et
merforbruk på kr 11 mill., og herav utg ør koronarelaterte kostnader kr 6 mill.
For virksomhetene skyldes deler av merforbruket, foruten økt vikarbruk, økt bemanning i perioden
dagsenter har vært stengt. Kr 6 mill. er koronarelaterte kostnader, fordelt på de tre bo- og
aktivitetssentrene Nord, Sør og Psykisk helse.
Det er noe usikkerhet rundt nansiering av bofellesskapene i den nye kommunen. Bofellesskapene vil
jobbe videre med g ennomgangen utover høsten. Det pågår også et arbeid for å redusere
lønnskostnadene ved at Bo og aktivitet Sør og Nord samarbeider med å sikre en mer e ektiv
turnusplanlegging. Stramme budsjettrammer medfører at driften g ennomgås og tjenestetilbudet
vurderes.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 6 mill. knyttet til de koronarelaterte
kostnadene.
Alders- og sykehjem
Regnskapsresultatet samlet for alders- og sykehjem viser per 2. tertial et mindreforbruk på kr 1,6 mill.
av en ramme på kr 953 mill. Dette utg ør et forbruk på 99,7 %. Det forventes et samlet merforbruk på
kr 11,1 mill. ved årets slutt for alders- og sykehjem, herav utg ør kr 9,5 mill. koronarelaterte kostnader.

Ved seks virksomheter ligger den foreløpige prognosen an til et merforbruk ved årets slutt, og de
resterende seks virksomhetene forventes samlet et lite mindreforbruk ved årets slutt. Merforbruket
ved virksomhetene skyldes i stor grad overført merforbruk fra 2019 (totalt overført kr 7 mill.), samt
ekstra kostnader i forbindelse med Covid-19. Per 2. tertial er merkostnadene knyttet til Covid-19
samlet sett kr 4,4 mill. for de kommunale sykehjemmene og kr 1,5 mill. for de ideelle alders- og
sykehjemmene.
Per 2. tertial er den regnskapsførte merkostnaden ved opprettelse av ekstra beredskapsplasser for
sykehjem på tidligere Domkirken sykehjem kr 3,6 mill.
Basert på regnskapsresultat per 2. tertial viser egenbetaling på sykehjem at man kan forvente en
merinntekt på kr 1,5 mill. ved årets slutt. Dette ses opp mot forventede merutgifter på ordinær drift.
I henhold til g eldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen
de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Denne kostnaden kommer normalt i 2. tertial. Grunnet
forskjøvet lønnsoppg ør, har KLP meldt om tilsvarende forsinkelse. De siste årene har premien vært
høyere enn budsjettert. Årets lønnsoppg ør er lavere, i tillegg til at den inneholder et stort overheng
fra 2019. Kommunedirektøren vil komme tilbake til det korrekte beløpet i årsoppg øret.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til alders- og sykehjem med kr 9,5 mill. som g elder
de koronarelaterte utgiftene. Dette g elder de ekstra beredskapsplassene for sykehjem på tidligere
Domkirken sykehjem kr 3,6 mill. samt merkostnadene knyttet til Covid-19 på kr 4,4 mill. for de
kommunale sykehjemmene og kr 1,5 mill. for de ideelle alders- og sykehjemmene.
Stavanger legevakt
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk for legevakten på kr 13,7 mill. Dette utg ør et
forbruk på 133,7 %. Av dette er kr 11 mill. koronarelaterte kostnader.
Hovedårsaken til merforbruket i ordinær drift er økte utgifter knyttet til dagens turnusordning. Det er
igangsatt et prosjekt på legevakten for å se på organisering, dimensjoneringen av bemanningen og
kompetansesammensetting sett i forhold til lovpålagte oppgaver og geogra sk nedslagsfelt.
Legevakten har i forbindelse med koronapandemien bemannet opp og tilrettelagt tiltak for å håndtere
koronautbruddet. Det er igangsatt en rekke tiltak i Stavanger kommune som luftveislegevakt,
prøvetakingstelt og koronatelefon. Legevakten har drevet på to lokasjoner (Våland og Forum), noe som
har vært krevende og resultert i økte kostnader. I tillegg har det vært engangskostnader knyttet til
rigging og vakthold for å forebygge smitteutbrudd på legevakten.
Årsprognosen til legevakten er foreløpig estimert til kr 18 mill. hvor kr 15 mill. er merkostnader knyttet
mot korona. Dette inkluderer prøvetakingstelt, koronatelefon og luftveislegevakt. Det
er fremdeles knyttet usikkerhet til prognosen og tiltakene som berører legevakten, både på grunn av
omdisponert personell og regnskapsføring av refusjoner. Kommunedirektøren foreslår å styrke
budsjettrammen med de påløpte kostnadene som er tilknyttet luftveislegevakt, prøvetakingstelt og
koronatelefon, samt ordinær drift på legevakten, med til sammen kr 14,7 mill. Øvrig prognoseavvik vil
kommunedirektøren komme tilbake til senere i høst.
Rehabiliteringstjenesten
Regnskapsresultatet for Rehabiliteringsseksjonen per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,1 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 97. Årsaken til mindreforbruket skyldes etterslep i fakturering og
periodisering. Rehabiliteringsseksjonen har i tillegg hatt kr 0,2 mill. i kostnader til lønn og medisinsk
utstyr relatert til koronasituasjonen. I budsjettet for 2020 var det forutsatt ytting av K46, men dette
er utsatt til 2021. Dette innebærer at kr 2 mill. kan trekkes tilbake fra årets budsjett.
Flyktningtjenesten

Regnskapsresultatet for Flyktningtjenesten per 2. tertial viser et merforbruk på kr 4,6 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 107. Merutgiftene er fordelt på drift av virksomheten samt
utbetaling av introstønad.
Merforbruket knyttet til drift er per 2. tertial på kr 0,7 mill. Flyktningtjenesten g ennomgikk i 2019 en
omorganisering og endring i tjenestetilbudet. Reorganiseringen førte til at lønnsbudsjettet til
virksomheten lå lavere enn dagens bemanning, og Flyktningtjenesten ble i 1. tertial styrket med kr 1,5
mill. Det jobbes fortsatt med planlagt nedtrapping for å tilpasse bemanningen til de økonomiske
rammene. Prognose ved årsslutt er et merforbruk ved årets slutt på kr 1,5 mill.
Resten av merforbruket er knyttet til utbetaling av introstønad. Antall introdeltakere og tilhørende
utbetalinger går nedover hver måned. Det er forventet at nedgangen fortsetter ut året, men ikke nok
til at introstønaden går i balanse. Prognose ved årets slutt er et merforbruk på kr 2,3 mill.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet knyttet til introstønad med tilsvarende beløp i 2.
tertial for å dekke forventet merforbruk.
Dagsenter og avlastning
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser at virksomheten går i balanse. Prognosen for årets slutt er et
merforbruk på kr 2 mill. Virksomheten ble styrket i 1. tertial med kr 2 mill. etter vekst over lengre tid i
aktivitetsnivået til seksjon avlastning som skyldes økt pleietyngde for brukere i avlastningsboligene.
Det er også overført et merforbruk fra 2019 på kr 3 mill.
Internt i virksomhetene er det variasjon mellom seksjonene. Seksjonene avlastning og dagtilbud har et
mindreforbruk, mens seksjon bolig har et merforbruk. På grunn av koronapandemien har det vært
redusert drift og tilbud i seksjonene dagtilbud og avlastning. I perioden med redusert drift har ansatte
innen dagtilbud og avlastning vært omdisponert. Flere ansatte har vært omdisponert til bolig som har
opprettholdt et redusert tilbud til brukere som ikke har kunnet benytte seg av dagtilbud. Det er
fortsatt redusert drift hos Dagtilbud på grunn av Hillevåg arbeidsgård som er under rehabilitering, men
avlastning er tilbake i full drift.
Det forventes en økning i kortidsfravær mot høsten med bakgrunn i koronasituasjonen som ig en vil
påvirke driften og behovet for vikarbruk. Bolig har i tillegg to nye vedtak som medfører ekstra
kostnader for å sikre riktig kompetanse.
Kommunedirektøren tilrår ikke å styrke budsjettrammen til dagsenter og avlastning og forutsetter at
de går i balanse ved årsslutt.
Krisesenteret
Regnskapsresultatet for Krisesenteret per 2. tertial viser et merforbruk på kr 0,6 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 109,3. Dette g elder hovedsakelig lønnsoppg ør som ikke er kompensert. Budsjettet
vil bli korrigert for dette ved bruk av lønnsreserven.
Sentrale midler levekår
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser at budsjettområdet har et mindreforbruk på kr 15 mill. og
skyldes blant annet ubrukte tilskuddsmidler fra husbanken til tilpasning og etablering samt
prosjektmidler som ikke er fordelt. Årsprognosen for sentrale midler levekår er at virksomheten får kr
1 mill. i merinntekter.
Det ble i 1. tertial justert for vekst i tilskudd for ressurskrevende tjenester med kr 10 mill. utover
g eldende budsjett, og det foreslås en ytterligere økning med kr 1 mill. med bakgrunn i økte
brukerkostnader under Hjemmebaserte tjenester.
Legetjenester

Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk for legetjenester på kr 12 mill., dette utg ør en
forbruksprosent på 118. Av merforbruket er kr 7 mill. utgifter som knyttes til koronasituasjonen.
Det er stor usikkerhet rundt årsprognosene da det ikke er full oversikt over hvor kostnader og
refusjoner knyttet til koronasituasjonen er regnskapsført. Flere tiltak er løst g ennom omdisponering
av personell i den første driftsfasen og det jobbes nå med å få en bedre oversikt over omfanget.
Foreløpig anslag er et samlet merforbruk på kr 22 mill., herav er halvparten relatert til
koronasituasjonen.
Store deler av merforbruket som g elder ordinær drift, handler om den årlige justeringen i
basistilskuddet til privatpraktiserende leger. Dette har en årse ekt på kr 11 mill. i merkostnader.
Det er igangsatt ulike korona tiltak i Stavanger kommune som er knyttet opp mot legetjenesten i
kommunen blant annet koronasenter, smittesporing og luftveislegekontor. Prognosen for drift av
koronasenter, smittesporing og luftveislegekontor er per 31.08.2020 på kr 8 mill. Det har også vært
lavere inntekter til vaksinasjonskontoret i år, noe som vil gi mindreinntekter på kr 3 mill. ved slutten
av året.
Prognose for slutten av året er et merforbruk på kr 22 mill. Eksklusiv korona er forventet prognose
ved årsslutt et merforbruk på 11 millioner. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med
kostnadene knyttet til basistilskuddet, vaksinasjonskontoret og luftveislegekontoret, med til sammen
kr 15,7 mill. Øvrig prognoseavvik vil kommunedirektøren komme tilbake til senere i høst.
Stab helse og velferd
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk på kr 16 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak
utgifter knyttet til koronasituasjonen, blant annet betydelige merutgifter til smittevernutstyr.
Per 2. tertial er det ført utgifter på staben knyttet til korona på kr 19,6 mill. Det ble i 1. tertial bevilget
kr 4,6 mill. til påløpte kostnader per april. Det har derfor vært en økning på kr 15 millioner siden 1.
tertial. Det meste av kostnaden knyttet til korona består av kjøp av smittevernutstyr og medisinsk og
teknisk utstyr til sentralt lager som forsyner virksomhetene. Det meste av utstyret som er kjøpt inn er
munnbind, smittefrakker, visir, senger og overmadrasser. Det ligger nå utstyr på lageret for å håndtere
en normalsituasjon ut året. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 15 mill. som
tilsvarer merkostnaden relatert til koronapandemien.

By- og samfunnsplanlegging
Det forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor By- og samfunnsplanlegging i 2020 utover
beredskapsarbeidet.

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

7 850

-363

95

16 284

0

0

-1 136

707

-1 843

-161

6 636

0

0

14 012

13 039

973

107

24 814

0

0

-15

-1 588

1 573

1

12 094

0

1 190

9 692

10 633

-941

91

17 192

0

0

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

Stab By- og
samfunnsplanlegging

7 487

Byggesaksavdelingen
Byutvikling

By- og
samfunnsplanlegging

Beredskap og
samfunnsutvikling
Kart og digitale
tjenester

å

By- og
samfunnsplanlegging

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

30 040

30 642

Sum By- og
samfunnsplanlegging

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

-602

98

77 020

0

1 190

å

Tabell 4.19 By- og samfunnsplanlegging, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr.
By- og
samfunnsplanlegging

Vedtatt budsjett
justeringer 1. tertial 2020

Stab By- og
samfunnsplanlegging

Forslag budsjettjusteringer 2. tertial 2020

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)

1 500

1 500

Byggesaksavdelingen
Byutvikling
Beredskap og
samfunnsutvikling

0
3 670
1 100

3 670
1 190

2 290

Kart og digitale
tjenester
Sum By- og
samfunnsplanlegging

0

6 270

1 190

7 460

Tabell 4.20 By- og samfunnsplanlegging, budsjettjusteringer i 1. tertial og 2. tertial. Alle tall i tusen kr.

Byggesak
Byggesak drives etter selvkostprinsippet og avdelingen har merinntekter per 2. tertial. Stor
søknadsmengde i sommer har medført at det ikke har vært mulig å holde søknadsfrister i alle saker.
Ettersom området drives etter selvkostprinsippet, vil det bli oppg ort i selvkostoppg øret ved slutten
av året. Ev. merinntekter ved årets slutt føres på byggesaksfond.
Byutvikling
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk på kr 1,0 mill., som utg ør en forbruksprosent på
108. Per august kan det se ut til at koronapandemien ikke har gitt den reduksjonen i
inntekter/gebyrer man regnet med pr. 1. tertial. Det forventes dermed ingen vesentlige avvik ved
utgangen av året.
Beredskap og samfunnsutvikling
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk på kr 1,6 mill. og skyldes kjøp av
rådgivningstjenester knyttet til koronapandemien. Kommunestyret styrket rammen med kr 1,1 mill. i 1.
tertial, og utviklingen frem til nå viser at det er behov for ytterligere budsjettmidler på kr 1,19 mill.
Kart og digitale tjenester
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,0 mill., som utg ør en forbruksprosent
på 91,2. Per august kan det se ut til at koronaepidemien ikke har gitt den reduksjonen i
inntekter/gebyrer man regnet med per 1. tertial. Det forventes dermed ingen vesentlige avvik ved
utgangen av året.

Bymiljø og utbygging

Årsprognosen for Bymiljø og utbygging for ordinær drift er et mindreforbruk på kr 19,7 mill., herav
utg ør kr 11,8 mill. en netto overføring fra drift til investeringsbudsjettet. I tillegg er det anslått kr 6,1
mill. i koronarelaterte utgifter. Samlet årsprognose er dermed kr 13,6 mill. i mindreforbruk, inkludert
justert bruk og avsetning til fond for selvkostområdene Vann, Avløp og Renovasjon.
Som følge av koronasituasjonen har Bymiljø og utbygging hatt både et økt kostnadsnivå og et
reduserte inntektsnivå primært på Byggforvaltning, Park og vei og Idrett. Det reduserte inntektsnivået
skyldes hovedsakelig reduserte leie- og billettinntekter. Kostnadsøkningen skyldes blant annet økt
renhold, informasjonstiltak og andre tiltak som går på å redusere faren for smittespredning.

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

4 346

-729

83

10 418

0

0

-4 050

7 388

-11 438

-55

11 326

-10 580

0

202 283

198 341

3 941

102

321 922

-17 000

2 000

3 961

2 122

1 839

187

3 241

3 700

0

109 362

113 920

-4 558

96

189 568

0

1 500

80 329

80 263

66

100

112 869

0

2 600

-68 792

-57 802

-10 989

119

-133

0

0

-107 548

-91 415

-16 133

118

-138

0

0

-34 202

-48 174

13 973

71

63

14 128

0

Plan og anlegg

4 893

0

4 893

0

0

0

0

Miljø

4 500

7 010

-2 510

64

11 008

-9 850

0

-2 288

-49

-2 239

4 670

-79

0

0

192 064

215 949

-23 884

89

660 065

-19 602

6 100

Bymiljø og
utbygging
Stab Bymiljø og
utbygging
Juridisk
Byggforvaltning
Byggeprosjekter
Park og vei
Idrett
Vannverket
Avløpsverket
Renovasjon

Triangulum
Sum Bymiljø og
utbygging

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

3 617

årspro

Tabell 4.21 Bymiljø og utbygging, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr.
Bymiljø og
utbygging
Stab Bymiljø og
utbygging

Vedtatt budsjett justeringer
1. tertial 2020

Forslag budsjett-justeringer
2. tertial 2020

5 916

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)
5 916

Juridisk

-10 630

-10 630

Byggforvaltning

-15 000

-15 000

Byggeprosjekter

-1 400

3 700

2 300

Park og vei

16 873

1 500

18 373

4 575

2 600

7 175

Vannverket

-

0

Avløpsverket

-

0

Idrett

Bymiljø og
utbygging

Vedtatt budsjett justeringer
1. tertial 2020

Renovasjon

Forslag budsjett-justeringer
2. tertial 2020

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)

14 128

14 128

Plan og anlegg

0

Miljø

-7 500

-7 500

Triangulum
Sum Bymiljø og
utbygging

0
25 964

-11 202

14 762

Tabell 4.22 Bymiljø og utbygging, budsjettjustering i 1. tertial og 2. tertial. Alle tall i tusen kr.

Juridisk
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk for Juridisk på kr 11,4 mill. Avviket per 2.
tertial skyldes hovedsakelig en overføring fra Lyse på kr 11 mill. tilknyttet overtagelse av gamle Flørli
Kraftverk og fremtidig vedlikehold. Overføringen foreslås avsatt på fond.
Det er samtidig forventet et merforbruk knyttet til utbetalinger av tilskudd til Lysefjorden utvikling på
kr 0,37 mill. da dette ved en inkurie ikke var tatt med i budsjettet.
Både overføringen i forbindelse med Flørli og Lysefjorden utvikling foreslås budsjettjustert.
Byggforvaltning
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk for Byggforvaltning på kr 3,9 mill., dette utg ør
en forbruksprosent på 102. Årsprognosen til Byggforvaltning er et mindreforbruk på kr 17 mill. på
ordinær drift. Dette skyldes tekniske overføringer fra drift til investering og en økt leieinntekt i
forbindelse med nyetablert leieavtale med Tou Scene.
I tillegg har Byggforvaltning mindreinntekter merutgifter på grunn av koronasituasjonen på vel kr 2
mill. Dette g elder blant annet ettergivelse og tap av leieinntekter og økte kostnader tilknyttet
ekstraordinært renhold, vakthold og informasjonstiltak. Det jobbes for å ta disse innenfor rammen via
omdisponeringer av midler og ressurser. Det er tilknyttet usikkerhet til størrelsen på koronarelaterte
kostnader spesielt tilknyttet renhold, i tillegg til fremdriften på tiltakene tilknyttet tiltakspakken.
Enkelte tiltak kan trekke ut i tid, da de må tilpasses den ordinære driften.
Byggeprosjekter
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et merforbruk på kr 1,8 mill., dette utg ør en forbruksprosent
på 187. Årsprognosen for Byggeprosjekter er et merforbruk på kr 3,7 mill. Dette skyldes kostnader
tilknyttet et investeringsprosjekt. Gitt en teknisk overføring fra investering til drift er det er forventet
at Byggeprosjekter holder seg innenfor budsjettrammen ved årets slutt. Deler merforbruket per 2.
tertial skyldes lønn som per 2. tertial ligger i drift, men vil bli belastet investeringsbudsjettet.
Park og vei
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 4,5 mill., dette utg ør en
forbruksprosent på 96. Årsprognosen for Park og vei er et merforbruk på kr 1,5 mill. som en
konsekvens av koronapandemien. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende
beløp. Merforbruket er hovedsakelig tilknyttet tapte leieinntekter for ute- og skjenkeareal. Park og vei
har også andre økte kostnader i forbindelse med koronapandemien. Blant annet i forbindelse med
ordningen med ordensvakt i sentrum i helgene. Det påløper også kostnader i forbindelse med
informasjonstiltak. Det jobbes for å ta sistnevnte og deler av de andre kostnadene innenfor egen
ramme.

Idrett
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser balanse. Årsprognosen for Idrett er imidlertid et merforbruk
på kr 2,6 mill. som en konsekvens av koronasituasjonen. Kommunedirektøren tilrår at dette
tilleggsbevilges.
Idrett har blant annet økte kostnader tilknyttet økt vakthold og informasjonstiltak. Deler av
merforbruket skyldes også økt renhold og tapte billettinntekter ved svømmehaller, hvor Idrett vil
dekke kr 1,9 mill. innenfor egen ramme. I tillegg dekker Idrett også kr 1,6 mill. av tapte leieinntekter
for stiftelsen Stavanger ishall i forbindelse med avlysningen av ONS. Idrett har også enkelte reduserte
kostnader i forbindelse med koronasitasjonen primært grunnet avlysningen av håndball EM og lavere
kostnader grunnet redusert drift på idrettsanlegg.
Vann- og Avløpsverket
Vann- og Avløpsverket er selvkostområder som g øres opp i henhold til g eldende lover og forskrifter
ved slutten av året mot selvkostfondene.
Det forventes en redusert kalkulatorisk nanskostnad hos Vannverket på kr 7,0 mill. grunnet lavere
rentenivå enn antatt. Hos Avløpsverket forventes det en reduksjon i kalkulatoriske nanskostnader på
kr 13 mill. Det er også forventet en merinntekt på kr 10 mill. hos Avløpsverket. Samtidig har det falt
betydelig mer nedbør relativt til et normalt år, som fører til økte kostnader estimert til kr 5 mill.
Årsprognosen for Vannverket og Avløpsverket er derfor et mindreforbruk på hhv kr 7,0 mill. og kr 18
mill. Slam er et eget selvkostområde underlagt avløpsverket. Det forventes her et merforbruk på kr
0,35 mill. som g øres opp mot eget selvkostfond.
Renovasjon
Årsprognosen for Renovasjon er en underdekning på kr 14,1 mill. i inneværende år. Manglende dekning
på selvkostfond medfører behov for midlertidig kommunal nansiering i 2020. For å dekke inn
merforbruket de kommende årene, jf. budsjettreglementets § 4.2.2 (https://hop2020.stavanger.kommune.no/16budsjettreglement/), vil det bli foreslått en gebyrøkning i forbindelse med fremlegging av handlings- og
økonomiplanen 2021-2024. Som meldt i 1. tertial forventes det et merforbruk hos Renovasjon
forårsaket av økte leveringspriser fra IVAR IKS. Dette forsterkes ytterligere av koronasituasjonen som
har ført til økte mengder husholdningsavfall. Merforbruk tilknyttet husholdningsavfall er stipulert til kr
13 mill. Budsjettet ble utarbeidet på grunnlag av IVAR IKS sin økonomiplan. Grunnet drifts- og
markedsutfordringer med ettersorteringsanlegget på Forus og biogassanlegget på Grødaland har IVAR
IKS økt leveringsprisene betydelig i ettertid av dette. I forbindelse med avviklingsavtalen med RYMI
IKS, har Stavanger kommune mottatt kr 1,6 mill. i opptjent egenkapital som foreslås inntektsført i drift
for å redusere underskuddet. Inntekter tilknyttet oppg ør for selve eierandelene i RYMI føres i
investeringsregnskapet.
Miljø
Årsprognosen for Miljø er et mindreforbruk på kr 9,85 mill. ved årets slutt. Mindreforbruket er
hovedsakelig tilknyttet Klima- og miljøfondet. Det er forventet en merinntekt i forhold til budsjett
stipulert til kr 4,0 mill. tilknyttet piggdekkgebyr, og et mindreforbruk i forbindelse med utbetalinger av
pant på gamle vedovner stipulert til kr 3,5 mill. i forhold til budsjett.
Triangulum
Triangulum har mottatt øremerkede inntekter som skal fordeles i forbindelse med avslutningen av
prosjektet. Det forventes ikke vesentlige avvik ved året slutt.

Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapsresultatet per 2. tertial for Innbygger- og samfunnskontakt viser et samlet mindreforbruk
på kr 4,7 mill. som gir en forbruksprosent på 97,8. Prognose for resultat ved utgangen av året viser et
samlet merforbruk på 5 mill., der koronarelaterte merutgifter utg ør kr 0,36 mill. av merforbruket.
Dersom vekstfondets tildelingsramme for 2020 blir justert iht. siste vedtak i FSK sak 131/20, kultur
blir kompensert for FSK vedtak sak 115/20 som g elder ny leieavtale med Tou Scene AS, og
Kommunikasjon for koronarelaterte utgifter, forventes ingen vesentlige prognoseavvik innenfor
Innbygger og samfunnskontakt i 2020.

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

6 323

126

102

14 661

0

0

23 287

23 735

-448

98

45 232

3 100

0

6 498

6 414

85

101

10 610

148 916

148 904

12

100

190 383

0

1 566

16 647

19 737

-3 090

84

35 061

0

0

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

2 045

2 027

18

101

3 851

0

0

Politisk sekretariat

6 707

8 124

-1 418

83

16 082

0

0

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

210 549

215 264

-4 715

98

315 880

3 100

1 926

Innbygger- og
samfunnskontakt
Smartby
Næring
Kommunikasjon
Kultur
Innbyggerdialog

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

6 449

årsp

360

Tabell 4.23 Innbygger- og samfunnskontakt, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr.
Innbygger- og
samfunnskontakt

Vedtatt budsjett
justeringer 1. tertial 2020

Forslag budsjettjusteringer 2. tertial 2020

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)

Smartby
Næring
Kommunikasjon
Kultur
Innbyggerdialog

0
7 730

3 100

10 830

830

360

1 190

2 300

1 566

3 866

834

834

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

0

Politisk sekretariat

0

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

11 694

5 026

16 720

Tabell 4.24 Innbygger- og samfunnskontakt, budsjettjusteringer i 1. og 2. tertial. Alle tall i tusen kr.

Næring
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 98,1. Det forventes ingen vesentlige avvik ved utgangen av året utover å få regulert
budsjettet for vedtatte tildelinger og utbetalinger fra vekstfondet med kr 3,1 mill.

Når det g elder vekstfondet, er det forskyvning i en delutbetaling fra 2019 til 2020. Justert for
formannskapets siste vedtak om utbetalinger fra vekstfondet med kr 2,7 mill. i drift, er det dermed
behov for å oppjustere budsjetterte tilskudd fra kr 3,5 mill. til kr 6,6 mill. i 2020. Tildelingen som
g elder aksjekjøp, vil bli innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2021. Fondet tappes tilsvarende.
Utførte og planlagte utbetalinger fra vekstfondet følger av tabell 4.18.

Tildelt
Blue Planet, FSK sak 204/17
Nordic Edge AS FSK, sak16/18

Utbetalt
2020

Kommer til utbetaling i løpet av
høsten 2020

500 000

650 000

1 000 000

1 000 000

Innoasis, Smart Lab FSK, sak
5/19

Tildelt for senere
utbetaling

750 000

Bioenergy Finnøy AS, FSK sak
131/20

3 000 000

Blue Planet, Havets Hus, FSK
sak 131/20

1 200 000

Validé AS, Validé Invest, FSK sak
131/20

1 500 000

Sum

1 500 000

2 400 000

5 700 000

Tabell 4.25 Utførte og planlagte tildelinger fra Vekstfondet.

Kommunikasjon
Regnskapsresultatet per 2. tertial går i tilnærmet balanse, med en forbruksprosent på 101,3.
Kommunikasjonsavdelingen ble tilført kr 0,63 mill. i 1. tertial til å dekke opp for kostnader i
forbindelse med koronapandemien. Bokførte utgifter knyttet til dette er per 2. tertial på kr 0,55 mill.
Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med ytterligere kr 0,36 mill. for å dekke økte
lønnskostnader og styrke ekstern kommunikasjon i forbindelse med koronapandemien.
Innbyggerdialog
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 3,0 mill., som utg ør en
forbruksprosent på 84,3. Hovedårsaken er reduserte aktiviteter på frivillighetsfeltet og ved
innbyggertorg, som følge av færre fysiske møter under koronapandemien. Avdelingen har økte utgifter
til nytt besøksregistreringssystem, men redusert aktivitet innen andre områder g ør at dette dekkes
innenfor årets budsjettramme. Det forventes imidlertid økt aktivitet og derved høyere forbruk i
g enværende perioder i år.
Politisk sekretariat
Regnskapsresultatet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill., som utg ør en forbruksprosent
på 82,6. Hovedårsaken er mindreforbruk på lønn, grunnet sykefravær og vakant stilling. Det forventes
ingen vesentlige avvik ved utgangen av året.
Kultur
Regnskapsresultatet per 2. tertial går i tilnærmet balanse.
Formannskapet vedtok i sak 115/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361352?agendaItemId=225509) ny
leieavtale med Tou scene AS med virkning fra 01.07.2020. Dette utg ør kr 1,566 mill. i år. Det foreslås at
dette innarbeides i budsjettet.

Husleiekompensasjonsordningen Bjergstedvisjonen har per 31.08.20 et forbruk på kr 0,155 mill. av et
rammetilsagn på kr 1,1 mill. Årsaken er avlyste arrangementer grunnet koronasituasjonen. Det kan
forventes et lite mindreforbruk ved utgangen av året.
Stab og støttefunksjoner
Årsprognosen for Stab og støttefunksjoner viser et merforbruk på kr 5,0 mill. Dette har bakgrunn i
prosjektkostnader knyttet til mottatte skjønnsmidler og høyere kostnader enn forventet på utgående
IT-systemer.

Avvik

Forbruk
%

Justert
årsbudsjett
2020

Avvik
årsprognose
ordinær
drift

Avvik
årsprognose
korona

4 662

-9 041

-94

7 538

3 500

250

3 871

4 578

-707

85

7 158

-550

0

Stab og støtte

235 195

242 014

-6 819

97

351 541

1 800

0

Sum Stab og
støttefunksjoner

234 687

251 254

-16 567

93

366 237

4 750

250

Stab og
støttefunksjoner

Regnskap
31.08.2020

Justert
budsjett
31.08.2020

Kommunedirektør

-4 379

Kommuneadvokat

årsp

Tabell 4.26 Stab og støttefunksjoner, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr.
Stab og
støttefunksjoner

Vedtatt budsjett justeringer
1. tertial 2020

Forslag budsjett-justeringer
2. tertial 2020

Sum budsjettendringer
(vedtatt + forslag)

Kommunedirektør

3 750

3 750

Kommuneadvokat

-550

-550

Stab og støtte

9 200

1 800

11 000

Sum Stab og
støttefunksjoner

9 200

5 000

14 200

Tabell 4.27 Stab og støttefunksjoner, budsjettjusteringer i 1. tertial og 2. tertial.

Kommunedirektør
Regnskap for Kommunedirektør per 2 tertial viser et mindreforbruk på kr 4,3 mill. Avvik skyldes i
hovedsak overførte øremerkede midler fra fjor på prosjekt DIGI Rogaland og økte refusjoner fra andre
kommuner. Prognosen ut året er allikevel et merforbruk på kr 3,75 mill.
Fra 1. september er to traineer knyttet til kommunedirektøren og budsjettet foreslås å øke med kr
0,55 mill. for å kompensere for merkostnader rundt denne delen av driften. Dette omdisponeres fra
sparte lønnsutgifter hos kommuneadvokaten.
Det foreslås å justere budsjettet med kr 3,2 mill. grunnet mottatte skjønnsmidler knyttet til prosjektet
Digital grunnmur og tiltaket Digital omvarsling, jf. omtale i kapittel 4.4, samt kostnader knyttet til
rådgivning fra Rogaland Revisjon i forbindelse med koronasituasjonen.
Kommuneadvokat
Regnskap for Kommuneadvokat per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. Noe som utg ør en
forbruksprosent på 84. I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det budsjettert med en
ekstra stilling hos kommuneadvokaten grunnet økt oppdragsmengde. På grunn av koronasituasjonen
har imidlertid dette blitt utsatt. Kommuneadvokaten har planer om å ansette en advokat innen
utgangen av 2020. Budsjettet foreslås justert med sparte lønnsmidler på kr 0,55 mill.

Stab og støtte
Regnskapsresultat per 2 tertial for Stab og støtte viser et mindreforbruk på kr 6,8 mill., tilsvarende
forbruksprosent på 97,2. Det er noe variasjon i regnskapsresultat mellom avdelingene innenfor stab og
støttetjenester. Prognoseavviket anslås til kr 1,8 mill. på årsbasis.
IT avdelingen har utgifter knyttet til utgående IT-systemer som Rennesøy og Finnøy enten har sagt
opp eller skal si opp. Virksomheten ble tildelt midler i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 som
skulle erstatte økte utgifter til eksempelvis nettverk/leide samband og økte utgifter på de fagsystemene virksomhetene gikk videre med. Det viser seg at denne rammen ikke er tilstrekkelig og
kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 1 mill. til dette formålet.
I tillegg foreslår kommunedirektøren at det budsjetteres opp prosjektkostnader til forskningsklynge
innen helse og omsorgstjenestene tilsvarende mottatte prosjektskjønnsmidler på kr 0,8 mill.

4.9 Kommunale foretak og selskap
Sølvberget KF
I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Foretakets
årsbudsjett medregnet prosjekter er på kr 104,7 mill., hvorav tilskudd fra kommunen utg ør kr 70,338
mill. inklusive merutgifter som følge av lønnsoppg øret. Ved utgangen av 2. tertial er samlet forbruk på
53,03 % og summen av inntekter på 62,49 %. Totaltallene for Sølvberget KF inneholder både drift av
bibliotek, arrangementsvirksomhet og større aktiviteter som Kapittel og ICORN.
Foretaket legger opp til en stram budsjettstyring i 3. tertial, og forventer å gå i balanse ved årsslutt.
Koronapandemien har imidlertid gitt direkte og indirekte konsekvenser for Sølvberget KF. Foretaket
påvirkes direkte økonomisk g ennom for eksempel tap av leieinntekter. Foretaket har også bidratt til
kommunes smittevernarbeid g ennom utlån av 12 ansatte til ulike deler av organisasjonen.
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble Sølvberget KF i konsolidert budsjett for 2020 tilført kr
2,485 mill. for å ivareta bibliotekdrift i Finnøy og Rennesøy. Dette basert på kostnader som tidligere er
ført på de aktuelle funksjonene i de tidligere kommunene. Foretaket kk videre styrket rammen med
kr 1 mill. for å bl.a. ta høyde for kostnader som ikke var fanget opp i konsolidert budsjett. Det ble
videre lagt opp til en detaljert g ennomgang av konsolidert budsjett i 2020 for å avdekke ev. avvik.
Foretaket er av den oppfatning at de reelle kostnadene knyttet til bibliotekene på Finnøy og Rennesøy
er på om lag kr 4,2 mill. Kommunedirektøren tilrår på denne bakgrunn at tilskuddet økes med
ytterligere kr 0,5 mill. i 2020. Innføringen av meråpent bibliotek i Finnøy og Rennesøy i 2021 vil kunne
bidra til økt tilg engelighet og mer rasjonell drift av bibliotektjenesten.
Kommunestyret har opprinnelig godkjent et investeringsbudsjett for foretaket på kr 2,5 mill. i 2020,
herunder et låneopptak på kr 1,96 mill. Grunnet blant annet forskyvninger i framdrift foreslår
foretaket i rapporten per 2. tertial å justere ned investeringsnivået til kr 0,94 mill. som nansieres av
blant annet ubrukte lånemidler.
Stavanger Parkeringsselskap KF
I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Virksomheten
til Stavanger Parkeringsselskap KF er i stor grad preget av koronapandemien. Foretaket opplevde god
vekst i parkeringsbelegget i januar (9,2 %) og februar (8,9 %). Fra og med 14. mars 2020 ble det
imidlertid vedtatt at følgende P-Hus skulle ha gratis parkering: P-Arketten, P-Posten, P-Jernbanen, PSt. Olav, P-Valberget , P-Jorenholmen, blant annet å unngå smittespredning på o entlig transport.
Gratis parkering opphørte fra og med 16. mai 2020. Det ble en gradvis økning i parkeringsbelegget i
juni (-20,54 %), men juli (2,57 %) var en svært god måned grunnet norske turister.

Driftsinntektene per 31.08. endte på kr 51.5 mill., noe som er kr 11 mill. under budsjett og kr 14,8 mill.
under samme periode i 2019. I tillegg til lavere inntekter fra P-Hus, er håndhevingsinntektene langt
lavere på grunn av lavere tra kk i sentrum og at tra kkbetjentene i foretaket har fått andre oppgaver
(byvektere). Kostnadene per 31.08 er på kr 44,1 mill., noe som er 0,8 mill. høyere enn budsjett grunnet
reparasjoner og oppgraderinger av parkeringsanlegg. Driftsresultatet (ekskl. nans) er på om lag kr 7,3
mill. Resultat inklusive nans viser et overskudd på kr 9,4 mill. Dette er ca. kr 9 mill. under budsjett
og kr 13,5 mill. under samme periode i 2019. Resultatsvekkelsen skyldes koronapandemien. Gratis
parkering har også ført til en vesentlig svekkelse av foretakets likviditet i 2020. Det forventes at
foretaket vil ha ca. kr 20 mill. i likvide midler ved utgangen av året.
Foretaket har analysert e ekten av seks scenarier med ulik utvikling blant annet i parkeringsbelegget.
Scenariene viser et driftsresultat i 2020 fra kr 7,5 mill. til kr 22,8 mill., noe som innebærer et vesentlig
svakere resultat enn opprinnelig budsjett på kr 26,5 mill. Det er budsjettert med et eieruttak
fra Stavanger Parkeringsselskap KF til kommunekassen på kr 32,5 mill. i 2020, basert på opprinnelig
budsjettert resultat i 2020 og foretakets egenkapitalsituasjon. Den forannevnte resultatutviklingen
bidrar til å svekke grunnlaget for eieruttaket. Foretaket vil også ha en betydelig svekket
likviditetssituasjon ved utgangen av året. Kommunedirektøren tilrår av den grunn at budsjettert
eieruttak justeres ned med kr 12,5 mill. Eieruttaket vil etter dette være på kr 20 mill. i 2020.
Stavanger byggdrift KF (SBD)
I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Stavanger byggdrift
KF (SBD) hadde per 31.08. et driftsresultat på kr 18,6 mill., noe som er kr 0,4 mill. høyere enn
periodisert budsjett og kr 4,5 mill. under samme periode i fjor. Foretaket forventer nå et netto
driftsresultat på kr 5 mill. i 2020, noe som er kr 2,4 mill. over opprinnelig budsjett og kr 5 mill. over
prognosen per 1. tertial 2020. Foretaket tilrår at budsjettet justeres tilsvarende. SBD estimerer at
oppdrag knyttet til koronapandemien utg ør om lag kr 8 mill., hvorav kr 5 mill. knyttet til ekstra
renhold. Per 2. tertial er oppdrag på om lag kr 3,3 mill. ikke fakturert.
Stavanger Natur- og idrettsservice KF (NIS)
Virksomheten til NIS har vært preget av koronapandemien. Midlertidig stenging av kommunale
idrettshaller og svømmeanlegg frig orde personell til andre kommunale oppgaver. I samråd med BMU
ble det besluttet å se områdene Idrett, Byggforvaltning og Park og vei under ett. Personell som ble
fristilt fra Idrettskontrakten kunne dermed benyttes til økt bygningsvedlikehold (Stavanger eiendom),
økt park-/vei-vedlikehold (Park og vei) og koronarelaterte oppgaver. Beslutningen g orde det mulig å
g ennomføre dette arbeidet uten ekstra fakturering av kommunekassen.
Foretaket har i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 budsjettert med driftsinntekter på kr 192,6
mill., driftskostnader på kr 192,3 mill. og et regnskapsmessig resultat etter nansposter på kr 0.
Foretaket hadde per 2. tertial 2020 et overskudd på kr 11,9 mill., og et mindreforbruk i forhold til
periodisert budsjett på kr 6,9 mill. Netto inntekter utg ør kr 135,5 mill., og netto kostnader utg ør kr
123,6 mill. Årsaken til mindreforbruket er i stor grad lavere lønnskostnader enn budsjettert grunnet
midlertidig nedstenging av idrettshaller og bad. Det er ikke tilsvarende mindreinntekter fra salg til
kommunen, fordi foretaket har fastkontrakt med Idrett der det faktureres 1/12 av fastkontrakten hver
måned, og det foretas ikke avregning på kontrakten før på slutten av året. Mindreforbruket er dermed
ikke reelt, da det vil komme en omfattende korreksjon ved årets slutt.
Stavanger boligbygg KF
I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Foretaket har
budsjettert med driftsinntekter på kr 286,7 mill. og driftsutgifter på kr 264,7 mill. Endrede
forutsetninger for vedtatte driftsrammer gir et behov for budsjettjusteringer. Foretaket foreslår en del
omdisponeringer innenfor foretakets vedtatte budsjettramme. I tillegg foreslås det en overføring fra
kommunekassen på kr 7,7 mill. til inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og
restanser knyttet til rehabiliteringsboliger.

Driftsregnskapet for 2019 ble avlagt med et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter forskriftsmessige
strykninger av budsjettert dekning av tidligere års merforbruk på kr 5 mill. Ved behandlingen av
årsrapport 2019 vedtok styret at merforbruket skal dekkes inn ved overføringer fra kommunekassen.
Foretaket foreslår i rapporten per 2. tertial at kommunestyret skal fatte vedtak om inndekning av
merforbruket. Foretaket har videre overtatt forvaltningen av rehabiliteringsboliger i 2020. Ved
overtakelse av boligene var det restanser knyttet til husleie på kr 2,7 mill. Foretaket anser det som
mest sannsynlig at de aktuelle fordringene blir tapsført. Det foreslås at denne kostnaden dekkes av
kommunekassen som hadde ansvaret for leieforholdene når fordringene ble opparbeidet.
Investeringsbudsjettet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av
aksjer/andeler, samt avsetninger og bruk av fond til investeringsformål. Det er budsjettert med kr
159,4 mill. i investeringsutgifter i 2020, hvorav kr 69,4 mill. knyttet til ordinære investeringer og kr 90.
mill. til etablererboliger. For å tilpasse budsjett til prosjektenes framdrift foreslås det å forskyve kr 88
mill. av budsjetterte investeringsutgifter til etablererboliger. Det foreslås også å overføre kr 1,5 mill. til
utbygging mer lagringsplass i Boganes bokollektiv fra kommunekassen til foretaket, samt inndekning
av tidligere års udekket på kr 14,1 mill. og nansiering av årets investeringer ved disponering av
ubrukte investeringsmidler på kr 23,4 mill. Det foreslås videre å budsjettere med kr 6 mill. i forventet
tilskudd fra Husbanken knyttet til boligkjøp og kr 108,1 mill. i reduksjon i låneopptak.
Kommunedirektøren tilrår ikke at kommunekassen dekker tidligere års merforbruk på kr 5 mill. Det
vises i den sammenheng til at foretaket blant annet får reduserte kapitalkostnader på kr 8 mill. i 2020
knyttet til lavere låneopptak og oppdatert renteprognose. Kommunedirektøren tilrår imidlertid at
kommunekassen dekker fordringer knyttet til rehabiliteringsboliger som ble opparbeidet før
forvaltningsansvaret ble overført til foretaket. Kommunedirektøren tilrår videre at kommunestyret
godkjenner foreslått endringer i investeringsbudsjettet, herunder en reduksjon i foretakets låneopptak
på kr 108,1 mill. Lånerammen utg ør etter dette kr 44,4 mill.
Stavanger utvikling KF
I det følgende gis det en oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Foretaket har budsjettert
med driftsinntekter på kr 16,2 mill. og driftsutgifter på 19,9 mill. i 2020. Per 31.08. er det identi sert et
behov for å justere salgsinntekter. Det er opprinnelig budsjettert med kr 11 mill. i salgsgevinst. Slag av
planlagt eiendom er utsatt ett år, og det foreslås å selge en annen eiendom for å kompensere for
inntektsbortfallet. Denne justeringen medfører en reduksjon av salgsgevinst med kr 6 mill. som i all
hovedsak er nansiert ved bruk av egenkapital. På utgiftssiden er det ikke ventet vesentlig avvik
mellom regnskap og budsjett.
Foretaket har budsjettert med brutto investeringsutgifter på kr 170 mill. i 2020. Investeringene
omfatter utbygging av overordnet infrastruktur i Jåttåvågen og Atlanteren, eiendomsutvikling ved
Lagårdsveien og sentrallagertomt på Forus, erverv av friområde Hamnevika (Esso-tomt),
g ennomføring av tra kksikkerhetsprosjekt (undergang mv.) i Hillevåg/Sandviksveien, utvikling av
Nytorget, prosjektkonkurranse for Teknikken-tomten, Østre Havn, samt strategiske kjøp. En
g ennomgang av investeringsporteføljen viser behov for budsjettjusteringer knyttet til nansiell
framdrift på kr 120 mill. Dette medfører også forskyvninger av budsjetterte refusjoner på 12,7 mill.,
samt reduksjon av låneopptak på kr 107,3 mill. Foretaket foreslår å justere budsjettet tilsvarende.
Interkommunale selskap (IKS)

Folkehallene (Sørmarka

erbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS)

Selskapene som utg ør Folkehallene ble rammet av koronapandemien g ennom nedstengningen av
Sørmarka Arena, Sandneshallen og Randaberg Arena den 12. mars. Anleggene er siden åpnet gradvis
opp for normal drift innenfor rammene av de til enhver tid g eldende smitteverntiltak. Selskapene har
tilpasset driften og kostnadene slik at de trolig ungår betydelige underskudd og vil ikke ha behov for
økt driftstilskudd fra eierkommunene i 2020.

Eierkommunene i Sørmarka erbrukshall IKS godkjente i juni 2018 prosjektramme og igangsettelse av
oppføringen av sykkelvelodromen Sola Arena. Prosjektet har blitt forsinket og ventes nå ferdigstilt i
løpet av fjerde kvartal, med driftsstart ved årsskiftet. De styrende organ i selskapet har i løpet av
2020 behandlet en rekke saker vedrørende Sola Arena. Det har også vært kontaktmøter med
eierkommunene der det er redeg ort for status i byggeprosjektet. Sentrale tema har da vært tidspunkt
for ferdigstillelse og sluttprognose for byggeprosjektet, som ig en påvirker nivået på kapitalkostnadene
som inngår i framtidig driftstilskudd fra eierkommunene.
I forbindelse med realiseringen av Sola Arena arbeides det også med ny selskapsstruktur for
Folkehallene. Etableringen av rene eiendoms- og driftsselskap vil kunne gi besparelser i form av en
mer e ektiv organisering og en mer robust avgiftsmodell. Arbeidet med å utrede ny selskapsstruktur
har pågått i 2. tertial. Det er blant annet søkt innhentet bindende forhåndsuttalelse fra
skattemyndighetene. Kommunedirektørene tar sikte på å fremme sak om ny selskapsstruktur høsten
2020. Det vil i den forbindelse også gis en nærmere redeg ørelse for status knyttet til Sola Arena.

Stavanger konserthus IKS
Koronapandemien har gitt store driftsmessige og økonomiske konsekvenser for Stavanger konserthus
IKS. Konserthuset ble nedstengt 12. mars. og er i etterkant gradvis åpnet opp for aktivitet innenfor de
praktiske og økonomiske rammene som de til enhver tid g eldende smitteverntiltakene gir.
Konserthuset har søkt å tilpasse kostnadsnivået til g eldende inntektsrammer. Det er i den
forbindelse blant annet foretatt permitteringer. Konserthuset legger til grunn at budsjettert
driftstilskudd fra Stavanger kommune opprettholdes i 2020.
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjettert med et tilskudd til Stavanger konserthus
IKS på kr 51,2 mill. i 2020, hvorav et driftstilskudd på kr 9,5 mill. og kr 41,7 mill. i kompensasjon for
kapitalkostnader. Kommunedirektøren tilrår å opprettholde driftstilskuddet, men at tilskuddet som
skal dekke kapitalkostnader reduseres med kr 5,7 mill. basert på oppdatert renteprognose.

Stavangerregionen Havn IKS
Styret i Stavangerregionen Havn IKS behandlet den 15.04.2020 ny prognose for 2020 som følge av
koronapandemien. I prognosen ble det lagt til grunn en svekkelse av resultat før skatt fra kr 56,6 mill.
i opprinnelig budsjett til kr -5,3 mill. Svekkelsen av resultat er blant annet en konsekvens av bortfall
av inntekter knyttet til cruise. Styret behandlet revidert årsbudsjett 2020 den 10.06.2020. I det
reviderte budsjettet var resultat før skatt på kr 7,3 mill., noe som innebærer en vesentlig styrking av
resultatet fra prognosen i april. Styret behandlet videre resultatrapport for 1. halvår 2020 i møtet den
08.09.2020. Resultatet for 1. halvår 2020 ble på kr 13 mill., noe som er kr 5,4 mill. over revidert
budsjett.
Selv om oppdaterte prognoser og halvårsresultatet er bedre enn det som ble lagt til grunn i april,
ligger forventet årsresultat fortsatt betydelig under opprinnelig budsjett som følge av
koronapandemien. Denne situasjonen vil også bidra til å svekke likviditeten. I Handlings- og
økonomiplan 2020-2023 er det lagt opp til et utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS på kr 12,2 mill. i
2020. Styret vedtok i forbindelse med behandlingen av sak 15/20 – Utbytte 2019 og prognose 2020
den 15. april, å avvente utdeling av utbytte på grunn av usikkerheten knyttet til fremtidig inntjening og
likviditet.
Etableringen av nye Stavanger kommune utløste et behov for å oppdatere selskapsavtalen for blant
annet endringer i antallet deltakere og representasjon i de styrende organ. Det ble først lagt opp til at
selskapsavtalen skulle oppdateres kun for endringer utløst av kommunesammenslåingen. Etter
samtaler mellom deltakerkommunene er det imidlertid lagt til grunn at det skal g ennomføres en full
revisjon av selskapsavtalen. I dette arbeidet vil det blant annet bli sett på eierbrøken, som ig en kan
påvirke fordelingen av utbytte. Kommunedirektøren tilrår å justere ned budsjettert utbytte i 2020 til kr
0, basert på usikkerhet knyttet til utfallet av den forannevnte prosessen. Kommunedirektøren tilrår
likevel at utbytteforventningen overfor selskapet i 2020 opprettholdes.

Kommunale aksjeselskap (AS)

Stavanger Forum AS
Stavanger Forum AS (SF) har de senere årene vært i en krevende økonomisk situasjon med svak
likviditet og egenkapital. Det ble i 2019 foretatt en betydelig restrukturering av selskapet med bistand
fra KPMG. Kommunestyret behandlet den 25.11.2019 (sak 37/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236417?agendaItemId=222659)) KPMGs observasjoner og anbefalinger i
arbeidet med å restrukturere SF. Arbeidet med å restrukturere selskapet er videreført, og det var
forventet et positivt årsresultat i 2020.
SF har imidlertid blitt hardt rammet av koronapandemien. Avlysning av alle større arrangement i 2020,
herunder ONS, gir vesentlige konsekvenser for selskapets årsresultat, egenkapital og likviditet. Det er i
tillegg etablert blant annet luftveislegevakt i bygg som anvendes i SFs virksomhet på Forum-området.
Selskapet har nærmest ingen inntekter. De este ansatte er permittert og kostnadsnivået holdes på
et minimum. Prognosen for 2020 viser nå et underskudd på ca. kr 7 mill. og en negativ egenkapital
per 31.12.2020 på om lag kr 2 mill. Likviditeten vil være tilfredsstillende i 2020.
Styret g ennomgikk selskapets økonomiske situasjon i møtet den 09.09.2020. Som en oppfølging av
møtet har styret i brev av 11.09.2020 anmodet Stavanger kommune om å sikre selskapets nansielle
stilling så snart som mulig. SF har per i dag fått utsatt leie til Stavanger kommune på om lag kr 3,9
mill. fordelt på 2019 og 2020. Styret foreslår at det foretas en rettet emisjon mot Stavanger kommune
der denne g elden konverteres til egenkapital. SF vil da få en positiv egenkapital og styrket likviditet.
SF vil uansett ha problemer med å betale leien i en situasjon nærmest uten inntekter.
Utviklingen i smittesituasjonen er av stor betydning for smitteverntiltak og disponeringen av bygg på
Forum-området, som ig en har stor innvirkning på aktivitetsnivået og inntektspotensialet for SF.
Kommunedirektøren tilrår at leie på inntil kr 3,9 mill. konverteres til aksjer på bakgrunn av de
alvorlige konsekvensene koronapandemien har gitt for SF. En slik konvertering g ennom en emisjon vil
ikke innebære et kontantinnskudd fra Stavanger kommune, men konvertering av en fordring til økt
aksjeandel. Stavanger kommunes aksjeandel øker på bekostning av Rogaland fylkeskommune.
Fylkeskommunen har imidlertid g ennom tidligere vedtak akseptert slike endringer i aksjeandelen.

Forus Sportssenter
Forus Sportssenter var tidligere eid og driftet av Rogaland bedriftsidrettskrets, g ennom
selskapene Forus Flerbrukshaller AS, Forus bedriftsidrettsarena AS og Forus Folkehelsesenter AS.
Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola garanterte for lån og spillemidler på ca. kr 145 mill. ved
realiseringen av anlegget. Den økonomiske situasjonen for selskapene var krevende siden starten i
2018, og ble kritisk høsten 2019. Garantikommunen vedtok av den grunn å overta driften av anlegget
for å forhindre at garantiansvaret ble utløst uten at det ble oppnådd rettigheter til anlegget. Aksjene i
driftsselskapene ble overdratt til kommunene Stavanger (77 %) og Sandnes (23 %) for kr 1 per aksje.
Dette under forutsetning av at kommunene Stavanger (56,35 %), Sandens (32,47 %) og Sola (11,18 %)
solidarisk dekker en andel av netto driftskostnader for de tre selskapene.
Ved overdragelsen av aksjene ble det lagt til grunn at forslag til framtidig driftsmodell skulle fremmes
for politisk behandling så tidlig som mulig i 2020. Kommunestyret behandlet den 15.06.2020 (sak
42/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361171?agendaItemId=225452)) status i arbeidet med ny
driftsmodell. Forslag til ny driftsmodell vil fremmes for politisk behandling høsten 2020, for å
muligg øre implementering av ny modell fra 01.01.2021. Koronapandemien har gitt vesentlige
konsekvenser for Forus Sportssenter, noe som g enspeiles i selskapenes resultat og
likviditetsbehovet. I rapporten per 1. tertial 2020 ble det avsatt en ramme på inntil kr 3 mill. for å
sikre likviditeten i driftsselskapene fram til ny driftsmodell er implementert. Kommunene vil kun
tilføre likviditet i tråd med dokumentert behov. Det er per 2. tertial disponert kr 1,5 mill. av rammen.
Kommunedirektøren tilrår å videreføre rammen ut 2020. Disponert beløp vil avregnes mot
kommunenes andel av framtidig tilskudd til Forus sportssenter.

ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS
Selskapet leverte i 2019 et årsresultat på kr 3,1 mill. (kr 8,6 mill. i 2018). Nedgangen fra 2018 skyldes
hovedsakelig lmutvalget og konkurranse fra Bryne Kino. Nedgangen i besøkstall i 2019 følger trenden
nasjonalt. Kinosentrene er rustet kraftig opp i 1. kvartal 2020 for å følge trendene i markedet.
Filmtilgangen så også bra ut ved inngangen til 2020. Dette bildet er imidlertid betydelig endret av
koronapandemien. Selskapet måtte stenge ned virksomheten 12. mars., og har i etterkant av
g enåpningen måttet tilpasse virksomheten til smitteverntiltak som har betydelig redusert kapasiteten
i salene. I denne situasjonen er også lanseringen av en rekke lmer utsatt. Det er samtidig arbeidet
aktivt med å redusere kostnader og søkt om midler fra statlige støtteordninger, noe som samlet
medfører at selskapet unngår et stort underskudd i 2020.
Koronapandemien har følgelig hatt en betydelig innvirkning på selskapets årsresultat og likviditet.
Likviditetssituasjonen er også påvirket av egen nansiering av investeringer i kinosentrene.
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn et utbytte fra ODEON Kino
Stavanger/Sandnes AS på kr 3 mill. (totalt ca. kr 9,1 mill.) Styret i selskapet foreslo overfor
generalforsamlingen den 20.05.2020 at det ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Det ble imidlertid
lagt til grunn at styret høsten 2020 skal vurdere om det skal foretas en ekstraordinær utbetaling for
året 2019. Utviklingen i selskapets nansielle stilling tilser at styret trolig ikke vil innstille på utdeling
av utbytte i tråd med budsjetterte nivå. Kommunedirektøren tilrår at budsjettert utbytte nedjusteres
til kr 0. i 2020, men at det opprettholdes en forventing om utbytte dersom styret nner at det er
grunnlag for utbytteutdeling.

Lyse AS
Stavanger kommune mottar overføringer fra Lyse AS både i form av utbytte og renter/avdrag på
ansvarlig lån. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det forutsatt et samlet utbytte til
aksjonærene på kr 600 mill. i 2020, hvorav Stavanger kommunes andel utg ør ca. kr 274,4 mill. (45,735
%). Generalforsamlingen vedtok den 29.04.2020 utdeling av utbytte på kr 600 mill.

Lyses forretningsdrift har i liten grad vært rammet av koronapandemien. Lyse har imidlertid stått
overfor svært lave kraftpriser i 2020, noe som gir en vesentlig innvirkning på årsresultatet i 2020.
Dette er nærmere omtalt blant annet i Halvårsrapport 2020 (https://www.lysekonsern.no/get le.php/13218501598529458/Dokumenter/Styrende/Lyse%20-%20Halv%C3%A5rsrapport%202020.pdf) som ble publisert ved utgangen av august. De lave
kraftprisene har også påvirket verdien av kommunens frikraft. Kommunene Stavanger, Sandnes, Time
og Klepp har inngått avtale med Lyse om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil
dermed gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av
frikraft i 2020 er i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 beregnet til kr 14 mill. Kommunedirektøren
tilrår å redusere dette med kr 4 mill. basert på lave kraftpriser.
Forus Næringspark AS
Forus Næringspark AS er eid av kommunene Stavanger (49 %), Sandnes (49 %) og Sola (2 %). I
Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn et utbytte fra Forus Næringspark AS på kr
5 mill. i 2020. Dette vil innebære et samlet utbytte på i overkant av kr 10 mill. Utdeling av utbytte
krever at det åpnes opp for dette både i selskapets vedtekter og i aksjonæravtalen. Det kreves
enstemmighet blant aksjonærene for å endre styringsdokumentene. Det pågår en prosess overfor de
øvrige aksjonærene for å avklare grunnlaget for å åpne opp for utdeling av utbytte. En aktuell
problemstilling er hvorvidt utbytteandelene skal avvike fra aksjeandelene, slik de g orde ved
utdelingene i 2016 og 2017. Da mottok Sola kommune 20 %, mens kommunen Stavanger og Sandnes
mottok 40 % hver. Aksjeloven tillater ikke slik skjevdeling for en periode lengre enn to år. Det er stor
usikkerhet knyttet til utfallet av denne prosessen. Kommunedirektøren tilrår derfor at budsjettert
utbytte i 2020 reduseres til kr 0, men at det opprettholdes en forventing om utbytte dersom
aksjonærene kommer til enighet og styret nner at det er grunnlag for utbytteutdeling.

5 Koronapandemien
5.1 Innledning
5.2 Status smittetilfeller
5.3 Tiltak for å sikre forsvarlig drift
5.4 Økonomiske konsekvenser

5.1 Innledning
Dette kapitlet gir en oppdatering av smittesituasjonen, hvilke tiltak som har blitt iverksatt for å sikre
forsvarlig drift og de økonomiske e ektene som koronasituasjonen medfører – eller kan se ut til å gi
– Stavanger kommune i 2020, basert på informasjon som foreligger i skrivende stund. I tillegg gis en
kort omtale av proposisjonen som reg eringen la fram mandag 21. september.
Den gradvise normaliseringen av samfunnet har fortsatt g ennom sommeren. Åpning for økt
mobilitet har medført en økning i smittetilfeller nasjonalt med meget lokale utbrudd. Situasjonen i
september er økt smittespredning i en noe høyere takt enn per august. Også lokalt i Stavanger
kommune med 35 nye bekreftede tilfeller så langt i september (per 21.09.2020). Innsats på
smittesporing gir en kontrollert situasjon. Smittespredningen er lav i vår region, men oppadgående.
Prognosene legger til grunn en videreføring av situasjonen rundt månedsskiftet august/september,
samt myndighetenes råd og tiltak på dette tidspunkt. Dette kan endres på kort tid.
De økonomiske e ektene for Stavanger kommune avhenger av pandemiens varighet og utviklingen av
smittetilfeller framover. En del er fortsatt uavklart.
Det er krevende å skille ut hva tilpasning og tilrettelegging for smitteverntiltak utg ør når dette
innlemmes i den ordinære driften. Før sommeren ble merkostnadene rundt dette i stor grad dekket
inn under g eldende budsjettrammer og av eventuelle mindreforbruk for de tjenestene som hadde lav
aktivitet i mars – april. Utover høsten vil dette bli mer markante kostnader, særlig når samfunnet nå
har en lav terskel for at brukere og ansatte skal holdes seg hjemme ved også andre typer
luftveissymptomer.
I tertialrapporten per 30.04.2020 ble budsjettrammene for virksomhetene (lenke) betydelig justert og
det samme foreslås også i denne tertialrapporten per 31.08.20 (se kapittel 2
(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-pr-31-08-2020/2-forslag-til-vedtak-inkludert-budsjettendringer/) og kapittel 4
(http://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-pr-31-08-2020/4-okonomisk-status/) ). Tilpasninger og omprioritering er
nødvendig.
Antatte e ekter på lengre sikt vil, så langt det er mulig, bli vurdert i prosessen med utarbeidelse
av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.

5.2 Status smittetilfeller
Stavanger har hatt en lav smittespredning inntil nylig. Utviklingstrenden for registrert smitte per 21.
september er stigende med 35 nye registrerte smittetilfeller til nå i september. Stavanger er en av syv

kommuner som per dags dato har stigende trend i Norge basert på registrert smitte de siste 14 dager.
Det var forventet en økning i smitte etter en gradvis g enåpning av samfunnet, men Stavanger har
fram til nå unngått større utbrudd. Trenden for Norge viser en at utvikling, men påvirkes av lokale
utbrudd, da spesielt på Østlandet. Innbyggerne i Stavanger viser stor interesse for testing og tirsdag
15. september ble det tatt 551 tester på en av teststasjonene i kommunen, noe som er rekord på en
dag. I august kunne innbyggerne selv ringe inn og bestille test uten å gå via legetjenesten i forkant.
Fra 16. september ble det mulig å bestille koronatest g ennom en onlineløsning til Stavanger
kommune. Denne erstattes i løpet av september med en løsning fra Helse Norge.
Tabell 5.1 viser hvor mange som har testet positivt i Stavanger kommune til og med 21. september.
År 2020

Antall positive prøver

Akkumulert

2

2

Mars

119

121

April

12

133

Mai

2

135

Juni

1

136

Juli

1

137

August

13

150

Per 21. september

35

185

185

185

Februar

Totalt

5.3 Tiltak for å sikre forsvarlig drift
Samarbeid med ansattes representanter
Da koronapandemien startet, inngikk kommunedirektøren et utvidet samarbeid med hovedtillitsvalgte
og hovedverneombud, og det tette samarbeidet mellom partene fortsatte i 2. tertial. Tema for møtene
har vært utvidet styringsrett, omdisponering av ansatte, rutiner for hjemmekontor, avvikling av ferie og
avspasering og nye, midlertidige virksomheter. Det ble også videreført regelmessige samarbeidsmøter
på områdene Helse og velferd og Oppvekst og utdanning.
Omdisponering av ressurser
Under de ekstraordinære omstendighetene har kommunen benyttet sin utvidede styringsrett når det
g elder ansattes arbeidstid, arbeidsoppgaver og arbeidsted. Det har vært lagt til rette for at ledere kan
omdisponere ansatte innad i egen virksomhet, og at kommunen også kan ytte ansatte på tvers i
organisasjonen der det er hensiktsmessig. Smittesituasjonen har vært under kontroll, og det har
derfor skjedd en gradvis tilbakeføring til arbeidsplassen for ansatte som ble omdisponert i 1. tertial.
Det er utarbeidet oversikt over personal med helsefaglig kompetanse som kan omdisponeres til Helse
og velferd ved ekstra behov, men dette har ikke vært aktuelt i 2. tertial.
Lederstøtte og planlegging av ekstra bemanning ved smittetopp
Det har i 2. tertial vært lav aktivitet på «Lederstøtte-telefonen», hvor ledere kan få veiledning om
arbeidsrettslige spørsmål knyttet til koronasituasjonen. Antall henvendelser økte noe i august, noe
som henger sammen med oppblomstring av smitte nasjonalt, samt oppstart av skoler og barnehager.

Testtelefon
Innbyggerne i Stavanger kommune kunne fra 12. august ringe koronatelefonen og avtale tid for testing
uten først å be om fastlegens vurdering dersom det er snakk om (i) akutt luftveisinfeksjon eller andre
symptomer på covid-19 (ii) smitte med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult»
land de siste ti dagene. Innbyggere kan også ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon om
korona dersom de har generelle spørsmål om temaet.
Nye retningslinjer for kurs og møtevirksomhet
Beredskapsledelsen i Stavanger kommune vedtok i august nye retningslinjer for kurs- og
møtevirksomhet for hele organisasjonen. Retningslinjene sier noe om at møter i hovedsak fortsatt skal
g ennomføres digitalt (eksempelvis på Teams), men at det ved behov kan g øres unntak. Videre er
møter og arrangementer delt inn i tre ulike kategorier basert på antall deltakere, som alle har
tilhørende regler for g ennomføring. Smittevernsforskriften g elder for alle fysiske møter og kurs i
kommunen.
Tilbakeføring til arbeidsplassen
Til tross for lite smitte i regionen har det blitt lagt vekt på en kontrollert og forsiktig tilbakeføring til
arbeidsplassen for ansatte fra august måned. En plan for tilbakeføring ble utarbeidet i samarbeid
med vernetjenesten, som også inneholdt risiko- og sårbarhetsanalyser med utgangspunkt i «Veileder
– tilbakeføring til kontorarbeidsplasser» for Stavanger kommune. Tilbakeføringsreglene er tilpasset
ulike ansattgrupper i kommunen, med utgangspunkt i om ansatte har brukerkontakt eller ikke.
Ansatte uten brukerkontakt skal utover høsten ha delvis hjemmekontor, ettersom ansatte med
brukerkontakt må være fysisk til stede på jobb og av den grunn skal ha forrang når det g elder
kollektivtransport.

5.4 Økonomiske konsekvenser
Det er fremdeles stor usikkerhet rundt kostnadsbildet til Stavanger kommune i forbindelse med
koronasituasjonen da det vil være avhengig av både smittesituasjonen og varigheten. Noe økning av
smittetilfellene etter sommerferien, sammen med reg eringens ønske om økt beredskap, øker
kostnadstrykket. Forhåpentlig eskalerer ikke smittespredningen i en slik grad at all kapasitet må tas i
bruk. Prognosene som presenteres er basert på den situasjonen som Stavanger kommune er i ved
månedsskiftet august / september, dvs. gul-grønt scenario og dermed uten full drifts- og
kapasitetsutnyttelse av alle beredskapstiltak.
Prognosene for året er justert noe siden forrige rapportering. Dette skyldes både nye retningslinjer fra
statlig hold, forlengelse av enkelte statlige krisetiltak og det faktum at kommunen ikke erfarte en så
rask og omfattende oppblomstring av smittetilfeller rett etter sommerferien og ved studiestart i
utdanningsinstitusjonene. Foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for Stavanger
kommune inkludert foretak utg ør en kostnad på kr 226 mill. for 2020. Grovt anslåtte kostnader per 2.
tertial utg ør i størrelsesorden kr 150 mill. I tillegg kommer nedjusteringen av skatteanslaget.
Nedenfor følger en kort omtale av de økonomiske konsekvensene koronapandemien har hatt for
Stavanger kommune. Det skilles mellom ulike tiltak som er igangsatt eller som er klarg ort for
igangsetting og som vil ha økonomiske konsekvenser, samt merkostnader virksomhetene har hatt som
følge av vikarkostnader ved karantene, tilrettelegging for smittevern og smittevernsutstyr. Noen av
tiltakene er nå avsluttet eller nedjustert. I tillegg omtales nansieringen rundt kostnadsbildet.
Økonomiske e ekter (mill. kroner)
Merutgifter og mindreinntekter

Årsprognoser per 31.08.2020 - Helårse ekt

Helse og omsorgstjenester, særskilte TISK-tiltak

Økonomiske e ekter (mill. kroner)

61

Årsprognoser per 31.08.2020 - Helårse ekt

Sosialhjelp

34

Helse og omsorgstjenester, øvrige koronarelaterte kostnader

19

Oppvekst og utdanning, øvrige koronarelaterte kostnader

18

Barnas sommer

7

Andre kostnader, inkl. næring

11

Barnehage og SFO, inntektsbortfall

40

Andre tjenester, inntektsbortfall

36

Sum tjenester

226

Finans
Skatteinntekter
Sum økonomisk bruttoe ekt - Stavanger

67,5
293,5

*
TISK= Testing, isolering, smittesporing og karantene

Tabell 5.2 Anslag økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune. Tall i mill. kr.

Varighet og omfang av koronasituasjonen
Beregningene tar utgangspunkt i en vedvarende koronasituasjon ut året. Det forutsettes at
smittesituasjonen er noenlunde slik situasjonen var rundt månedsskiftet august / september.
Alternative scenarier ved høyere smittetall belyses i et månedsperspektiv.
Det beregnes kostnader knyttet til direkte tiltak iverksatt for å sikre testing, isolering, smittesporing
og karantene, samt beredskap og kommunikasjonstiltak. I tillegg er det beregnet e ekter av
inntektsbortfall og merkostnader ved smittevernhensyn i tjenesteleveransene.
På noen av områdene er prognosene nedjustert, dette skyldes at det er lagt til grunn en lavere
smitteutvikling enn det som var forventet rett etter sommeren, samt at noen e ekter er vanskelige å
isolere til kun koronasituasjonen.
I det påfølgende kommenteres beregninger og prognoser for hvert tjenesteområde.
Oppvekst og utdanning
Etter den statlige nedstengingen i mars/april, har verken skoler, SFO eller barnehage hatt perioder
med ytterligere nedstenging eller inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling. Tapte inntekter fra
foreldrebetaling utg orde kr 40,3 mill. og ble justert i 1. tertialrapport. Kostnader rundt lønn er ikke
tatt med. Skoleundervisningen ble lagt om til digital undervisning, mens barnehage- og SFO-tilbudet
ble midlertidig lagt ned. Det at kommunene ble frarådet å permittere, medfører lavere produktivitet
der kostnadene er påløpt uten tilsvarende tjenesteproduksjonen.
Foreløpig tilsier ikke smittesituasjonen at barnehagene eller skolene i kommunen kommer til å måtte
stenge ned, og ytterligere inntektsfrafall er følgelig ikke innlagt i prognosen. Driftsutfordringen
framover er i større grad knyttet til ansattes fravær grunnet lav terskel på å holde seg hjemme ved
også andre luftveisplager, økt volum av testing og karanteneperioder inntil testresultater foreligger.

Det er også en risiko knyttet til at kommunen ikke får levert tjenester som innbyggerne har krav på,
og hvilke følger dette kan ha for Stavanger i ettertid.
Kostnadene videre vil derfor være knyttet til vikarer ved fravær og karantene, samt smittevernstiltak.
Per 31. august har barnehage og skole hatt en samlet merkostnad på drift knyttet til korona i
størrelsesorden kr 7 mill. Prognosen for hele året et kr 14 mill.
Et alternativt scenario der barnehage og SFO må stenge en gitt periode grunnet økende smitte er
vanskelig å tallfeste, da det er avhengig av omfanget og varigheten. Gjennomsnittlig foreldrebetaling
per enhet per måned er kr 0,6 mill. for en barnehage og kr 0,3 mill. for en SFO / skole. Iht.
gebyrregulativet vil denne inntekten kunne anses som tapt ved en tilsvarende nedstenging av
enheten. Lønns- og driftskostnaden kan grovt anslås til kr 3,0 mill. for barnehage og kr 0,4 mill. for en
SFO-enhet. Dette er en alternativ kost som bør komme fram som uproduktiv kostnad, med mindre
omdisponering av bemanningen eller permittering er mulig.
De øvrige virksomhetene i tjenesteområdet har hatt en samlet kostnad på om lag kr 8,1 mill. Dette
inkluderer tiltaket Barnas sommer, som har hatt en kostnad på kr 7 mill. Prognosene for året avviker
ikke særlig fra faktiske kostnader, med unntak av Johannes læringssenter som antar en svikt i
inntekter på kr 6,5 mill. for hele året.
Helse- og omsorgstjenester
Koronapandemien har hatt store konsekvenser for helse og omsorgstjenestene, både på ordinær drift
og i forbindelse med tiltakene som Stavanger kommune har satt i gang. Det er fortsatt usikkerhet
knyttet til varighet og omfang på tiltakene, samt hvordan omdisponerte ressurser vil påvirke de ulike
virksomhetene. Dette, kombinert med en litt mer oversiktlig situasjon per i dag, g ør at prognosene for
de iverksatte tiltakene er redusert siden forrige rapportering.
De største merutgiftene er knyttet til drift av luftveislegevakt, prøvetakingstelt og koronatelefon, samt
kjøp av smittevernsutstyr og medisinsk materiell. Stavanger kommune har per august tilstrekkelig
smittevernsutstyr gitt dagens smittesituasjon og har bygget opp et lager som også vil håndtere en
smitteøkning. I prognosene for merutgiftene inkluderes leieutgiftene for de 25 korttidsplassene på
gamle Domkirken sykehjem som ble opprettet for å ha ledige plasser tilg engelig. Prognosen
forutsetter med andre ord kun beredskapen og ikke at plassene tas i bruk, jf. videreføring av dagens
situasjon.
Det har også vært kostnader knyttet til virksomhetene som yter ordinære tjenester i kommunen.
Disse kostnadene har ikke blitt tatt med i tidligere rapporteringer. Dette er kostnader knyttet til
vikarbruk og smittevernsutstyr som ikke faller inn under noen av tiltakene som er iverksatt. For
tjenesteområdet helse og velferd er det anslått en årse ekt på kr 19 mill.
I et alternativt scenario der smitten øker mer vil det være naturlig å legge til rette for ere
sykehjemsplasser, øke innkjøp av smittevernsutstyr, samt øke kapasiteten på luftveislegevakt,
koronatelefon og prøvetakingstelt. Et scenario med økt smitte i regionen vil øke prognosekostnadene
ytterligere med om lag kr 30 mill. for året.
Testkapasitet
Slik situasjonen er i dag har Stavanger kommune god kapasitet til å teste de som ønsker å teste seg.
Gjennomsnittet for antall testede per dag er 400. Dersom Stavanger skal nå reg eringens krav om å ha
en testkapasitet på 5 % av befolkningen, må det testes 1 200 daglig når Sola og Randaberg kommuner
inkluderes (jf. legevaktsamarbeidet). For å håndtere dette, er det satt opp et testtelt som kan ta imot
en økt etterspørsel. Per nå er det om lag 9,5 årsverk som går til testing, og dersom Stavanger
kommune skal teste 5 % av befolkningen, vil dette kreve 16 årsverk. Dette vil øke månedskostnaden
knyttet til testing med om lag kr 0,9 mill.

Sosialhjelpsutgifter
Det hefter noe usikkerhet ved sosialhjelpsutgiftene knyttet til koronasituasjonen. Erfaringene tilsier at
det tar noe tid fra situasjonen med arbeidsledighet oppstår, til innbyggeren melder interesse for og er
berettiget økonomisk bistand. Bakgrunnen for henvendelsene kan være sammensatt.
Langtidse ektene antas å være større enn e ektene i 2020.
Antall arbeidsledige går ned raskere enn tidligere prognoser tok høyde for. Hertil kommer også
forlengelse av permitteringsordningen og stimuli til næringslivet for å opprettholde driften og ta
tilbake personell. Prognosene for sosialhjelp er dermed noe nedjustert siden forrige rapportering.
Utbetalingene har økt med 7 prosent, når det sammenlignes med samme periode i fjor. Beregningen
der barnetrygden holdes utenfor påvirker nivået noe uten at det kan beregnes konkret.
Andre kostnader
Estimater per august tilsier at klarg øring av formålsbygg, herunder ombygging og utviding av
sengeposter på sykehjem og ombygging av konferansesenter Forum, vil komme på kr 3 mill.
Kommunale tiltak knyttet til beredskapskjøkken, renhold, informasjon og ordensvakter er estimert til
kr 4,7 mill. Prognosene er redusert en del siden forrige rapportering, da enkelte kostnadselementer
vanskelig kunne relateres til korona.
Inntektsbortfall øvrige tjenester
Det er beregnet et inntektsbortfall på øvrige tjenester på om lag kr 36 mill. Dette inkluderer blant
annet tapte inntekter på Johannes læringssenter på kr 6,5 mill., tapt leieinntekter på kr 8 mill.,
bortfall av parkeringsinntekter på kr. 12 mill., samt reduserte billettinntekter på svømmehaller på kr
6,7 mill. Gitt smitteøkning og nedstenging av Stavanger svømmehall, vil det medføre om lag kr 1 mill. i
tapte inntekter per måned.
Kommunale selskap
Koronapandemien har også gitt driftsmessige og økonomiske konsekvenser for kommunale foretak og
selskap. Flere selskap opplever vesentlige mindreinntekter eller merkostnader som er direkte eller
indirekte knyttet til restriksjoner for å forhindre smittespredning. Dette g elder særskilt selskap med
virksomhet innenfor kultur/idrett der tilbudet har vært stengt i en lengre periode eller som må avlyse
arrangement som følge av nasjonale restriksjoner. Foretak og selskap som driver blant annet
havnevirksomhet, parkeringsvirksomhet og g ennomføring av konferanser/utstillinger er også betydelig
rammet. Det vises til kapittel 4.8 for en omtale av konsekvensene av koronapandemien for de
kommunale foretakene og kommunale selskap.

Statlig

nansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot bedrifter generelt, herunder
også kommunene. Mye av dette kom som strakstiltak i første og andre fase av krisen og har blitt
omtalt i tidligere koronarapporteringer og i Tertialrapporten per 30. april 2020.
I juni vedtok Stortinget også noen nye tiltak i fase tre for å motvirke lavkonjunktur. Tildelingen til
kommunene er endret med bakgrunn i dette. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide endringene i
budsjettjusteringene som følger tertialrapporten per 31. august 2020. For Stavanger kommune utg ør
dette kr 19,25 mill1. Oversikten følger av tabell 5.3
I tillegg la reg eringen fram mandag 21. september en ny proposisjon (Prop 142 S (2019-2020)
(https://www.reg eringen.no/no/dokumenter/prop.-142-s-20192020/id2765239/) ) hvor skjønnsrammen til kommunene foreslås økt
med kr 500 mill. Økningen skal gå til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av
TISK- strategien (strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene). Midlene foreslås fordelt
via fylkesmannen og ses i sammenheng med øvrige skjønnsmidler som er bevilget til fordeling av
fylkesmannen.

Statlige tildelinger til kommunen grunnet koronasituasjonen
Krisepakker vedtatt av Stortinget i forbindelse med koronapandemien
Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemi

4,8

Økt rammetilskudd - kompensasjon barnehage og sfo-betaling

28,6

Økt rammetilskudd - kompensasjon generelt

95,5

Økt rammetilskudd - korona - utsatt overføring kemner

11,4

Sum tildelinger innarbeidet i 1. tertial

140,3

Tildelinger i etterkant av behandling av 1. tertial
Økt rammetilskudd - korona - helsestasjon / sårbare barn og unge

3,5

Økt rammetilskudd - kompensasjon redusert formues- og inntektsskatt (grunnet endr.
verdsettelse)

15,75

Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemi

0

Sum tildelt fra staten per juli 2020 (*)

159,55

* Herav endringer i rammetilskudd som er innarbeidet ved 2. tertial

19,25

Anslag andre nansieringstiltak fra staten
Redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng

38,5

Redusert arbeidsgiverperiode for syke- og omsorgspenger

5,5

Tiltakspakke Sårbare barn og unge - Øremerket tilskudd grunnskole - ta ig en tapt
progresjon / hindre frafall i skolen

3,4

Ekstra skjønn - kompensasjon smittevern (søknadsfrist 30.09.20)

?

Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemi (søknadsfrist 30.09.20)

?

Ekstra skjønn - kompensasjon for oppfølging TISK-strategi

?

Sum samlet statlig

nansiering per 31.08.2020

Økonomiske e ekter (mill. kroner)

206,95
Årsprognoser per 31.08.2020

Merutgifter og mindreinntekter på tjenesteområdene

226

Finans
Skatteinntekter
Sum økonomisk e ekt - Stavanger
Finansiering fra staten
Nettosum

0
67,5
293,5
-206,95
86,55

Tabell 5.3 Statlige nansieringstiltak med e ekt for Stavanger kommune. Tall i mill. kr.

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen
Staten har vedtatt ekstra skjønnsmidler som skal deles ut til kommunene via fylkesmennene.
Fylkesmannen i Rogaland har lyst ut midler for tildeling med søknadsfrist 30. september for
henholdsvis smittevernkostnader og andre koronarelaterte kostnader. I skrivende stund er søknaden

under utarbeiding. En eventuell tildeling kan ikke forskutteres. Kommuner med ekstra høye kostnader,
herunder markante smitteutbrudd, vil få prioritet. Det må likevel antas meget sannsynlig av Stavanger
kommune vil få tildelt en andel av disse midlene.
Mer info om andre nansieringstiltak fra staten
Utsatte innsendelses- og behandlingsfrister g ør at Nav vil behandle søknader om redusert
arbeidsgiveravgift, samt redusert arbeidsgiverperiode for syke- og omsorgspenger utover høsthalvåret.
Oppdatert krav for redusert arbeidsgiveravgift utg ør om lag kr 38,5 mill. Syke- og omsorgspenger er
anslått til kr 5,5, mill. for Stavanger kommune og er foreløpig uendret fra tidligere rapporteringer.
Finansieringen legges sentralt for å dekke merkostnader i driften grunnet korona. I tillegg har
Utdanningsdirektoratet tildelt kr 3,5 mill. i øremerket tilskudd til Stavanger kommune for å ta ig en
tapt progresjon og å hindre frafall i skolen. Dette som en del av tiltakspakken i RNB2020 for sårbare
barn og unge.
I tillegg kommer statlige bevilgninger til kommunesektoren i form av dedikerte tilskudd2. Denne type
bevilgninger er ikke tatt med i oversikten da tilsvarende kostnader heller ikke er innlemmet.
(Kostnadene oppstår ikke på bakgrunn i koronasituasjonen til kommunen, men på bakgrunn av
tilskudd for å skape aktivitet i lokalsamfunnet.)
Samlet anslag over statlig

nansiering til Stavanger kommune utg ør kr 207,0 mill.

Dette utg ør om lag 2/3 av oppdaterte prognoser over merkostnader og tapte inntekter i forbindelse
med koronasituasjonen i Stavanger.

Statlig oppfølging av kommuneøkonomien:
Reg eringen følger opp kommuneøkonomien sett i lys av koronapandemien. I Prop. 142 S (2019 – 2020)
er det også en generell omtale av oppfølgingen av kommuneøkonomien, sitert i sin helhet:
«Reg eringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i
forbindelse med virusutbruddet. Tidligere ekstrabevilgninger og økonomiske tiltak til kommunesektoren i
2020 utg ør i underkant av 20 mrd. kroner. I tillegg kommer virkningen av lavere anslått lønns- og
prisvekst i 2020, som i RNB 2020 var anslått til 9,1 mrd. kroner. Summen av økte bevilgninger og nye
anslag utg ør dermed om lag 29 mrd. kroner. I tillegg foreslår reg eringen i denne proposisjonen
ytterligere 1,5 mrd. kroner til fylkeskommunene for å kompensere for bortfall av billettinntekter i
kollektivtransporten og 500 mill. kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av
TISK-strategien.
Reg eringen vil fortsatt følge utviklingen nøye og ha god dialog med kommunesektoren. Det er sammen
med KS satt ned en arbeidsgruppe for å kartlegge økonomiske konsekvenser av virusutbruddet, og
arbeidsgruppen vil avgi en delrapport i oktober. I en situasjon med store ekstraordinære utgifter som
følge av virusutbruddet og tilhørende smitteverntiltak er det viktig at kommunene legger til rette for at
skoler og barnehager fortsatt kan levere gode tjenester. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 vil
reg eringen vurdere behovet for ytterligere bevilgninger til kommunene som følge av mindreinntekter og
merutgifter i kommunesektoren, blant annet knyttet til skole, barnehage og helsesektoren.»

Vurderinger
Når alle prognoser summeres opp, gir dette et annerledes bilde enn ved tidligere rapporteringer, se
tabell 5.4. Årsaken skyldes både oppdaterte prognoser om høyere skatteinngang og lavere
kostnadsnivå på enkelte beredskapstiltak – begge deler til gunst for dette scenariet. Et annet
utgangspunkt med noe mer utbredd smitte, lavere terskel for å holde seg hjemme, isolering på
sykehjem eller stenging av kommunale aktiviteter og tjenester, vil få et meget annerledes
kostnadsbilde for kommunen. Dette viser hvor raskt det økonomiske bildet kan endre seg.
Til fradrag for dette kommer lavere lønnsvekst enn forutsatt i statlige rammetildelinger i
statsbudsjettet for 2020, samt kommunens besparelser på kurs, reiser og representasjon.

I beregningen (og i foreslåtte budsjettjusteringer, jf. kapittel 2) tas det i all hovedsak utgangspunkt i
korona-kostnadene ut over de opprinnelige budsjettrammene og omdisponert personell (sistnevnte vil
si bemanning som er omdisponert fra sine vanlige oppgaver til koronarelaterte oppgaver uten at
lønnen er medregnet i de koronarelaterte kostnadene). Dersom disse alternativkostnadene tas med,
blir regnestykket helt annerledes. Dette er kostnader som i dag forskyver eller reduserer annen
tjenesteproduksjon og innebærer at kommunen på sikt ikke vil kunne opprettholde øvrig lokalt
tjenestetilbud.
Kommunedirektøren vil jobbe fram et tydeligere bilde av alternativkostnaden i løpet av høsten.
Økonomiske e ekter
Merutgifter og mindreinntekter på tjenesteområdene
Finans
Skatteinntekter
Sum økonomisk e ekt - Stavanger
Finansiering fra staten
Nettosum

Tabell 5.4 Oversikt økonomiske e ekter for Stavanger kommune. Tall i mill. kr.

Årsprognose per 31.08.2020
226
0
68
294
-207
87

6 Organisasjon, lederskap og kompetanse
6.1 Innledning
6.2 Ny visjon
6.3 Ledelse og organisering
6.4 Rekruttering og kompetanse
6.5 Sykefravær
6.6 Arbeidsmiljø og HMS
6.7 Avvik og forbedring
6.8 Ansatte

6.1 Innledning
Koronapandemien medførte at ere utviklings- og utredningsoppgaver som skulle igangsettes 1. tertial
ble noe forskjøvet. Arbeid med prosjekter som ny arbeidsgiverstrategi, utarbeiding av livsfasepolitikk,
utvikling av heltidskultur i Stavanger kommune samt organisering av kommunale foretak har i dette
tertialet startet opp ig en.
Sykefraværet følges tett. Normalt vises det i 2. tertial til sykefraværstall for 1. halvår, men på grunn av
den spesielle situasjonen inkluderes nå også juli og august måned i statistikken. Tall for juli og august
er noe usikre, og det vil derfor kunne bli noen mindre justeringer av disse tallene i ettertid. Samlet
sykefravær i Stavanger kommune var 7,9 prosent i perioden januar til og med august, noe som
tilsvarer en reduksjon på 0,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Det forventes at fraværet vil bli
noe høyere utover høsten både fordi antall smittede av korona kan øke, men også fordi ansatte må
holde seg hjemme ved forkjølelseslignende symptomer.

6.2 Ny visjon
«Vi bygger fellesskap» ble i juni 2020 vedtatt som ny visjon for Stavanger kommune. Visjonen henviser
til det overordnede samfunnsoppdraget kommunen har, samtidig som den peker på ansvaret for å
bygge opp om de mange små fellesskapene i samfunnet og understreker at fellesskap er viktigere enn
noen gang. Det arbeides nå med planer for hvordan man på en god måte kan innarbeide den nye
visjonen i organisasjonen. Nye verdier er en del av arbeidsgiverstrategien, og vil bli presentert i
sammenheng med denne.

6.3 Ledelse og organisering
Det har vært en krevende og uforutsigbar tid for ledere i alle ledd av organisasjonen det siste halve
året. Arbeidshverdagen har for mange vært preget av mye administrasjon og nye måter å organisere
arbeidet på som følge av økt smittevern og økt fravær blant ansatte.

Samarbeidet mellom kommunedirektør, tillitsvalgte og hovedverneombud har siden mars blitt
forsterket (omtalt i kap. 5). Også de regelmessige samarbeidsmøtene med Oppvekst og utdanning og
Helse og velferd har fortsatt.
Det har vært lite smitte lokalt i løpet av 2. tertial, det har derfor skjedd en gradvis tilbakeføring til
arbeidsplassen for ansatte som ble omdisponert i 1. tertial. Det har ikke vært behov for å
omdisponere ansatte med helsefaglig kompetanse til Helse og velferd i denne perioden.
I perioden har få ledere kontaktet «Lederstøtte-telefonen» for å få veiledning om arbeidsrettslige
spørsmål knyttet til koronasituasjonen. Antall henvendelser har økt noe i august, særlig i forbindelse
med oppstart av skoler og barnehager.

Utviklings- og opplæringsprogram for ledere
Lederutviklingsprogrammet «FOR ANDRE» startet opp i mai 2019, og siste samling ble g ennomført i
august 2020. Ledere på nivå 1-3 (kommunedirektør, direktører og kommunalsjefer/avdelingssjefer) har
deltatt på fem samlinger med ulike tema innenfor ledelse. Kommunedirektøren vurderer at det er
viktig at kommunens øverste ledelse møtes for å stimulere til samhandling og arbeid på tvers, og vil
fortsette med jevnlige samlinger for direktører og kommunalsjefer/avdelingssjefer.
Generelt har kurs- og opplæring av ledere vært vanskelig å planlegge og g ennomføre i perioden på
grunn av koronasituasjonen.

Ny arbeidsgiverstrategi
Kommunedirektøren har startet utarbeidelsen av en ny arbeidsgiverstrategi tilpasset den nye
kommunen og framtidens arbeidsliv. Arbeidet tar utgangspunkt i de utfordringer kommunen står
overfor og skal gi rammer for kommunedirektørens utøvende arbeidsgiveransvar, samt bidra til å sette
mål og strategier for utviklingen av kommunen som organisasjon og arbeidsgiver.
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av re ledere og re hovedtillitsvalgte som skal utarbeide
innholdet i arbeidsgiverstrategien. Arbeidet startet i januar, og etter et opphold i arbeidet som følge av
korona, er det g ennomført tre samlinger for arbeidsgruppen i juni og august 2020. For å sikre
tilstrekkelig forankring og involvering i organisasjonen, er politisk behandling i utvalg for arbeidsliv og
lønn yttet til desember 2020, med endelig behandling i kommunestyret tidlig 2021.

Heltidskultur og livsfasepolitikk
Det er startet opp et prosjekt for å utvikle en sterkere heltidskultur i Stavanger kommune. Målet med
en sterk heltidskultur er at ansatte som hovedregel skal ha store stillingsstørrelser. Dette vil gi bedre
tjenester for brukerne, bedre arbeidsforhold for medarbeidere og bedre rammer for ledelse. Det er
etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra administrasjonen og med ansattes representanter, og
gruppen skal i første omgang utarbeide en handlingsplan for heltidskultur og å gi forslag til mulige
implementeringsaktiviteter i organisasjonen.
Økt arbeidsdeltakelse er et viktig virkemiddel for å sikre kommunen tilstrekkelig arbeidskraft i
framtiden. Kommunedirektøren vil utarbeide en livsfasepolitikk som skal bidra til å øke
arbeidsdeltakelsen, og rette tiltak mot ansatte i alle aldre og livsfaser. Arbeidet startet opp i august
2020 og vil fortsette utover høsten.

Organisering av kommunale foretak
Kommunestyret ba i oktober 2019 kommunedirektøren om å fremme en sak om framtidig organisering
av de kommunale foretakene. Arbeidet ble startet opp i januar 2020, men ble midlertidig stanset fra

12. mars til 4. mai på grunn av koronapandemien. Konsulentselskapet PwC leverte i juni en ekstern
utredning med sin anbefaling. Det har vært bred medvirkning i prosessen fra interne aktører, og det
ble tidlig i september g ennomført en intern høringskonferanse mellom foretakene, tillitsvalgte og
basisorganisasjonen. I forlengelsen av konferansen var det også mulig å sende inn skriftlige innspill.
Kommunedirektøren vil legge fram sin anbefaling i forbindelse med behandlingen av Handlings- og
økonomiplan 2021-2024.

6.4 Rekruttering og kompetanse
Som følge av koronapandemien har det i perioden vært behov for å rekruttere personell til blant
annet smittesporing, koronatelefon og testing. På grunn av økt aktivitet jobbes det også med videre
rekruttering innen helse og velferd. Ettersom situasjonen omkring pandemien er usikker og ser ut til å
vedvare, vil det også være nødvendig å rekruttere eksternt personell i midlertidige stillinger utover
høsten/våren. Disse stillingene har i hovedsak blitt besatt g ennom ekstern rekruttering, samt
g ennom intern omdisponering av egne ressurser i eget tjenesteområde.
Den nasjonale utfordringen med å rekruttere sykepleiere merkes fortsatt også lokalt. Det jobbes
systematisk med tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere. En kartlegging i august 2020 viste at
det var ledige sykepleierstillinger ved 8 av 15 virksomheter i Helse og velferd. Rekruttering til
fastlegehjemler er en annen rekrutteringsutfordring som er både nasjonal og lokal. Reg eringen
publiserte i mai en handlingsplan for allmennlegetjenesten, men inntil de sentrale tiltakene vil ha full
e ekt i 2024, vil det aktivt arbeides med tiltak for å rekruttere og beholde fastleger, for eksempel
g ennom rekrutteringstilskudd.
På skolene var søkermassen til ledige stillinger noe mer begrenset i 2. tertial sammenlignet med i vår.
For barnetrinnet er det fortsatt mest utfordrende å få tak i lærere med utdanning rettet mot 1.-7.
trinn.
Andelen pedagoger i stavangerbarnehagen har økt, men den nye pedagognormen for barnehagene
innebærer at det fortsatt er behov for å rekruttere ere barnehagelærere. Tiltak som skal bidra til økt
rekruttering, er eksempelvis jevnlig oppdatering og fornying av hjemmesidene med tekst og nye lmer.
Gjennom dette informeres det om stavangerbarnehagen samtidig som det oppfordres det til å søke på
ledige stillinger. Også g ennom universitetsbarnehagesatsningen og praksisbarnehageordningen
oppfordres studenter i praksis til å velge stavangerbarnehagen som sin framtidige arbeidsplass.
Til utlyste stillinger i bymiljø og utvikling, samt by- og samfunnsplanlegging har tilgangen på
kandidater til prosjektlederstillinger vært god. Det har vært noe mer krevende å rekruttere til
lederstillinger.

6.5 Sykefravær
Samlet sykefravær i Stavanger kommune var 7,9 prosent i perioden januar til og med august, og
innebærer en reduksjon på 0,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Sykefraværet var på nivå med,
eller lavere enn alle måneder hittil i 2020 sammenlignet med 2018 og 2019, med unntak av mars. På
dette tidspunktet måtte mange ansatte innen helse og velferd i karantene uten mulighet til å jobbe
hjemmefra på grunn av koronasituasjonen, og dette ble registrert som sykefravær. Etter mars måned
har sykefraværet vært på nivå med fjoråret.
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Figur 6.1 Utvikling i sykefravær 2018-2020. Det høye fraværet i mars 2020 er knyttet til starten på
koronasituasjonen

Figur 6.2 gir oversikt over både korttids- og langtidsfraværet, og begge størrelser har etter mars
måned holdt seg lavere eller på cirka samme nivå som på samme tid i 2019. Det er stor usikkerhet
framover når det g elder koronasmitte og fravær knyttet til denne situasjonen, men mest sannsynlig
vil kortidsfraværet øke utover høsten.
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Figur 6.2 Utvikling i korttids- og langtidsfravær per måned 2019 og 2020. Det høye korttidsfraværet i mars
2020 er knyttet til starten på koronasituasjonen som gav en økning i antall karantenter og dermed også økt
korttidsfravær

Figur 6.3 viser sykefraværet fordelt på kommunens tjenesteområder. Tjenesteområdene Helse og
velferd og Oppvekst og utdanning har det høyeste sykefraværet, det er også est ansatte innen disse
to områdene. Oppvekst og utdanning utg ør 52 prosent av kommunens årsverk, og hadde fra januar til
og med august et samlet sykefravær på 7,5 prosent. Dette var en nedgang på 0,6 prosentpoeng

sammenliknet med samme periode i fjor, nedgangen g aldt både korttids- og langtidsfraværet. Det er
lite tegn til tydelig koronarelatert sykefravær på området samlet så langt, men utviklingen følges tett
og det er god beredskap på smittesporing.
Tjenesteområdet Helse og velferd utg ør 36 prosent av kommunens årsverk, og hadde fra januar til og
med august 2020 et samlet sykefravær på 9,3 prosent, noe som innebar en økning på 0,1
prosentpoeng fra samme periode i 2019. Det er samlet lite tegn til koronarelatert sykefravær, med
unntak av i mars måned.
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Figur 6.3 Utvikling i sykefravær på kommunens tjenesteområder 2018-2020 tilogmed august.

Utvalgte områder
Sykefraværet varierer fra område til område i kommunen, og områder med høyt sykefravær over ere
år følges spesielt nøye. Figur 6.4 gir oversikt over sykefraværet fra januar til og med august de siste
tre årene for de største virksomhetsområdene i kommunen. Oversikten viser også sykefravær blant
lærlinger.
Innen Oppvekst og utdanning har skoleområdet hatt en nedgang i sykefraværet på 1,6 prosentpoeng
siden i fjoråret. Nedgangen g elder både korttids- og langtidsfraværet. Nedgangen i sykefraværet var
særlig innen ordinær barneskole og SFO. Koronapandemien har i liten grad påvirket det samlede
korttidssykefraværet innen skoleområdet så langt, men enkelte skoler har et høyere korttidsfravær i
august enn tidligere år. Også på barnehageområdet er det så langt kun enkeltbarnehager som viser et
høyere sykefravær i august enn tidligere år.
Sykehjemsområdet hadde en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra 2019. Nedgangen var knyttet til
langtidsfravær i hele perioden. Det er ingen tydelig samlet tendens til oppgang i korttidsfravær i
august, men enkelte sykehjem har et høyere sykefravær.
For bofellesskapene var økningen i sykefravær på 1,2 prosentpoeng. Økningen var i hovedsak knyttet
til langtidsfravær, med unntak av et høyt korttidsfravær i mars.
På øvrige områder har det vært mindre endringer i sykefraværet.
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Figur 6.4 Utvikling i sykefravær for utvalgte områder, 2018-2020 tilogmed august.

Sykefraværsinnsats «Sammen for et redusert sykefravær»
I prosjektet «Sammen for et redusert sykefravær» arbeides det målrettet med ledere i utvalgte
avdelinger og virksomheter innen barnehager og sykehjem for å styrke deres kompetanse til å jobbe
forebyggende med arbeidsmiljøet og følge opp sykemeldte i egen virksomhet. Etter at
koronapandemien startet i mars har det vært lav aktivitet i prosjektet. Barnehagene måtte stenge en
periode i vår, og både barnehager og sykehjem har brukt mye tid og oppmerksomhet på å
g ennomføre ulike smitteverntiltak. Disse smitteverntiltakene har også innebåret restriksjoner når det
g elder besøk utenfra. Lederne som deltar i sykefraværsprosjektet har måttet prioritere oppgaver
knyttet til korona, samtidig som det i vår har vært vanskelig å g ennomføre møter, kurs og opplæring
som planlagt. Dette er årsaken til at det har vært lavere aktivitet i prosjektet og som g ør det
vanskelig å bedømme om innsatsen har hatt e ekt. I framstillingen nedenfor er det derfor valgt å
kommentere utvikling i sykefraværet g ennom hele prosjektperioden, og ikke bare de siste månedene.
Prosjektbarnehagene utg ør omtrent en tredjedel av alle barnehageårsverk, og har i perioden juli 2019
til august 2020 hatt 3,1 prosentpoeng bedre utvikling i sykefraværet enn øvrige barnehager
sammenliknet med samme periode ett år før. Nedgangen er i hovedsak knyttet til langtidsfraværet.
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Figur 6.5 Sykefravær for prosjektbarnehagene og øvrige barnehager fra ett år før oppstart av arbeid i
enkeltvirksomheter til og med august 2020. Arbeidet i barnehagene startet opp juli 2019. Figuren viser at
sykefraværet til prosjektbarnehagene etter oppstart gradvis likner mer på øvrige barnehager. I mars 2020
stengte barnehagene ned en måned. Juli og august er foreløpige tall.

På sykehjemsområdet var det noe forberedende arbeid høsten 2019, og prosjektet startet opp på re
sykehjem januar 2020, både med forankring og oppfølging av sykemeldte. De re sykehjemmene har i
prosjektperioden januar 2020 til august 2020 hatt 1,7 prosentpoeng bedre utvikling i sykefravær enn
øvrige sykehjem sammenliknet med samme periode ett år før. Også her er nedgangen hovedsakelig
knyttet til langtidsfraværet.
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Figur 6.6 Sykefravær for prosjektsykehjemmene og øvrige sykehjem fra ett år før prosjektet til og med august
2020. Arbeidet på sykehjemmene startet opp januar 2020. Figuren viser at sykefraværet til
prosjektsykehjemmene etter oppstart gradvis likner mer på øvrige sykehjem. Koronatoppen kom i mars med
økt bruk av karantene og tilhørende korttidssykefravær. Juli og august er foreløpige tall.

6.6 Arbeidsmiljø og HMS
Arbeidsmiljø under koronapandemien
Ansatte på alle nivå i kommunen har det siste halve året måttet tilpasse seg nye måter å jobbe på
grunn av koronasituasjonen. Hovedarbeidsmiljøutvalget har siden mars måned hatt hyppigere møter,
med oppmerksomhet på arbeidsgivers og vernetjenestens arbeid med å sikre arbeidsmiljøet under
koronapandemien
Det arbeides fortløpende med å tydeligg øre arbeidsgivers ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø under
koronapandemien. Ulike hjelpeverktøy og informasjonstiltak er iverksatt.
For ansatte med kontorarbeidsplasser har det etter sommeren skjedd en forsiktig tilbakeføring til
arbeidsplassen. Disse tilbakeføringsreglene er nærmere omtalt i kapittel 6. Til tross for lav smitte i
regionen er det viktig å beholde kontroll over situasjonen, og ansatte uten brukerkontakt må derfor
belage seg på delvis hjemmekontor også i høst.

Etter oppdrag fra hovedarbeidsmiljøutvalget, skal det g ennomføres en kartlegging av arbeidsmiljø ved
bruk av midlertidig hjemmekontor. Hensikten er å identi sere lærings- og forbedringspunkter for å
ivareta krav i lov og forskrift.
Møter og kurs har i perioden hovedsakelig blitt g ennomført digitalt, med noen unntak. Nærmere
retningslinjer for dette er kommentert i kapittel 6.
Kommunikasjonslinjene ut til vernetjenesten er styrket denne perioden. En digital nettverkssamling
for alle verneombudene er g ennomført. I tillegg sender hovedverneombudet jevnlig ut nyhetsbrev
med koronarelatert informasjon til alle verneombudene.

HMS-organisering i ny kommune
Tilpasning av HMS-organiseringen i ny kommune har pågått også i 2. tertial. Alle tjenesteområder har
nå hatt en g ennomgang av sine verneområder, arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper. Verneområdene er
vedtatt i de este arbeidsmiljøutvalgene.

HMS-kompetanse
Under koronapandemien er lovpålagt HMS-opplæring for ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og
verneombud utsatt. Opplæringen foregår vanligvis som klasseromsundervisning. Gjennomføring av
HMS-opplæringen vurderes fortløpende ut fra smittevernhensyn, men som en midlertidig løsning
tilbys grunnkurs i arbeidsmiljø som e-læring. Det tildeles opplæringsplaner bestående av eksisterende
e-læringskurs innen HMS og arbeidsmiljø. I samarbeid med KS og andre storbykommuner bidrar
Stavanger kommune inn i arbeidet med å utvikle e-læringskurs i grunnkurs om arbeidsmiljø. Elæringskurset blir tilpasset arbeidsmiljørisiko i kommunal sektor og har økt læringsutbytte som mål.

Anska else av nytt sto kartotek og eksponeringsregister
Sto kartotek og eksponeringsregister
Sto kartotek er en samling informasjon og kunnskap om farlige kjemikalier som brukes i
virksomheten. Sto kartoteket skal også inneholder oversikt over andre helseskadelige sto er og
helsefarlig biologisk materiale. Hensikten er å sikre trygg håndtering og oppbevaring av kjemikaliene
og at ansatte vet hvordan de beskytter seg mot helseskadelig påvirkning på kort og lang sikt.
Eksponeringsregister er et register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige
forhold blant annet kreftfremkallende kjemikalier, asbest og biologiske faktorer, i sitt arbeid.
Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver i vurderingen av hvilke arbeidstakere som skal være
registrert.

Arbeidet med anska else av nytt sto kartotek og eksponeringsregister er startet opp. Det er krav til
at arbeidsgiver skal ha sto kartotek for helsefarlige sto er, jf. forskrift om utførelse av arbeid1.
Forskriften regulerer også at arbeidsgiver skal føre register (eksponeringsregister) over arbeidstakere
som kan bli, eller har vært eksponert for biologiske faktorer, herunder koronasmitte. Dagens løsning
for sto kartotek inkluderer ikke eksponeringsregister. Det tilrettelegges nå for å ta i bruk en
midlertidig løsning for eksponeringsregister, inntil nytt sto kartotek med eksponeringsregister er tatt i
bruk.

Tobakksfri arbeidstid
I arbeidet med kommunesammenslåing, ble retningslinjer om tobakksfri arbeidstid harmonisert. Ny
rutine for røykfri arbeidsplass ble g eldende fra 01.01.2020. Forbudet g elder også bruk av e-sigaretter,

samt bruk av snus i skoler og barnehager. For å g øre retningslinjene kjent i organisasjonen og bygge
en god kultur rundt dette, skal det g ennomføres en holdnings- og informasjonskampanje i løpet av
høsten 2020.

Forebygging av vold og trusler
Det skal etableres system for opplæring i forebygging av vold og trusler, men arbeidet er utsatt på
grunn av koronapandemien. Opplæringen vil ha ulik tilnærming og omfang, avhengig av aktuell risiko
for vold og trusler i virksomhetene. Ulike opplæringstiltak planlegges nå startet opp, under
forutsetning av at nødvendige smittevernhensyn kan ivaretas.

6.7 Avvik og forbedring
I 2. tertial 2020 ble det rapportert 1636 avvikssaker i kvalitetssystemet «Si ifra!», noe som tilsvarer
samme antall saker som på samme tidspunkt i fjor. Av hendelsene som ble registrert i perioden,
utg orde vold og trusler 51 prosent av sakene.
18 prosent av innrapporterte avvik i 2020 gikk over datofrist for behandling. Dette var en nedgang på
12 prosentpoeng fra 1. til 2. tertial 2020. Dette tyder på at ledere har tilegnet seg mer kunnskap om
hvordan avvik skal behandles og lukkes i nytt avvikssystem. Selv om utviklingen er positiv, er det
fortsatt ere virksomheter som ikke har tatt i bruk «Si ifra!». Trolig kan noe av dette skyldes at det er
manglende kompetanse når det g elder bruken av systemet.
Innmeldte avvik og forbedringsforslag er en viktig kilde til informasjon om risikoområder i kommunen
og bør brukes aktivt ved kartlegging av risiko, både på virksomhetsnivå og på tjenestenivå. Status på
avvik rapporteres og følges opp i ulike fora, avhengig av hvilken type avvik det g elder, samt
alvorlighetsgrad.
I kvalitetssystemet er det lagt til rette for rapportering av avvik som har tilknytning til
koronapandemien. Det var en nedgang på 10 prosentpoeng av koronarelaterte avvik fra 1. til 2. tertial.
Av avvikene rapportert inn i denne kategorien omhandlet 70 prosent av sakene mulig smittefare.
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6.8 Ansatte
I Stavanger kommune var det per 31. august 8734 årsverk. Dette inkluderer fast ansatte, vikarer,
lærlinger og ansatte i lønnet permisjon. I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer)
og innleie av vikarer fra vikarbyrå. Dette er en økning på 76 årsverk siden første tertial, og halvparten
av disse er nye lærlinger.
Oppvekst og utdanning hadde en liten nedgang i antall årsverk siden forrige kvartal. Det har vært en
nedgang i antall barn i barnehagealder i Stavanger kommune siste året og en økning i antall barn i
skolealder. Helse og velferd hadde en økning på 38 årsverk, og denne økningen er henger sammen
med at kommunen overtok et privat drevet sykehjem i juli 2020.
Lærlinger utg orde per 31. august 208 årsverk, og innebar en forventet økning på 35 lærlinger fra 1.
tertial.
Øvrige endringer var små, og regnes som normale justeringer i løpet av året. Det er en nedgang i
perioden knyttet til vikarer og midlertidige årsverk. Det innebærer at den samlede økningen i årsverk
er knyttet til faste stillinger.

Tjenesteområde

Årsverk
30.04.20

Årsverk
31.08.20

Endring
i
årsverk
(antall)

Endring i årsverk
(prosent)

Oppvekst og utdanning

4554

4549

-5

-0,1 %

Helse og velferd

3144

3182

+38

1,2 %

Bymiljø og utbygging

251

249

-2

-0,8 %

By- og samfunnsplanlegging

108

114

+6

5,6 %

92

95

+3

3,3 %

Kommunedirektør, stab og støtte*

312

313

+1

0,3 %

Lærlinger

173

208

+35

20,2 %

24

24

+0 -

0,0 %

8658

8734

+76

0,9 %

Innbygger- og samfunnskontakt

Annet (tillitsvalgte mm)
Stavanger kommune samlet
*
Kommunedirektør, stab og støtte inkluderer Innovasjon og
støttetjenester, Økonomi og organisasjon,
kommuneadvokaten, prosjektkontor og
kommunedirektøren.

Tabell 6.1 Antall årsverk pr. tjenesteområde og endringer fra 1. tertial.

7 Kommunestyrets tekstvedtak HØP
I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023, sak 61/19
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1236418?agendaItemId=223215), ble det vedtatt 78 tekstvedtak i tillegg til
kommunedirektørens forslag. I sak 16/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361949?agendaItemId=224231)
til kommunalutvalget ble en plan for oppfølging av disse behandlet.
Tekstvedtakene følges opp g ennom året i tertialrapporteringene per 30. april og 31. august, samt i
årsrapportene. I tertialrapport per 31.08.2020 er det til sammen 51 tekstvedtak til oppfølging fra
g eldende og tidligere handlings- og økonomiplaner. Det ble ferdigstilt 20 tekstvedtak i 1. tertial 2020
og 13 tekstvedtak i 2. tertial.

1.Lyse AS

18. Gang- og sykkelsti fra Judaberg
til Lauvsnes

35. Oppgradering av dagsentertilbud med
sanseavdeling

2. Nye boligformer

19. Vern av Mosvatnet og Lille
Stokkavatnet

36. Greater Stavanger

3. Byggemodning av boligområder
for familier

20. Markagrense rundt Sørmarka

37. Fasit Stavanger

4. Studenter i Sentrum

21. O entlige bygg og områder
Austre Åmøy

38. Flere unge i arbeid

5. Servicebygg til Domkirken

22. Området ved
Mosvatnet/Bokkaskogen

39. Bestiller/utfører-modellen

6. Vikingsenter

23. Kommunens eiendomsportefølje

40. Kommunalt
bemanningssenter/grunnbemanning

7. Flørli-visjonen

24. Prosjekt friområde

41. Heltidskultur

8. Kvalitetssikring av prosjekter

25. Mostun

42. Tillitsreform

9. Dyrevernsorganisasjonene i
Rogaland

26. Vernemillionen

43. Flere i språkopplæring

10. Et trygt hjem for alle

27. Utslippsfri oppdrettsnæring

44. Frisklivssentralene

11. Levekårsløft Kvernevik og
Hillevåg

28. Chromebook

45. Bruk av gymsaler i helger

12. Hjertesoner rundt skoler og
barnehager

29. Nytt system for
barnehageopptak

46. Sjøbad og vannsportanlegg

13. Gamle Stavanger

30. Leksefri skole

47. Skateanlegg på Rennesøy

14. O entlige toaletter

31. Skolemat

48. Tennishall på Forum-området

15. Stavanger Utvikling KF

32. Rabatt - bompenger

49. Garderobeanlegg

16. Samfunnssikkerhet og
beredskap

33. Stimuleringsmidler, støtten
omlegges

50. Bydelshus Eiganes og Våland

17. Kollektivsatsing

34. L47-bygget

51. Vårt Nabolag

Tabell 7.1 Tekstvedtak til oppfølging

1.Lyse AS
Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å
etablere nye lån fra eierne til Lyse.
Status per 31.08.2020:
Utkast til eierstrategi overfor Lyse AS fremmes for behandling høsten 2020.

2. 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 o entlig-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 est mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de
ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må g ennomgås. Bystyret ber
rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår
og - nans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.
Status per 31.08.2020:
Plan 2713 Rogalandandsgata 44 er på høring.

3. Byggemodning av boligområder for familier
Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som g ør at vår kommune
beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes
fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få
tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som
pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.

Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner
kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to
områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å
opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.
Status per 31.08.2020:
Det vil høsten 2020 fremmes sak for politisk behandling vedrørende blant annet g ennomføring av
overordnet infrastruktur i Madla-Revheim.

4. Studenter i Sentrum
Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et
studenthus med sentral beliggenhet. I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken,

Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken
som studenthus.
Status per 31.08.2020:
Sak kommer til behandling i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog høsten 2020

5. Servicebygg til Domkirken
Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at
dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og
planlegging av servicebygg til Domkirken.
Status per 31.08.2020:
Utvalg for miljø- og utbygging har i sak 106/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364124?
agendaItemId=225842) behandlet sak om brannsikring. Det vil bli fremmet egen sak om når behovet i større
grad er klarlagt.

6. Vikingsenter
I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I anledning jubileet skal det
bygges et vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i
nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en
politisk styringsgruppe for prosjektet.
Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk
styringsgruppe for etablering av vikingsenter.
Status per 31.08.2020:
Sak 63/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1373134?agendaItemId=225957) ble lagt frem sak i utvalg for
kultur, idrett og samfunnsdialog 2. september. Tekstvedtaket anses som avsluttet.

7. Flørli-visjonen
I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som
turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og
sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene,
rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for
kommunalutvalget.
Status per 31.08.2020:
Etter vedtak i HØP 2020-2023 g ennomføres det ikke et mulighetsstudium.

8. 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 g ennomførbarhet. 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 g ennomføring i
dialogen med prosjekteiere.
Status per 31.08.2020:
Sak fremmes i løpet av høsten 2020. Arbeidet har blitt utsatt grunnet kapasitetsmessige forhold og
behovet for å prioritere pågående prosjekter.

9. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland
I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene g ennomgås prinsipielt og
vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge
Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.
Status per 31.08.2020:
I sak 60/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361173?agendaItemId=226108) til kommunestyret 14.
september ble det vedtatt at en dyrevelferdsplan skal utarbeides.

10. Et trygt hjem for alle
Det er et mål for Stavanger kommune at est mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning
fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avg ørende for mestring på andre
områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i –
og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.
Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra
leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av
etablererboligen g ennom leie. Dette kan g øres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til
aktuelle tomter og fremgangsmåte for å g ennomføre dette.
Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for bolig nanseringsordninger som øker
muligheten for at ere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for
eksempel g ennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering
av den såkalte tilvisningsmodellen med husbank nansiering.
Status per 31.08.2020:
Utredning og sak vil bli lagt frem vinteren 2020/2021.

11. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg
Det skal utarbeides og g ennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og
deler av Hillevåg bydel. Til g ennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft
Storhaug.
Status per 31.08.2020:
Arbeidet med Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft vil starte opp høsten 2020. Strategien skal
blant annet vurdere kriterier for når det skal igangsettes områdeløft, i tillegg til å utvikle en felles
organisasjonsmodell for områdeløftene. En slik helhetlig satsing vil kunne skape et godt fundament

for nærmiljøutvikling i alle kommunedeler, gi god læringse ekt, samtidig som vi kan dra veksler på
felles ressurser.

12. Hjertesoner rundt skoler og barnehager
Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal g øre det sikrere for elevene å gå eller
sykle. Mindre biltra kk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartiene vil
prioritere elevenes sikkerhet og ønsker å innføre hjertesoner ved kommunens skoler og prioriterer å
arbeide for dette i perioden. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som beskriver dagens
tra kksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.
Status per 31.08.2020:
Sak 76/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364123?agendaItemId=225486) ble lagt fram til politisk
behandling for utvalg for miljø og utbygging.

13. Gamle Stavanger
Gamle Stavanger er en unik del av sentrum og er viktig å bevare for fremtiden. Derfor ber
kommunestyret kommunedirektøren legge frem en sak om hvordan Gamle Stavanger kan bli en del av
UNESCOs «man and biosphere programme». Saken fremlegges for kommunalutvalget som
sentrumsutvalg.
Status per 31.08.2020:
UNESCOs Man and Biopsphere proramme, MAB-programmet, dreier seg om økologisk bærekraft. Det
er et program som fremmer forskning på og utvikling av økonomi og menneskelig levevis som tar vare
på biosfæren. Områdene som omfattes av programmet skal være modellområder for bærekraftig
utvikling og FNs bærekraftmål.
Norge er medlem av UNESCO og kan derfor melde inn «MAB-områder». Foreløpig er det bare ett slikt
biosfæreområde i Norge, nemlig et stort område i Nordhordland, som berører ere kommuner, og som
ble tatt inn i programmet i fjor. Biosfæreområdene må ha støtte lokalt, men fremmes nasjonal. I
Nordhordland er næringsdrift etter oljen et viktig tema, og prosjektene er bl.a. knyttet til
kulturlandskapsskjøtsel og tradisjonell sauedrift, bruk av ull osv.
Andre områder i Norge som har sondert muligheten for å bli med i programmet er Lofoten, et seterområde i Heidal i Nord-Gudbrandsdalen, Haldenkanalen, Telemarkskanalen, et samisk område på
Finnmarksvidda m. .
På telefonhenvendelse med spørsmål om Gamle Stavanger som et mulig MAB-område har
Miljødirektoratet svart at eldre og verneverdige, små byområder ikke er kjernemålgruppen for dette
programmet. Et biosfæreområde skal være representativt for en region og inneholde en mosaikk av
økologiske systemer. Gamle Stavanger er et lite byområde som vanskelig kan sies å romme noen
økologiske systemer.
Tekstvedtaket anses med dette som avsluttet.

14. O entlige toaletter
Kommunedirektøren bes utarbeide et o entlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der
kommunen går i dialog med serveringssteder om å g øre ere toaletter tilg engelig. Det innledes også
dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt o entlig
toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.
Status per 31.08.2020:

Dialog med serveringssteder er utsatt. Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og
utbygging 1. halvår 2021.

15. Stavanger Utvikling KF
Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne
prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak
legges fram for behandling i kommunestyret.
Status per 31.08.2020:
Stavanger utvikling KF har drøftet denne saken i eget styre. Når styret har fullført sin behandling vil
saken bli oversendt kommunedirektøren som fremlegger sak til behandling i kommunestyret.

16. Samfunnssikkerhet og beredskap
Fra årsskiftet får Stavanger ny geogra og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og g ennomgå organisering av arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram
en sak for kommunalutvalget.
Status per 31.08.2020:
I løpet av høsten 2020 legge frem en politisk sak som ser på ressursbehov og organisering av arbeidet
med samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse med etalering av ny kommunestruktur.

17. Kollektivsatsing
Transportsektoren er blant de største utslippskildene i Stavanger. For å redusere utslippene, er det
viktig å g øre det mer attraktivt for innbyggerne å kunne bruke buss, sykkel eller gange som
transportmiddel så ofte som mulig. Stavanger skal ære i front for å utvikle nye løsninger for økt
mobilitet. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging om videreutvikling av «Hent megordningen» og «Hjem-jobb-hjem» i hele kommunen.
Status per 31.08.2020:
Sak 94/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364123?agendaItemId=225418) om mobilitet ble lagt fram for
Utvalg for miljø og utbygging 17.juni 2020.
Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet

18. Gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes
Arbeid med å få realisert gang- og sykkelsti fra Judaberg til Lauvsnes igangsettes. Dette er en
tra kkfarlig vei der mange barn og unge ferdes. Kommunedirektøren bes utarbeide reguleringsplan for
området i tråd med bevilgning i budsjettet.
Status per 31.08.2020:
Det er behov for å kvalitetssikre traseen for g ennomførbarhet. Arbeid med mulighetsstudie vil starte
2. halvår 2020.

19. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet
Samarbeidspartiene ønsker å verne mer av Stavangers natur for å ta vare på biologisk mangfold og
sikre områdene for kommende generasjoner. Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for

miljø og utbygging om Mosvatnet og Lille Stokkavatnet, hvor det redeg øres for hvilken vernestatus
disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.
Status per 31.08.2020:
Referatsak med status legges fram for utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

20. Markagrense rundt Sørmarka
Det er stadig mindre grøntareal i bynære områder i kommunen. For å fortsatt være en attraktiv by for
barnefamilier og bidra til helsefremmende aktivitet, er det viktig å bevare de grønne lungene i disse
områdene. Samarbeidspartiene ønsker å verne om Sørmarka og vil derfor utrede muligheten for en
markagrense. Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor denne
ambisjonen ivaretas.
Status per 31.08.2020:
Arbeidet med kartlegging av verdier og utfordringer i området er startet. En utredning av muligheter
og prinsipper vil bli lagt frem som egen sak for utvalget ved slutten av 2. halvår 2020.

21. O entlige bygg og områder Austre Åmøy
Bygningene på Austre Åmøy som har vært skole og barnehage, bør brukes til det beste for
lokalsamfunnet. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etterbruk, eventuelt avhending av de
o entlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser
videre bruk av o entlig områder på Austre Åmøy. Dette innebærer å legge til rette for innbyggernes
behov, og det vurderes spesielt om det er mulig å omregulere noe av området til bolig.
Status per 31.08.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

22. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen
Å legge til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal være en prioritet for kommunen. Det er i dag en
rekke områder som er opparbeidet, men som på grunn av dårlig vedlikehold, ikke kan benyttes fullt
ut. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren prioritere slike tiltak i årsprogrammet til Park og vei.
Spesielt bes området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen vies særskilt oppmerksomhet.
Status per 31.08.2020:
Sak 115/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1364124?agendaItemId=225859) ble fremmet til utvalg for
miljø og utbygging. Ny sak fremmes i 2. halvår 2020.

23. Kommunens eiendomsportefølje
I en tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene. Derfor bes
kommunedirektøren legge fram en sak over kommunens eierskap i bygninger og eiendom utenfor vår
egen kommune. Samarbeidspartiene ønsker kommunedirektørens vurderinger rundt fortsatt eierskap
til disse.
Status per 31.08.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

24. Prosjekt friområde
Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.
Status per 31.08.2020:
Ny rapport er under utarbeidelse. Ferdigstilles 2. halvår 2020.

25. Mostun
Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging med en tilstandsrapport for bygningen Mostun som
disponeres av Naturvernforbundet med forslag til framdrift for rehabilitering. I samme sak vurderer
kommunedirektøren salg av bygningen.
Status per 31.08.2020:
Rehabilitering av Mostun er et prioritert prosjekt i den statlige tiltakspakken, og arbeidet vil nå bli
iverksatt. Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet.

26. Vernemillionen
Tiltaket «Vernemillionen» omdisponeres til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for
huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-tilmange-tiltak og informasjonsverktøy.
Status per 31.08.2020:
Sak 100/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1365962?agendaItemId=225677) ble lagt frem for utvalg for
by- og samfunnsplanlegging 18.06. I denne saken ble det gitt en “løypemelding” om hvordan midlene
var tenkt bruk samtidig som det skulle komme en sak på høsten som en ny status.

27. Utslippsfri oppdrettsnæring
Samarbeidspartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus,
fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittesto er, avføring) – og er rømningsfrie. Vi ber
kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan og i hvilket omfang vi kan
stille slike krav.
Status per 31.08.2020:
Arbeid med temaplan klima og miljø for landbruk og havbruk pågår. Sak planlegges lagt fram i 2.
halvår 2020.

28. Chromebook
Det g øres en g ennomgang av positive og negative e ekter ved utdeling av Chromebook til alle elever
i grunnskolen, hvor det særlig vurderes e ekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer
egen Chromebook. Vi ønsker ikke at barn i 5-8-årsalder, via foresatte, skal være ansvarlig for egen
Chromebook. Sak knyttet til endring av Chromebook-praksis legges fram for utvalg for oppvekst og
utdanning våren 2020, og hvor lærere og skoleledelse involveres tett.
Status per 31.08.2020:
Saken ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 24. juni 2020, jf. sak 41/20
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361487?agendaItemId=225606), og ble anket videre til Stavanger
formannskap etter § 17 i saksbehandlingsreglementet for Stavanger kommune. Formannskapet

behandlet saken i møte 27. august 2020 og fattet følgende

ertallsvedtak, jf. sak 137/20
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?agendaItemId=225921):

Alle elever i stavangerskolen skal ha tilgang til digitale verktøy når dette gir økt verdi for elevenes
læringsutbytte. De yngste elevene gis opplæring i bruk av Chromebook i løpet av vårsemesteret i
1.klasse. For elevene på 1. og 2. trinn oppbevares Chromebooken i klasserommet på skolen. Elever på
3. og 4. trinn kan, i dialog med foreldre/FAU, gradvis ta med Chromebooken hjem for å arbeide med
skolearbeid som skal g øres. Den enkelte skole har et særlig ansvar for at bruk av Chromebook og
digitale verktøy tas opp som tema på foreldremøter, spesielt på de lavere årstrinnene. Det g øres en
g ennomgang av positive og negative e ekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen,
hvor det særlig vurderes e ekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook.
Det er ønskelig med samarbeid med relevante fagmiljøer om en slik undersøkelse.
Kommunedirektøren vil søke samarbeid med relevante fagmiljøer for å g ennomgå positive og negative
e ekter ved utdeling av Chromebook i grunnskolen. E ekten for elever på småtrinnet vil bli særlig
vurdert. Tekstvedtaket anses med dette som ferdig behandlet.

29. Nytt system for barnehageopptak
Samarbeidspartiene ber om at det lages et nytt digitalt system for innsøking i barnehager. Det nye
systemet må inkludere mulighet til å stå på venteliste til ere barnehager etter tildelt
barnehageplass. Det skal også utredes hvordan Stavanger kommune kan gå over til barnehagekretser.
Kommunedirektøren skal også legge frem en sak for utvalg for oppvekst og utdanning som
g ennomgår arealnormer, inne og ute, og synligg ør eventuelle avvik fra arealnormer og hvordan disse
kan rettes.
Status per 31.08.2020:
Sak vil bli fremmet for politisk behandling i utvalg for oppvekst og utdanning 1. halvår 2021.

30. Leksefri skole
Hjemmelekser utg ør en stor stressfaktor for mange barn. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak i
utvalg for oppvekst og utdanning om hvordan et prøveprosjekt/forskningsprosjekt med leksefri skole
kan g ennomføres. Det skal også utlyses om det er skoler som frivillig ønsker å delta i dette. Det bes
om at prosjektet g ennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjoner.
Status per 31.08.2020:
Sak 51/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361488?agendaItemId=226038) ble fremmet for politisk
behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 9.9 2020. Tekstvedtaket anses med dette som
ferdigbehandlet.

31. Skolemat
Ingen barn skal gå sultne på skolen – og måltidet skal skape fellesskap blant elevene. Norge er ett av
få land som ikke har skolemat for alle. Et godt og næringsrikt måltid er i tillegg viktig for en god
læringshverdag. Det bes om en sak om innføring av skolemat på skoler i levekårsutsatte områder
(Hillevåg, Kvernevik og Storhaug) til behandling i utvalg for helse og velferd våren 2020. Utrullingen av
skolemat på utvalgte skoler skal være etter tett dialog med skolene, og utføres av Stavanger Byggdrift.
Det bes spesielt ses på inkludering av lærlinger og mennesker i arbeidstreningstiltak g ennom NAV i
arbeidet med tilberedning, servering og utlevering av måltidene. Frivillige organisasjoner bør også
vurderes inkludert i ordningen enkelte steder. Det vurderes både varm mat og kald mat. Ordningen
skal innføres trinnvis med første utlevering ved skolestart 2020/2021.
Status per 31.08.2020:

Sak 34/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361483?agendaItemId=225191) ble behandlet i utvalg for
oppvekst og utdanning 20. mai 2020. Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet.

32. Rabatt – bompenger
Samarbeidspartiene vil yte hjelp til mennesker med lav betalingsevne og avhengighet av bil,
eksempelvis på grunn av nødvendig kjøring til barnehage og jobb. Kommunedirektøren bes legge frem
en egen sak med forslag til kommunal modell, for støtte til disse, basert på den modellen som er
utprøvd i Skien. Økonomiske satser må justeres til forholdene i Stavanger.
Status per 31.08.2020:
Sak 52/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361488?agendaItemId=226044) ble fremmet for politisk
behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 9.9 2020. Tekstvedtaket anses med dette som
ferdigbehandlet.

33. Stimuleringsmidler, støtten omlegges
Per i dag har verken Finnøy eller Rennesøy ordningen med økonomisk støtte til administrative
stillinger til barne-/ungdomsorganisasjoner. Samarbeidspartiene ønsker å endre kriteriene for tildeling
ved dagens ordning, men den beholdes inntil videre. Kommunedirektøren utarbeider en sak hvor den
totale støtten synligg øres for hver enkelt organisasjon, og årlig støtte fremgår. Dette for å sikre best
mulig koordinering, samordning og bruk av midlene innen de ulike fagområdene.
Status per 31.08.2020:
Sak 18/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1373125?agendaItemId=224383) ble fremmet for politisk
behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. halvår 2020. Søknadsfristen for barne- og
ungdomsorganisasjoner ble utvidet til 1. april for å sikre at ville skulle få mulighet til å søke.
Tekstvedtaket anses som ferdigbehandlet.

34. L47-bygget
L47-bygget er i dårlig forfatning, og behovet for oppgradering av botilbudet er tydelig.
Samarbeidspartiene vil framskynde mulighetsstudien som skal vurdere om bygget skal rehabiliteres
eller rives, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukerne et bedre botilbud. Sak om framdrift
legges fram for utvalg for helse og velferd.
Status per 31.08.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

35. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling
Det g ennomføres en konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbudet til utviklingshemmede som
grunnlag for utredning av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunene om en
sanseavdeling/sansehus bør undersøkes, men må ikke forsinke utredningen. Midler avsatt i HØP 2019
må omgående brukes til å utbedre tilg engelighet slik at også brukere med store rullestoler får
benytte seg av dagsentertilbudet.
Status per 31.08.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

36. Greater Stavanger

Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt i 2021. Stavanger kommune går i
dialog med Sola, Sandnes og Randaberg kommune for et regionalt næringssamarbeid som kan
erstatte Greater Stavanger – samtidig styrkes kommunens egen næringsavdeling.
Status per 31.08.2020:
Kommunedirektøren har lagt fram sak til ny organisering av det regionale næringssamarbeidet. Sak
84/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361984?agendaItemId=226092) ble behandlet i kommunalutvalget
og formannskapet i september 2020. Saken er sendes til høring til partnerkommunene i Greater
Stavanger. Tekstvedtaket ansees som avsluttet.,

37. Fasit Stavanger
Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke
kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og
lokasjonshenvendelser. Kommunedirektøren bes utarbeide en sak for kommunalutvalget hvor tiltak
for å sikre dette, inkludert påkrevde ressurser, foreslås.
Status per 31.08.2020:
Kommunedirektøren legger fram sak i 4. kvartal 2020.

38. Flere unge i arbeid
Over 1000 mennesker under 30 år i Stavanger har mottatt sosialhjelp det siste året. Det er unge som
burde vært i jobb eller utdanning. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak for
kommunalutvalget om en sterkere innsats for å løfte disse inn i arbeid eller utdanning. I dette
arbeidet bør også sosialkontorene og NAV inkluderes.
Status per 31.08.2020:
Sak ble behandlet i Utvalg for helse og velferd den 19.05.2020, sak 24/20
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1360923?agendaItemId=225098): Evaluering Mulighetsterminalen og
vurdering av nytt prosjekt for unge sosialhjelpsmottakere. Tekstvedtaket anses med dette som
ferdigbehandlet.

39. Bestiller/utfører-modellen
Samarbeidspartiene ønsker å evaluere bestiller/utfører-modellen (BUM) i kommunen med sikte på å
avvikle den der hvor det er hensiktsmessig. Kommunedirektøren bes igangsette en slik evaluering. De
ansattes representanter og brukerorganisasjonene skal trekkes med i evalueringen.
Status per 31.08.2020:
Det fremmes sak til utvalg for arbeidsliv og lønn 1. kvartal 2021, etter at sak om kommunale foretak er
behandlet i kommunestyret.

40. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning
Samarbeidspartiene ønsker å etablere kommunalt bemanningssenter på to av kommunens
tjenesteområder, oppvekst og utdanning og helse og velferd. Kommunedirektøren bes lage en sak om
etableringen av slike bemanningssentere. De ansatte i bemanningssentrene skal få fast jobb og full
stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor
tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.
Kommunedirektøren bes derfor g ennomgå bruken av og kostnadene ved kjøp av tjeneste fra private

vikar- og bemanningsbyråer. Etableringen av kommunale bemanningssentere må sees i sammenheng
med samarbeidspartienes mål om å øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdene oppvekst og
utdanning og helse og velferd.
Status per 31.08.2020:
Sak kommer etter planen til politisk behandling i 2. halvår.

41. Heltidskultur
Samarbeidspartiene er bekymret over at for få av stillingene som lyses ut i Stavanger kommune er
heltidsstillinger. Særlig innenfor tjenesteområdet helse og velferd lyses det ut altfor mange små
deltidsstillinger. Kommunedirektøren bes lage en sak om hvordan Stavanger kommune kan etablere
en heltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal være det normale i kommunen.
Kommunedirektøren bes sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette, etter
modellen fra “team heltid” i Fredrikstad og heltidsprosjektet i Sauda.
Status per 31.08.2020:
Oppstart av arbeidsgruppe er forskjøvet til 2. halvår på grunn av koronasituasjonen.

42. Tillitsreform
I hjemmebaserte tjenester i Eiganes og Tasta er det igangsatt et prøveprosjekt med friere faglighet og
redusert byråkrati. Målet er å fjerne minuttvedtak og gi ansatte mer tillit i sin arbeidshverdag.
Samarbeidspartiene ønsker å utvide dette prosjektet, og ber kommunedirektøren framlegge en
evaluering av prosjektet med vurdering av hvordan prosjektet kan utvides til samtlige kommunedeler.
Saken må ses i sammenheng av evalueringen av bestiller/utførermodellen.
Status per 31.08.2020:
Sak 23/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1362060?agendaItemId=226056) ble behandlet i utvalg for
arbeidsliv og lønn 7. september og skal behandles i utvalg for helse og velferd 29. september
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1360930?agendaItemId=226367).

43. Flere i språkopplæring
Språk er viktig for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Kommunedirektøren bes legge frem en sak
om hvordan språkopplæringen ved Johannes Læringssenter kan tilbys til ere enn de som har tilbud i
dag, og om det kan inngås samarbeid med Nav for å sikre ere innbyggere gode norskkunnskaper.
Status per 31.08.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2020.

44. Frisklivssentralene
Frisklivssentralene har ansvaret for at lavterskeltjenester innenfor dette området blir levert der folk
bor. Godt samarbeid med frivilligsentralene må prioriteres og tilbudet opprettholdes. Tilbudet om
helsebading opprettholdes som i dag, eller forbedres. Kommunedirektøren legger frem en sak om
tilbud og behov for helsebading, blant annet med tanke på revmatikere for utvalg for helse og velferd.
Status per 31.08.2020:
Sak ble behandlet i Utvalg for Helse og velferd 23.06.2020, sak 32/20
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1360924?agendaItemId=225698). Oppfølging av tekstvedtaket er dermed

ferdigbehandlet.

45. Bruk av gymsaler i helger
Flere gymsaler ved kommunale skoler står ubrukt i helgene. Samarbeidspartiene ber om at det legges
fram en sak hvor det skisseres hvordan kommunale gymsaler kan åpnes for uorganiserte aktiviteter i
helger hvor det fra før ikke er tildelt treningstider. En sak med økonomiske konsekvenser legges fram
for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
Status per 31.08.2020:
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i møte i juni at en skal starte opp et prøveprosjekt
med åpning av gymsaler i helg fra 2021. Tekstvedtaket anses med dette som ferdigstilt.

46. Sjøbad og vannsportanlegg
Samarbeidspartiene er positive til private initiativ til vannsportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om
en sak til utvalg for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakerne.
Status per 31.08.2020:
Pilotprosjekt er g ennomført. Evaluering og vurderinger kommer i sak til utvalg for miljø og utbygging 1.
halvår 2021.

47. Skateanlegg på Rennesøy
Det er viktig å opprettholde gode tilbud for barn og unge også utenfor sentrumsnære strøk. Rennesøy
har tidligere fullført byggetrinn 1 på skateanlegget. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge
fram en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor det skisseres muligheter for å iverksette byggetrinn
2 på skateanlegget på Rennesøy.
Status per 31.08.2020:
Sak legges frem til utvalg for miljø og utbygging 1. halvår 2021.

48. Tennishall på Forum-området
Det er usikkert hva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag.
Kommunedirektøren får i dialog med brukerne, og utreder en sak til utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog hvor framtidig bruk av anlegget vurderes.
Status per 31.08.2020:
Sak 87/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361984?agendaItemId=226173) er blitt behandlet i
kommunalutvalget i september der det ble vedtatt at det skal utarbeides en mulighetsstudie for
Forumområdet der tennishallene skal være tema samtidig som en ber om at det vurderes å etablere
ere tennisbaner i Bokkaskogen.

49. Garderobeanlegg
Det bes om en sak om muligheter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på
Kiellandsmyrå. Saken legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
Status per 31.08.2020:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2020.

50. Bydelshus Eiganes og Våland
Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske ertallet ønsker å etablere et
slikt, helst i forbindelse med skole eller idrettsbygning. Kommunedirektøren legger fram en sak om
mulig plassering til utvalg for miljø og utbygging.
Status per 31.08.2020:
Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2020.

51. Vårt Nabolag
Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog om hvordan Stavanger kommune kan innføre en prøveordning med aktiv
innbyggerinvolvering og deltagende budsjettering etter modell fra det islandske prosjektet «Better
Reykjavik». Samarbeidspartiene ønsker at en legger opp til å prøve ut dette i tre bydeler med
levekårsutfordringer i første omgang.
Status per 31.08.2020:
Prosjekt Test av Decidim går nå fra innsiktsfasen (undersøke og forstå) over til pilotfase (test) hvor
verktøyet er tilpasset Stavangers formål. Pilotfasen utføres i tett samarbeid med Områdesatsingen på
Storhaug og Ungdom og fritid. Både verktøyet Decidim samt Your Priotities (Better Reykjavik) blir
testet sammen med ungdomsklubbene i Bekkefaret og på Storhaug. Det er særskilt folkebudsjettering
som testes hvor ungdommer skal sammen med administrasjonen diskutere og stemme over tiltak til
en verdi av 300 000 kr.
I mars 2021 vil kommunedirektøren presentere erfaringer med uttestingen av Decidim og Your
Priorities (Better Reykjavik). Herunder vurderinger av hvilken oppfølging bruk av verktøyet krever og
hvem som skal ha eierskap og drifte dette. Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for kultur,
idrett og samfunnsdialog.
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8.1 Innledning
Innovasjon handler om å skape nye løsninger som gir ønsket e ekt. Den kan være en ny eller
vesentlig endret tjeneste, vare, prosess eller organisering. Å ta i bruk nye løsninger kan skje som følge
av en planlagt prosess eller ved en hendelse.
Koronapandemien har ført til at den digitale kompetansen har økt og virksomhetene har måttet levere
tjenester på nye måter. Bruk av den digitale plattformen Teams viser seg å fungere godt innad i
organisasjonen og kommunens ansatte er blitt tryggere og dyktige i bruk av disse løsningene.
Pandemien har ført til behov for ny type styringsinformasjon og rapporteringsløsninger. Ved å ta i bruk
allerede eksisterende programvare som PowerApps, PowerAutomate og PowerBI er det laget helhetlige
rapporteringsløsninger med tilhørende visualiseringer for å ha kontroll på blant annet virksomhetenes
beholdning og behov for smittevernutstyr, samt verktøy til fordeling og utlevering av dette.

8.2 Innovasjonsarbeidet
Et virkemiddel i arbeidet med å bygge opp en sterk innovasjonskultur i kommunen, der en søker etter
nye løsninger og deler erfaringene med hverandre, er å nne ulike tre punkter der ansatte kan møtes
og utveksle kunnskap og ideer. Det skal derfor fra 2020 arrangeres en innovasjonsdag for ansatte i
Stavanger kommune. Målsettingen for dagen er å støtte opp om arbeidet med å skape en robust og
systematisk innovasjonskultur i kommunen. Arbeidet med å arrangere den første «Innovasjonsdagen
2020» for kommunens ansatte er påbegynt. Innovasjonsdagen planlegges g ennomført i første del av
desember.
Samarbeid mellom UiS og Stavanger kommune har bidratt til at det høsten 2020 for første gang i
Norge arrangeres en studie i samskaping som skal gi bedre forståelse for samskapingsprosesser, samt
legge til rette for, forankre og lede samskapingsprosesser. Dette skal være et verktøy for å etablere
tverrfaglige og likeverdige samarbeid for å skape nye og bedre løsninger. Ti ansatte fra Stavanger
kommune skal ta studiet som gir ti studiepoeng og starter i slutten av september 2020.
Studie i tjenesteinnovasjon og servicedesign ble g ennomført og avsluttet sommeren 2020. Kommunen
har nå ni ansatte som har denne innovasjonskompetansen.

8.3 Økt satsing på digitalisering lokalt og nasjonalt
Fra reg eringens digitaliseringsstrategi, Én digital o entlig sektor 2019-2025 (https://www.reg eringen.no/no/tema/statligforvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-o entlig-sektor/id2612415/):

«O entlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke
o entlige virksomheter som tilbyr dem. Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må
samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen. Med
brukerne menes både innbyggere, frivillig sektor og o entlige og private virksomheter.»
Herunder følger status i arbeidet så langt i de større digitaliseringsprosjektene:

En innbygger – en journal, prosjekt Akson
Akson er et prosjekt som jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter
helse-Norge bedre sammen. Det langsiktige målet med Akson journal er at alle aktører i kommunal
helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk journalløsningen. De første kommunene vil
trolig kunne ta Akson i bruk fra 2024-2025.
Per 1.7.2020 hadde 180 kommuner ( 63,82 % av landets kommuner1 )signert intensjonserklæringen på
Helse- og omsorgsministerens invitasjon til deltakelse i det videre arbeidet.
Det videre arbeidet med Akson er organisert i et felles prosjekt der stat og kommune er likeverdige
parter. Her deltar Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de syv foregangskommunene; Bergen, Oslo,
Kristiansand, Bærum, Bodø, Vinje og Stavanger. Kommunedirektøren i Stavanger er leder av denne
styringsgruppen.
Det g enstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i
samarbeid med KS og kommunene. Arbeidet skal blant annet svare ut punktene fra vedtak i Nasjonalt
e-helsestyre den 27.2.2020 (https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/nasjonalt-e-helsestyre-nehs/_/attachment/download/75a73d6b-c948-4a75-99ece163575d6076:5362dc871330a34e5855f2f7f6cb3d540c0abf2b/Referat%20Styringsgruppem%C3%B8te%20for%20Akson%2027.%20februar%202020%20(PDF).pdf),
avklare rammebetingelsene for og forberede etablering av et selskap som har som formål å anska e,
forvalte og videreutvikle løsning(er) for felles kommunal pasientjournal for kommunale helse og
omsorgstjenester.
Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet
og Finansdepartementet g ennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument (SSD) for
prosjekt Akson. Ekstern kvalitetssikrer (KS2) peker også på uavklarte punkter som påvirker
fremdriftsplanen (https://www.reg eringen.no/contentassets/697dd17c89d24b1890d8eb3c511942f7/rapport-ks2-akson.pdf).
Stavanger kommune er en aktiv bidragsyter i det videre arbeidet med å avklare rammebetingelser og
grunnlag for realisering av Akson-tiltaket som helhet.

FIKS-plattform og MinSide
FIKS-plattformen er felles kommunal arkitektur som blant annet g ør det mulig å kommunisere på
tvers av forvaltningsnivå. Plattformen imøtekommer behovet for felles arkitektur og gir bedre
g ennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet.
KS Minside (https://minside.kommune.no/) er en komponent i FIKS plattformen hvor innbyggere, næringsliv og
organisasjoner kan få tilgang til brev fra kommunene, eiendomsinformasjon fra matrikkelen, data fra
skatteetaten samt den enkelte kommune sine digitale tjenester dersom disse er knyttet opp mot KS
Minside.

Stavanger kommune har sammen med KS, Bergen, Kristiansand, Bærum og Digi Vestland inngått et
samarbeid for å utvikle ytterligere nye tjenester som skal tilbys g ennom portalen og g øres tilg engelig
for resten av landets kommuner. Konkret jobber dette prosjektet med å få på plass visning av mine
fakturaer og mine saker.
Stavanger kommune har også satt i gang et internt prosjekt Minside lokalt, der man vil bygge digitale
tjenester og innsynsløsninger inn i kommunens nettsider i det designet og den pro len som er kjent
for brukerne. Arbeidet med å sette opp sidemaler og integrere løsningen med ID porten er i gang. I
prosjektet inngår også å øke kompetansen på FIKS-rammeverket. Personvern og datasikkerhet er
essensielt i all databehandling og derfor viktig at man kjenner arkitekturen og data yt i FIKSplattformen. Prosjektet har knyttet seg opp mot testmiljøet til FIKS- plattformen for å kunne prøve ut
løsningen.

DigiBarnevern
DigiBarnevern er et samarbeid mellom kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand,
Bærum og Asker, KS og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). DigiBarnevern jobber for å
øke kvaliteten i det kommunale barnevernet i Norge og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge
som trenger det. DigiBarnevern er inndelt i en kommunal del og en statlig del. Prosjektet startet opp i
2019 og prosjektperioden er estimert til å vare ut 2022. Gjennom dette prosjektet skal det utvikles
nye nasjonale IT-løsninger for kommunalt barnevern samt en innbyggertjeneste «Min side». Dette er
en innbyggertjeneste for barnevern hvor barn, unge og foreldre kan få innsikt i egen sak og
samarbeide med det kommunale barnevernet. Denne tjenesten kan tilbys innbyggerne g ennom
MinSide (https://minside.kommune.no/).
Nasjonale portal for bekymringsmeldingene til barnevernet
En viktig kilde til å avdekke om barn lever under vanskelige forhold er mottak av bekymringsmeldinger
til barnevernet. Nasjonal portal for bekymringsmeldinger (https://www.reg eringen.no/no/aktuelt/kan-du-varsle-barnevernetdigitalt/id2698021/) er i løpet av 2. tertial lansert og Stavanger kommune har implementert løsningen og den
er tatt i bruk. Innbyggere og ansatte har nå en portal for å melde inn bekymringsmeldinger. Portalen
vil være et supplement til dagens løsninger som blant annet er via post eller telefon.
Digital innkalling til jordmor, helsestasjon eller skolehelsetjenesten
Fra 1. september vil innkallinger til jordmor, helsestasjon eller skolehelsetjenesten bli sendt til
brukernes digitale postkasser. Til nå har disse innkallingene blitt sendt i brevform. Personer uten
digital postkasse, og personer som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil fortsatt få
innkallingene via brev.
Å sende innkallingene digitalt vil gi brukere av kommunale helsetjenester rask beskjed om avtalen sin
på en trygg og enkel måte.

Samarbeidsprosjekt mellom KS, kommunal sektor og Skatteetaten om tilgang
til inntekts- og skatteopplysninger
Stavanger kommune deltar i et prosjekt med blant annet Skatteetaten og Oslo kommune om
innhenting av skatteopplysninger direkte fra skatteetaten til kommunene via API
(https://no.wikipedia.org/wiki/Programmeringsgrensesnitt).

API
API (Application Programming Interface) er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle
data mellom to forskjellige applikasjoner. APIet sier noe om hvordan et system er bygget opp og hva

og hvordan du kan integrere en annen applikasjon til det. En annen måte å si det på er at et API er
et uttrykk for de kravene som andre systemer må oppfylle for å kunne kommunisere med et annet
system

Formålet med samarbeidsprosjektet er å utvikle sømløse tjenester. Planen er å bruke tilgangen for å
øke kvaliteten, samt senke arbeidsmengden og behandlingstiden. Behovsanalysene er nå ferdig i tre
av re områder. Dette omfatter vedtak for foreldrebetaling i barnehage, bostøtte og kommunal bolig.
Det fjerde område er vedtak for egenbetaling sykehjem.

Datasjø
Datasjø vil bidra til ny og bedre innsikt og anvendelse av data, og tilrettelegge for innovasjon, analyse
og deling av data. Den vil også være en viktig faktor for å legge til rette for videre utvikling innen
maskinlæring, prediktiv analyse og utvikling av autonome prosesser.
Arbeidet med datasjø er godt i gang. Et dedikert team jobber fortløpende med
utviklingsoppgaver:

ere datakilder og

Energie ektivisering; hvor man optimaliserer energiforbruk i idrettsanlegg og skoler basert
på bruk av lokalene. Løsning er nå klar for å starte pilottesting.
Anvendelse av besøksdata på svømmeanlegg, både for planlegging av tildeling mot
idrettsorganisasjoner, optimalisering av åpningstider mot publikum og til bruk ut mot
innbyggerne slik at de kan se hvor mange som bruker hallene, når det er fullt etc.
Fortløpende tilg engeligg øre og forenkle innhenting av data fra forskjellige kilder for å gi
bedre innsikt og analyse. Dette er også viktig tilrettelegging for å kunne ta i bruk nye
teknologi og metoder innen maskinlæring og prediktiv analyse.
Innhenting av forskjellig type sensor data for vann og avløp, som kan tilg engeligg øres mot
ere bruksformål.
Etablering av Flomvarslingstjeneste for Digi Rogaland kommunene, hvor det er etablert et
felles omvarslingsdashboard for kommunene. Data fra datasjøen er i tillegg
tilg engeligg ort mot en tredjepart som har levert en algoritme for prediksjon av om.
Det er i tillegg opprettet et eget samarbeidsforum med ere kommuner (Bodø, Trondheim, Bergen,
Oslo og Digitaliseringsdirektoratet) for utveksling av kompetanse, g enbruk og samarbeid.
Kommunene har, på initiativ fra Stavanger kommune, etablert et felles prosjekt for etablering av et
felles GDPR rammeverk for datasjøer. Hensikten er å etablere en felles beste praksis for hvordan man
håndterer data i plattformen knyttet til persondata, eksempelvis hvordan man anonymiser data til
bruk for analyse, hvordan manforvalter brukerrettigheter som rett til innsyn, sletting og korrigering.
Ved å etablere felles praksis og standard vil man også i større grad kunne g enbruke løsninger som er
utviklet hos de forskjellige kommunene og øke videre utviklingstakt.

Robotisering – prosessautomatisering (RPA)
Stavanger kommune har hatt en økende satsing på robotisering i forbindelse med automatisering av
arbeidsprosesser og ved migrering av data. Både i forbindelse med daglig drift og i forbindelse med
prosjekter som nye Stavanger. Det er tidligere laget et rammeverk som det jobbes etter ved utvikling
av robotiserte prosesser. Målet med robotisering av arbeidsprosesser er å automatisere enkle og
repetitive arbeidsoppgaver slik at ansatte kan bruke tiden sin på mer avanserte oppgaver.
I 2020 har innsatsen så langt vært på å robotisere ulike arbeidsprosesser i Byarkivet. Der brukes det
mye tid på å opprette saker og mange av oppgavene relatert til dette er det smart å sette en robot til

ye t d på å opp ette sa e og a ge a oppga e e elate t t l dette e det s a t å sette e obot t l
å utføre. Dette er nå g ort både ved opprettelse av saker i Public 360 og ved opprettelse av skole- og
barnehagesaker i Public Oppvekst.
Roboten søker nå også etter nye henvisninger til PPT og lager saker basert på søket. Disse prosessene
er satt i produksjon og er nå i en fase hvor tekniske og faglige ressurser overvåker og g ør endringer
underveis for å forbedre robotene. Nå som robotene jobber i den daglige driften ser en tydelig at de
frig ør tid for saksbehandlere. Volumøkningen i oppgaver kan nå ivaretas uten endring av
bemanningen. Det er også startet opp et arbeidet med å robotisere enklere arkiveringsjobber som
har høy grad av regelstyring.
Robotisering av søknader om produksjonsstøtte i landbruket er under utvikling. I tillegg arbeides det
med å tilrettelegge for robotisering av søknader om startlån. Kompetanse om robotisering i
organisasjonen har i løpet av året økt, og begge disse robotiseringsprosjektene vil bli g ennomført av
egne interne koderessurser.
Arbeidet med å videreutvikle robotisering av fakturamottak og fakturakontroll fortsetter.
Fakturakontroll er en kompleks prosess og det undersøkes nå om en ny innfallsvinkel kan g øre
prosessen bedre og sterkere. Fakturamottak i en robotisert form har lenge vært i drift, og analyser
viser at roboten har ivaretatt de de nerte oppgavene som en har forventet. Nå jobbes det med å g øre
deler av prosessen enda mer automatisk, noe som vil bety en bedre kvalitet på arbeidet til roboten.

8.4 Forskning og utvikling
Etablering av lokalt kommunesamarbeid for forskning innenfor helse og
omsorgsområdet
Kommunedirektørens arbeid med å etablere et interkommunalt samarbeid for forskning innenfor
helse og omsorgstjenestene i Rogaland har tatt et godt steg framover i løpet av 2. tertial. Arbeidet
lokalt bygger på anbefalinger i rapporten fra det nasjonale utvalget «Kommunenes strategiske
forskningsorgan (https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf)».
De este kommunene i Sør- Rogaland har gitt sin tilslutning til at det etableres et klyngesamarbeid
om forskning som ledes av Stavanger kommune. Det er nå etablert et arbeidsutvalg som skal lede det
videre arbeide. Målet er at samarbeidsorganet skal være etablert fra våren 2021. Fram til da vil det bli
arbeidet med å utforme en felles og forpliktende samarbeidsavtale for alle kommunene. Det skal
også inngås avtaler med aktuelle forskningsinstitusjoner om forskningssamarbeid innen helse- og
omsorgstjenestene i Sør-Rogaland.
Stavanger kommune er tildelt kr 800 000 fra Fylkesmannens skjønnsmidler til Innovasjon og fornying i
2020 til arbeidet med å styrke kommunenes forskningssamarbeid og innsats.
Kommunen samarbeider også med KS og Bergen kommune i etablering av de ulike nivåene i den
nasjonale satsingen for å styrke forskingen innen helse og omsorgstjenestene i kommunene. For å
lykkes i dette arbeidet er det svært viktig at det samarbeides på mange ulike områder og nivåer.

Forskning i egen regi

«Fysisk aktivitet i skolen, fra forskning til praksis. Muligheter og
utfordringer ved å implementere fysisk aktiv læring som didaktisk
verktøy i skolen».
Av doktorgradsstipendiat Ingrid Skage
For lite fysisk aktivitet blant barn og unge er et verdensomspennende problem, og de senere år har
vi fått grundig dokumentert at også norske barn og unge i stor grad er rammet av det moderne
samfunnets helsesvekkende livsstil. I tråd med FNs bærekrafts mål anbefaler norske
helsemyndigheter at barn og unge er i fysisk aktivitet i minst 60 minutter daglig og at stillesitting
reduseres. Skolen peker seg ut som en sentral arena for utprøving av tiltak der det er mulig å nå
mange barn og unge over lengre tid, uavhengig av sosial bakgrunn og aktivitetsvaner. En av
strategiene som anbefales er å integrere fysisk aktivitet i undervisningen innenfor dagens timetall,
uten at dette går på bekostning av lærernes metodefrihet. Tilrettelegging for økt fysiskaktivitet i
skolen er dermed ikke et politisk krav forankret i opplæringsloven, men en målsetting det er opp til
den enkelte skole å prøve ut og nne egnede tiltak.
Forsknings prosjektet: «Fysisk aktivitet i skolen, fra forskning til praksis. Muligheter og utfordringer
ved å implementere fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy i skolen», inngår som en del av en
innovasjonsprosess, der fysioterapeuter og lærere i Stavanger kommune i samarbeid med
Universitetet i Stavanger har utviklet det forskningsbaserte programmet Aktiv skole.
Hovedelementet i programmet er fysisk aktiv læring dvs. at fysisk aktivitet kombineres med faglig
innhold for å oppnå læringsmål i fag, og samtidig bidra til å øke elevenes fysiske aktivitetsnivå. For å
legitimere fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy har forskningen til nå i hovedsak dreid seg om å
dokumentere e ekt på elevers skoleprestasjoner og helse. Det oppstod derfor et behov for mere
forskningsbasert kunnskap om hvordan det kan tilrettelegges for at fysisk aktiv læring kan holdes
levende og spres i praksisfeltet.
Studien belyser muligheter og utfordringer når fysisk aktiv læring innføres i en norsk skolekontekst.
Ulike faser i endringsprosessen ble studert med sikte på å utvikle bedre forståelse for faktorer som
virker inn på prosessens ulike faser. Et hovedmål med studien var å fremsette konkrete anbefalinger
og strategier for en bærekraftig implementering av fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy i skolen.
Studiens resultater viser at elevenes positive mottakelse var viktig for lærernes motivasjon til å
benytte fysisk aktiv læring i undervisningen. Elevenes positive mottakelse var knyttet til opplevelse
av en mer variert skolehverdag, fysisk aktivitet som egenverdi og sosial deltagelse. For at fysisk aktiv
læring skal bli et naturlig metodevalg over tid, kreves det at lærerne opplever metoden fordelaktig
for elevenes læring og ikke bare en tilleggsaktivitet som skaper økt trivsel hos elevene. Resultatene
viser også at rektor spiller en avg ørende rolle for hvorvidt fysisk aktiv læring blir prioritert som
innsatsområde både på kort og lang sikt.
En bærekraftig implementering av fysisk aktiv læring, krever en planlagt og målrettet systematisk
prosess. Eksterne samarbeidspartnere med kompetanse på fysisk aktiv læring og endringsprosesser
i skolen, kan bidra til å stimulere skolenes kapasitet for endring. En varig endring krever at rektor
kobles på og utøver aktiv ledelse i endringsprosessen. Det vil være svært viktig at lærerne får
tilstrekkelig opplæring i det å kombinere fysisk aktivitet med fag samt god kunnskap om de
teoretiske perspektivene som læringsaktivitetene bygger på. Kollegialt samarbeid, trening og
re eksjon over pedagogisk praksis kan fremme lærernes kompetanse når det g elder å planlegge,
g ennomføre og holde fysisk aktiv læring levende over tid. At skoleeier involverer seg og støtter
oppunder implementeringsprosessen kan spille en avg ørende rolle for hvorvidt fysisk aktiv læring
blir prioritert som innsatsområde i skolen. Da endring av etablert praksis kan være en krevende
oppgave, kan en hensiktsmessig strategi være å inkludere fysisk aktiv læring i lærerutdanningen.

Kommunens første doktorgradsstipendiat g ennom den «O . ph.d. ordningen» har i løpet av 2. tertial
avlevert sin doktorgradsavhandling: «Fysisk aktivitet i skolen, fra forskning til praksis. Muligheter og

utfordringer ved å implementere fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy i skolen». Disputas
planlegges i oktober.

Nasjonal deltakelse i referansegrupper i EUs nye forsknings- og
innovasjonsprogram «Horisont Europa».
Norsk Forskningsråd har i forbindelse det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa
i EU nedsatt ulike referansegrupper.
Forskningsrådets referansegrupper for Horisont Europa skal komme med innspill knyttet til Norges
prioriteringer, strategiske prosesser og oppfølgingen av Horisont Europa, EUs neste, syvårige
rammeprogram. Dette er verdens største program som nansierer forskning og innovasjon, med
oppstart i 2021. Referansegruppene vil være tett påkoblet utviklingen av arbeidsprogram for de ulike
delene av Horisont Europa.
Medlemmene i referansegruppene kommer fra norske forskningsmiljøer, næringsliv, o entlige
virksomheter og andre mulige deltakergrupper i Horisont Europa, og skal være i tett dialog med disse.
Målet er at de skal sikre at nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger henger godt
sammen.
FoU-arbeidet i kommunen vil også bli styrket de kommende årene g ennom deltakelse i to av
Forskningsrådets nasjonale referansegrupper for Horisont Europa. Stavanger kommune er
representert i Helse-gruppen samt i Klima, energi og mobilitet-gruppen. Stavanger er en av de få
kommunene som har fått representanter inn i referansegruppene, og den eneste kommunen i Norge
med representasjon i to referansegrupper.

Horizon 2020 prosjekt – AI4Cities
AI4Cities er et H2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020) prosjekt hvor Stavanger kommune
sammen med byene Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn og Parisregionen vil utfordre markedet
til å utvikle morgendagens, smarte løsninger. Teknologiske nyvinninger basert på Kunstig Intelligens
skal bidra til å redusere CO2 utslipp på områdene mobilitet og energi, og på den måten bidra til å
innfri målene i kommunens klima- og miljøplan.
Stavanger kommune har g ennomført markedsdialog med ere interesserte leverandører, og vil høsten
2020 jobbe sammen med de andre byene for å få belyst et felles utfordrings- og mulighetsbilde, og
på bakgrunn av dette bli enige om en felles retning for konkurransedokumentene. Leverandører vil
ellers kunne søke om å få delta i en felles “bootcamp”, som skal tilrettelegge for at de kan bidra i
prosessen videre på best mulig måte, og samtidig kan komme med gode innspill til prosessen knyttet
til mulighetsrommet.
AI4Cities er et eksempel på næringsutvikling i en europeisk kontekst. For leverandører innebærer
prosjektet mulighet for økonomisk støtte til utvikling og testing, samtidig som løsningene vil rette seg
mot et større marked, og innebærer verdifull markedsføring.

8.5 Statusrapportering av kommunens innovasjonsmidler
Stavanger kommune har de siste årene satt av kr 5 millioner i året for å stimulere til innovasjons og
utviklingsprosjekter.
I kommunalutvalgets behandling av sak 74/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361975?
agendaItemId=225623) Reviderte retningslinjer for tildeling av interne innovasjons og utviklingsmidler ble det
fattet vedtak om at rapportering av bruk av midlene skal skje i forbindelse med tertialrapportering.
Under følger sluttrapporter for innovasjons- og utviklingsmidler til prosjekter i 2019 og

underveisrapporter for prosjekter som kk tildelt i 2020.

Sluttrapporter for prosjekter som kk tildelt midler i 2019:
Chatbot og robotisering av saksbehandling kr 350 000
Prosjektet har gått ut på å ta i bruk en bemannet chatfunksjon kombinert med pilotering av en såkalt
«chatbot». Prosjektet var avgrenset til en periode på ett år, hvor man ville fokusere på å
tilg engeligg øre chattjenesten, samt robotisere en konkret søknadsprosess (gratis busskort for
til yttende heltidsstudenter). Løsningen med bemannet chat ble testet, men løsningen var såpass
ustabil at prosjektet ble stanset.
En chatbot pilot ble etablert i juni 2019 og var ferdigstilt i januar 2020. Løsningen ble under hele
prosjektperioden fortløpende evaluert og bruk og innbyggerbehov ble kontinuerlig overvåket. Innholdet
i boten ble justert underveis i henhold til dette. Den delen av prosjektet som skulle automatisere en
bestemt prosess lot seg ikke g ennomføre da leverandørens utviklingsløp ble veldig forsinket. Basert
på piloten er det satt i gang et initiativ for å anska e en chatbot løsning, men dette er forsinket på
grunn av korona og tilg engelige ressurser.
Aktiv kommune kr 200 000
Prosjektet handler om å videreutvikle et elektronisk bestillings- og informasjonssystem for leie av
kommunens lokaler og utstyr. Dette systemet er utviklet i samarbeid med tre andre kommuner og har
også tidligere fått innovasjonsmidler. Prosjektets formål er nå å tilrettelegge for at privatpersoner (i
tillegg til lag og foreninger) kan booke lokaler på nett. I tillegg skal det utvikles et låsesystem som g ør
at brukere lett får tilgang.
I løpet av 2019 ble løsningen ferdig implementert, testet og g ort klar til igangsetting av pilot med
oppstart januar 2020. Midlene som ble tildelt er ikke blitt brukt, da prosjektet har klart å benytte
kommunens egne ressurser i utvikling og testing av nye løsninger. Testing vil vise om planlagte
gevinster vil bli realisert, men planen er at den nye løsningen skal gi en god merverdi for innbyggere
og mer e ektive prosesser i kommunen.
Tre sikre prosesser i forvaltningen av utlyste midler (TRUM) kr 750 000
Prosjektets formål var å få til en samordnet og helhetlig digital løsning for styring, samordning,
utlysning, saksbehandling og fordeling av alle tilskuddsmidler i kommunen. Forut for prosjektet var
det til dels svært uoversiktlig for frivillige organisasjoner hvilke midler som var tilg engelige og hvordan
de kunne søke. I tillegg førte manglende helhetlig styring av prosessen til svært tidkrevende
saksbehandling og til tider manglende kontroll.
I løpet av prosjektåret 2019 ble det utarbeidet en rapport som beskriver situasjonen rundt
kommunens tilskuddsmidler og det jobbes i 2020 med å omsette rapporten til en mer hensiktsmessig
behandling av kommunens tilskuddsmidler. Rapporten peker på et behov for en mer målrettet
forvaltning av utlyste midler og den viser et utfordringsbilde med behov for endringstiltak for
e ektivisering og samordning.
IKART (Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam) kr 800 000
Yngre personer med store og sammensatte behov får ikke gode nok rehabiliteringstjenester etter
akuttfase og utskriving fra sykehuset. Det ble derfor etablert et prosjekt og det ble innledet
forskningssamarbeid med SUS. Konkret handler prosjektet om intensiv tverrfaglig oppfølging, der
kommunikasjon foregår med digital teknologi hvis mulig, for deretter å ha «åpen linje» i ytterligere 6
mnd. Nasjonalt er prosjektet nytenkende; at alle kommunene innen et helseforetaks nedslagsfelt
samarbeider både om klinisk oppfølging på individnivå, kompetanseheving på systemnivå og
samhandling med sykehuset. Måltallet for prosjektet var 50 pasienter, der halvparten var bosatt i
Stavanger og resten fordelt på øvrige kommuner.

Det ble ansatt fysioterapeut, lege, ergoterapeut og psykolog og mellom oppstart i mars 2019 og
desember 2019 ble det utført 247 behandlinger på 31 brukere fra 10 ulike kommuner. Teamet har
jobbet med fagpersoner i kommunene og etter hvert som prosjektet skred frem ble ere brukere
henvist direkte fra kommunene og ikke fra spesialisthelsetjenesten. Prosjektet har g ort ere
undersøkelser og tilbakemeldingene viser at det med IKART er blitt bedre samhandling mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten, det er etablert en tilfredsstillende kommunikasjon via
journalsystemet og alle henviste brukere har fått samme likt tilbud om rehabilitering uavhengig av
hjemkommune.
Måltidsvenn kr 400 000
Prosjektet er et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester,
Frisklivssentralen, Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester og Universitetet i Stavanger.
Konkret handler prosjektet om å nne, kurse og støtte frivillige som kan fungere som måltidsvenn hos
eldre aleneboende. I testperioden vil man først og fremst bruke sykepleierstudenter og ha deres
praksisperiode som «inngang» til rollen som måltidsvenn.
Prosjektet har tydelig vist at sårbare hjemmeboende eldre har stor nytte av et slikt tiltak så lenge
besøkene går over lengre perioder og at en måltidsvenn bør rekrutteres blant ulike frivillige
organisasjoner. Dersom det brukes mer tid på hvert besøk og besøkene foregår over lengre perioder
vil måltidsverten oppleve større grad av mestring og glede.
Vurderingsverktøy av innholdskvalitet i barnehage – VIBA kr 900 000
Formålet med prosjektet har vært å tilpasse og ta i bruk et vurderingsverktøy for å måle
innholdskvalitet i Stavangerbarnehagene. Utgangspunktet er forskningsbasert kunnskap om at den
innholdsmessige kvaliteten i barnehagene varierer mye, samtidig som denne er avg ørende for barns
trivsel og utvikling. Vurderingsverktøy knyttet til innholdskvalitet er brukt i forskning, men har ikke
funnet sin anvendelse hos kommunen som eier og tilsynsmyndighet. Dette er en klar mangel og det
ble søkt midler til et prosjekt for å overføre og videreutvikle et slikt vurderingsverktøy fra forskningen,
til bruk i kommunens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagene.
Dette er et erårig prosjekt i ere faser og er også tildelt midler for 2020. Ved slutten av 2019 var
prosjektet i avslutningen av første fase. Det innebar at det ble etablert samarbeid med universitetsog høyskolesektoren, det ble vurdert og valgt verktøy (SSTEW) og det ble etablert en referansegruppe.
IKT-fyrtårn kr 800 000
Som en følge av en bred satsing på egne digitale enheter i skolen, ville dette prosjektet sørge for at
en gruppe ressurspersoner skulle kunne frikjøpes for å hente ut gevinstene av denne satsingen.
Gruppen hadde som mål å tilegne seg spisskompetanse og drive kursvirksomhet og støtte opp under
utviklingsarbeid innen IKT i samarbeid med direktørens stab. Prosjektet ble ansett som en
videreføring av investeringer, samtidig som at det er en pilot mht. g ennomføring. Dette ble vurdert til
å være et utviklingsprosjekt, og ikke et innovasjonsprosjekt.
Midlene som ble tildelt er brukt til frikjøp av lærere og til noe læringsteknologi. Prosjektet hadde som
målsetning å hente ut enda ere gevinster fra skolens satsing på digitalisering, g ennom å sørge for at
en gruppe ansatte kunne tilegne seg spisskompetanse og fungere som ledestjerner for alle skolene i
Stavanger. Dette har fungert og ved slutten av 2019 er gruppen kommet godt i gang. Flere lærere får
nå kursing i digitale programmer og læringsteknologi, som ig en bidrar til økt læring og motivasjon hos
elevene.
Robin – roboter for å automatisere arbeidsprosesser kr 400 000
Dette var runde nummer to med innovasjonsmidler for dette prosjektet og man ville videreføre
arbeidet som ble startet i en pilot året før. I løpet av 2019 ble en mer robust metodikk og rammeverk

utviklet og innført slik at roboter kan brukes som et fast verktøy i kommunens verktøykasse for
forbedring i årene som kommer.

8.6 Smartbyen
Samskaping, nærdemokrati og kompetanseheving
Smartby-satsingen handler om hvordan Stavanger som region kan bli smartere i fellesskap.
I løpet av 2. tertial har fem bedrifter begynt å teste nye løsninger i Lervigkvartalet g ennom prosjektet
og konseptet Kvikktest. Dette er næringsutvikling, samarbeid og innovasjon i ett og samme prosjekt –
til gode for innbyggerne og næringsliv. Kvikktest vil g entas to ganger årlig.
Satsingen på mobilitet har også befestet seg som et nytt mobilitetspunkt på Hillevåg torg. Her er det
samlet bysykler, sparkesykler, delingsbiler og busstopp på samme sted. Målet er at dette skal g øre
klimavennlige hverdagsreiser enklere. Testing og videreutvikling pågår.
Som del av arbeidet med nærdemokrati har smartbyavdelingen startet uttesting av verktøyet Decidim.
Målet er at det skal være enklere for innbyggere å delta i diskusjoner, og enklere å spore opp og
påvirke, beslutningsprosesser og bestemmelser om utviklingen av byene og lokalsamfunnet en bor og
oppholder seg i. Testingen skal avdekke om dette, eller tilsvarende verktøy, appellerer særskilt til
unge, og om det er mulig å involvere ere ungdommer i utvikling av byene.
Som et ledd i å utvikle kompetanse som kommunen og regionen vil trenge i framtiden har
smartbyavdelingen bidratt til to nye etter- og videreutdanningsstudier på Universitetet i Stavanger.
Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign var fullbooket og ble g ennomført våren 2020. Nytt kurs i
samskaping starter i høst. Kurset har 30 plasser og over 130 søkere til studiet.

Nordiske prosjekter
På nordisk plan har avdelingen bidratt til å sikre nansiering via Nordic Innovation til fem nye
prosjekter innen folkehelse i nettverket Nordic Smart City Network. Stavanger kommune leder
prosjektet Crowdsensed Data to Support Healthy Liveable Cities. Prosjektet handler om å samle data
fra ulike sensorer som kan si noe om folkehelsen, som for eksempel personlige aktivitetsklokker og
luftkvalitet.
Avdelingen bidrar også med erfaringer inn i et nytt nordisk smartbyveikart som er under utarbeidelse i
samarbeid mellom storbyene i Norden.

Smart kunst
Kommunens satsing på smart kunst handler om å styrke kunstnerens og kunstens rolle i samfunnet,
g ennom å nne en ny praksis for hvordan vi i større grad kan iverksette kunnskapen og kompetansen
som ligger i nettopp kunsten og hos kunstneren. Dette handler blant annet om å etablere kunst som
et naturlig kunnskapsgrunnlag innen byutvikling og planprosessene. I 2. tertial er det startet et
prosjekt på Esso-tomten der kunstnere bidrar i stedsanalysen. Bruk av kunstnere i byutvikling er et
ledd i arbeidet med å styrke kunstnerøkonomien og målene i kulturplanen.

8.7 Vekstfondet
Stavanger kommune har satt av midler til et vekstfond som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til
næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Ved inngangen av 2020 var det kr 5,7 mill. ikke-tildelte

midler på fondet. I løpet av 1. tertial ble sak 34/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361955?
agendaItemId=224626) behandlet i kommunalutvalget om tidligere tildelinger og en utlysning av de resterende
midlene. Retningslinjene fra tidligere tildelinger er beholdt og søknadsfristen var 18. mai 2020. I sak
131/20 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361355?agendaItemId=225950) i formannskapet 27. august ble de
siste midlene i vekstfondet delt ut.
Følgende tildelinger ble g ort: kr 1,2 mill. til Blue Planet AS for etableringen av Havets hus, kr 3 mill. til
Bioenergi Finnøy til aksjekapital for etablering av et biogassanlegg, kr 1,5 mill. til Validè AS til Validè
Invest II – pre-såkornfond.

9 Brukerundersøkelser
9.1 Gjennomførte undersøkelser
9.2 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 g ennomgående for en stor del av
undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak
blir utarbeidet.
Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er planlagt g ennomført i 2020, i tråd
med Handlings- og økonomiplan 2020-2023 (https://hop2020.stavanger.kommune.no/12-statistikk-planer-og-brukerundersokelser/#12-2brukerundersokelser):
Undersøkelse

Gjennomført

Planlagt

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

3. tertial 2020

Skole 7. og 10. trinn (elever)

3. tertial 2020

Barnehage (foresatte)

3. tertial 2020

SFO 2. trinn (foresatte)

Februar/mars 2020

Kulturskolen

3. tertial 2020

Helsestasjon og jordmortjenesten

3. tertial 2020

Helse og velferd
Avlastning bolig
Boligkontoret

3. tertial 2020
Juni 2020

Bofelleskap UH (beboer)

3. tertial 2020

Tekniske hjemmetjenester

3. tertial 2020

Bymiljø og utbygging
Idrett

Utsatt til 2021

Destinasjonsparker

Utsatt til 2021

Nabolagsparker

Utsatt til 2021

Renovasjon

3. tertial 2020

Undersøkelse

Andre

Gjennomført

Planlagt

Politisk sekretariat

3. tertial 2020

Internbruker

Utsatt til 2021

Tabell 9.1 Brukerundersøkelser

9.1 Gjennomførte undersøkelser
SFO 2. trinn
Foreldreundersøkelsen for SFO ble g ennomført i februar/mars 2020, hovedsakelig blant foreldre på 2.
trinn. Svarprosenten var 68. Foreldrenes tilbakemelding er generelt at barna trives på SFO, og at
samarbeid med personalet er godt. Om lag 9 prosent av foreldrene ønsker et mer tilpasset SFOtilbud. Spørsmålene om elevens trivsel, og SFO-tilbudet i skolenes ferier, hadde best resultat.
Resultatene fra SFO-undersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Boligkontoret
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan beboere opplever boforhold i kommunale boliger.
Undersøkelsen er ny i Stavanger kommune og ble g ennomført første gang i juni 2020. Beboerne er i
hovedsak fornøyde med boligene. Over halvparten (61 %) oppgir nest best eller høyest skåre på om
boligen oppfyller deres behov, og de este oppgir å føle seg trygge i nabolaget sitt. Beboerne opplever
i begrenset grad at man får opplæring til å ta vare på boligen. Videre opplever beboerne i noen grad at
kommunen gir nødvendig oppfølging, og at det er ganske lett å få hjelp til å kse mangler i boligen. Et
stort ertall (85 %) oppgir at de ville kjøpt egen bolig dersom de kk muligheten. En lav svarprosent
på 11 medfører at resultatene må brukes med varsomhet.

9.2 Planlagte undersøkelser
Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte)
Undersøkelsen g ennomføres årlig blant alle foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i
Stavanger. Undersøkelsen g ennomføres ved bruk av Utdanningsdirektoratets digitale løsning. I
undersøkelsen bes elevenes foresatte om å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet
mellom hjem og skole. Planlegges g ennomført i 3. tertial 2020.

Skole 7. og 10. trinn (elever)
Undersøkelsen er årlig og obligatorisk for skolene å g ennomføre. Gjennomføres i regi av
Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen.
Planlegges g ennomført i 3. tertial 2020.

Barnehage (foresatte)
Foreldreundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet.
Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen, og
planlegges g ennomført i 3. tertial 2020.

Kulturskolen
Stavanger kulturskole g ennomfører brukerundersøkelse hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten
blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen er planlagt g ennomført høsten
2020 når skolen er i normal drift ig en. Undersøkelsen vil bli sendt ut
g ennom kvalitetsverktøyet «Insight», som Norsk kulturskoleråd har overtatt ansvaret
for etter Conexus.

Helsestasjon og jordmortjenesten
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og
jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt
Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt
jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen planlegges g ennomført i 3. tertial 2020 som
en elektronisk spørreskjemaundersøkelse.

Avlastning bolig
Avlastningstjenester blir gitt til foresatte/foreldre som har særlig tyngende omsorgsbehov ved at
barnet er på avlastningsinstitusjon eller hjemme hos en privat avlaster. Det er brukernes pårørende
som får vedtak om avlastning og som intervjues. Det har tidligere vært g ennomført
brukerundersøkelser i 2008 og 2015. Årets undersøkelse planlegges g ennomført 3. tertial 2020.

Bofelleskap for mennesker med utviklingshemning
Stavanger kommune har g ennomført ere 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. Planlegges g ennomført 3.
tertial 2020.

Tekniske hjemmetjenester
Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i
dagliglivet i samarbeid med helse- og velferdskontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio– og
ergoterapitjenesten. Undersøkelsen har blitt g ennomført én gang tidligere i 2012. Ny undersøkelse er
planlagt g ennomført i 3. tertial 2020.

Idrett
Idrettsundersøkelsen g ennomføres annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av
idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i
tillegg til trenere og lagledere. Undersøkelsen er utsatt til 2021 på grunn av Koronasituasjonen.

Destinasjons– og nabolagsparker
Park og vei gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med disse
undersøkelsene. Det vurderes å bruke en form for questback, men dette forutsetter å utvikle
spørsmål som passer til relevante forhold og som gir svar på de viktigste spørsmålene knyttet
til brukernes opplevelser, ønsker og prioriteringer. På grunn av redusert kapasitet i
seksjonen med ansvar for utvikling og g ennomføring av undersøkelsen, er dette arbeidet utsatt til
2021.

Renovasjon
Brukerundersøkelse for renovasjon g ennomføres i utgangspunktet hvert tredje år eller ved særskilte
behov som et felles prosjekt mellom IVAR IKS og medlemskommunene i IVAR. Undersøkelsen
kartlegger erfaringer knyttet til drift av de nye behandlingsanleggene (ettersorteringsanlegg og
biogassanlegg) i tillegg til nye avfallsordninger som hentesystem glass/metall,
ombruksstasjoner, bruktbu med mer. Planlegges g ennomført i 3. tertial 2020.

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 medførte endringer
for avdelingen. På grunn av disse endringene ble undersøkelsen utsatt fra 2019 til 3. tertial 2020.

Internbruker
Internbrukerundersøkelsen g ennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap,
lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anska elser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i
Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige
ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen ble sist g ennomført i 2018x. En betydelig andel av
støttetjenestene har blitt omorganisert med virkning fra 2020. For at ny organisering skal få mulighet
til «å sette seg», er undersøkelsen utsatt til 2021.
Undersøkelsen skulle opprinnelig g ennomføres i 2020, men er utsatt til 2021 for at ny organisasjon
skal få mulighet til å sette seg etter overgang til ny kommune.

10 Internkontroll, tilsyn og revisjon
10.1 Internkontroll og kvalitet
10.2 Tilsyn og revisjoner

10.1 Internkontroll og kvalitet
God internkontroll innebærer blant annet å være systematisk og risikobasert, og være trygg på at
kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk av tilg engelige ressurser. Internkontroll som
funksjon inngår i kommunens virksomhetsstyringssystem og kvalitetssystem, og har en særlig viktig
rolle i forholdet med å sikre at lover og forskrifter og overordnede instrukser og retningslinjer
etterleves i tråd med kapittel 25 i kommuneloven.

Kommuneloven kapittel 25 Internkontroll
§ 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 løpet av 2. tertial 2020 fortsatt videreutviklingen av overordnet
virksomhetsstyring og internkontroll. Digital løsning for virksomhetsstyring har blitt tatt i bruk for
å gi styringsinformasjon og belyse risikoområder. Det overordnede
kvalitetssystemet ivaretar innmelding av avvik og hendelser i kommunen samtidig som det pågår et
arbeid med å innføre en dokument- og prosessmodul som er en del
av systemet. Teamorganiseringen i stabsområdet økonomi og organisasjon har bidratt til å
styrke internkontrollen i kommunen.

10.1.1 Felles overordnet kvalitetssystem
Kommunens kvalitetssystem består av
på kommunens tjenester.

ere deler (moduler) som sammen skal bidra til en økt kvalitet

Avviks- og forbedringssystemet «Si ifra!» har i løpet av 2. tertial gått over fra
implementeringsfase til driftsfase. Utvidelsen av antall hendelsestyper i forhold til tidligere har bidratt
til å synligg øre risiko innenfor mer spesi kke områder med hensyn til læring, forbedring og videre
oppfølging.

Hendelsestyper i «Si ifra»
Forbedringsforslag
Tjenestekvalitet
Arbeidsmiljø / HMS
Person – Ulykke, uhell og nestenulykke
Informasjonssikkerhet og personvern
Vold og trusler
Materiell – skade, tap og svinn
Klima og miljø
Andre avvik

Arbeidet med å implementere dokument- og prosessmodulen som er en del av
kvalitetssystemet pågår. Modulen skal tilrettelegge for at styringsdokumentasjon (regelverk, rutiner,
prosedyrer ol.) er samlet og tilstrekkelig oppdatert. Dokumentasjonen skal deretter knyttes til sentrale
arbeidsprosesser i tjenesteområdene, og være tilg engelig for ansatte. Det har i perioden blitt utviklet
en strukturplan for å sikre helhet i hvordan arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon på ulike
nivå skal bygges i systemet på tvers av tjenesteområdene. Det er også igangsatt et arbeid for å lage
en forbindelse mellom systemet og kommunens intranett for å g øre utvalgt informasjon enda mer
tilg engelig. Det har pågått et samarbeid med enkelte tjenesteområder med hensyn til å ta i
bruk modulen. Tidsplan for det videre arbeidet vil avhenge av kapasitet i
forbindelse med koronasituasjonen.

10.1.2 Digital løsning for virksomhetsstyring
Digital løsning for virksomhetsstyring har blitt videreutviklet i perioden. Løsningen er g ort tilg engelig
for ledere i Stavanger kommune (fra kommunedirektør til avdelingssjefer og virksomhetsledere).
I løpet av 2. tertial har økonomidata blitt g ort tilg engelig i systemet g ennom bruk av kommunens
datasjø. Det pågår et arbeid med å kvalitetssikre disse tallene. Virksomhetsstyringssystemet består
frem til nå av styringsinformasjon knyttet til områdene internkontroll, økonomi, årsverk,
sykefravær, forvaltningsrevisjoner, tekstvedtak og rapportering i forbindelse med COVID-19. Systemet
skal bidra til å gi ledere et helhetlig bilde av egen organisasjon.
Rapportering innen internkontroll kalt «Leders sjekkliste» ble noe redusert for 1. tertial på grunn av
kapasitetshensyn og koronasituasjonen. Til tross for dette bidro resultatene til å
belyse enkelte risikoområder i kommunen. Disse risikoområdene har blitt fulgt opp av ansvarlige
fagavdelinger og team i løpet av 2. tertial. Det har blitt g ennomført ny rapportering for 2. tertial blant
kommunalsjefer, avdelingssjefer og virksomhetsledere i
kommunen innenfor utvalgte internkontrollområder.

Internkontrollområder i Leders sjekkliste for 2. tertial 2020:
Styring
Medarbeidere
Økonomi
Informasjonssikkerhet og personvern
HMS / arbeidsmiljø
Innkjøp
Beredskap
Arkiv

Koronasituasjonen har hatt en stor påvirkning på driften i tjenesteområdene, og ført til utsettelser på
enkelte oppgaver av hensyn til blant annet smitterisiko. Generelt sett ser det ut til at avdelinger og
virksomheter i kommunen har god internkontroll knyttet til punktene i sjekklisten. Basert på svar fra
ledere i kommunen er det enkelte risikoområder som krever særlig oppfølging videre i 2020:

Redusert tjenestetilbud som for eksempel av et redusert aktivitetstilbud av hensyn
til smitterisiko, og en risiko for manglende bemanning særlig innenfor oppvekst og
utdanning, og helse og velferd.
Jevnlig oppdatering av risikovurderinger knyttet til områdene HMS, vold og trusler,
beredskap og informasjonssikkerhet
Øving i virksomhetene på aktuelle situasjoner knyttet til vold og trusler og beredskap
Gjennomføring av medarbeidersamtaler

10.1.3 Teamorganisering og internkontroll
Teamorganisering i stabsområdet økonomi og organisasjon har bidratt til å styrke internkontrollen
i Stavanger kommune. Team for overordnet internkontroll inngår som ett av disse teamene. Teamets
mandat består av å ivareta og videreutvikle kommunens helhetlige internkontroll på systemnivå i
henhold til kommunelovens kapittel 25. Dette innebærer å danne et helhetsbilde for
kommunedirektøren av hvordan kommunen ivaretar og følger opp internkontrollen, og hvordan dette
er knyttet sammen med øvrig styring og ledelse. Teamet har i perioden begynt å kartlegge
hvordan internkontroll knyttet til støtteprosesser (bl.a. økonomi, informasjonssikkerhet, personal og
anska elser) g ennomføres i kommunen i dag. Hensikten er å identi sere potensielle forbedrings– og
e ektiviseringsområder.

10.2 Tilsyn og revisjoner
Forvaltningsrevisjon 2020
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved

Merknad

o entlige anska elser

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon 2020

Merknad

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
rusmisbrukere/rusvern

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
forebygging av svart arbeid

Ferdigbehandlet - Kommunestyret via kontrollutvalget orienteres når nytt
system som bygger på Oslo-modellen er tatt i bruk.

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
Skolemiljøet i Stavanger – håndtering
av mobbesaker

Bystyrebehandling 28.5.18. Oppfølgingsrapport innen to år

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
forebygging og håndtering av
misligheter og korrupsjon

Ferdigbehandlet 28.5.18 - Tilleggsforslag følges opp i egen sak

Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner
og kon ikthåndtering

29.10.18: Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapp.
innenfor området i neste valgperiode 2019-2022.

Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø –
rus/vold og skolefravær

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhet

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av
bygg og vedlikeholdsetterslep

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon Skolehelsetjenesten

Ferdigbehandlet

Selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon IVAR IKS

Ferdigbehandlet

Selskapskontroll Stavanger
konserthus

Ferdigbehandlet

Selskapskontroll Rogaland Brann og
Redning IKS

Ferdigbehandlet 30.09.19. Oppfølgingsrapport ønskes i løpet av denne
kommunestyreperioden (2019-2022)

Selskapskontroll Stavangerregionen
Havn IKS

Rapport under arbeid

Selskapskontroll Stavanger Forum AS

Utsatt - avventer rapport

Forvaltningsrevisjon - Stavanger
kommunes arkiv- og
dokumentbehandling

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Beredskap på
virksomhetsnivå

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Internkontroll

Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt

Forvaltningsrevisjon - Barnevern

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Øremerkede
midler / statlige tilskudd

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Integrering og
bosetting

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon Klimagassutslipp

Ny bestilling av rapport utsatt

Forvaltningsrevisjon - E ekt av
skjenkeregler

Oppfølging under behandling - Kontrollutvalget 21.09.20

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i

Oppfølging til politisk behandling i kommunestyret 31.08.20

eldreomsorg / Leve hele livet

Forvaltningsrevisjon 2020

Merknad

Forvaltningsrevisjon - Kreativt
samarbeid med frivillige
organisasjoner

Oppfølging under behandling - Kontrollutvalget 21.09.20

Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til
private barnehager

Oppfølging under behandling

Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny
rapport

Politisk behandling 17.2.20. Oppfølging til behandling etter 6 mnd.

Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbudet

Rapport under arbeid

Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats

Rapport under arbeid

Forvaltningsrevisjon Medisinhåndtering

Forvaltningsrevisjonsrapport bestilt 17.02.20. Vedtak i Kontrollutvalget
01.04.20 - utsettes til ny vurdering i 2021.

Forvaltningsrevisjon - Krisehåndtering
og lærdommer i forbindelse med
korona-utbruddet

Oppstart mai 2020 - Forvaltningsrevisjonen skal dekke hele perioden med
håndteringen av virusutbruddet og kan ikke avsluttes for tidlig - derfor ikke
leveringsfrist innen 2020.

Tabell 10.1 Forvaltningsrevisjoner
Tilsyn 2. tertial 2020
Arbeidstilsynet
Postalt tilsyn AML/fysiske arbeidsmiljø i 1 bofellesskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Branntilsyn i 3 skoler (2 dokumenttilsyn og 1 tilsyn)
Branntilsyn i 4 barnehager (2 dokumenttilsyn og 2 tilsyn)
Branntilsyn i 2 sykehjem (2 dokumenttilsyn)

Tabell 10.2 Tilsyn

11 Økonomiske oversikter
Bevilgningsoversikt
drift §5-4 1. ledd

Regnskap

Just.per.
budsjett

Avvik i kr

Forbruk
i%

Just.
årsbudsjett

Oppr.
årsbudsjett

Rammetilskudd

-2 188 097 690

-2 231 482 396

-43 384 706

98,06

-2 974 672 000

-2 802 827 000

Inntekts- og
formueskatt

-3 436 051 538

-3 452 825 000

-16 773 462

99,51

-5 355 000 000

-5 497 500 000

Eiendomsskatt

-212 470 141

-214 000 000

-1 529 859

99,29

-214 000 000

-214 000 000

Andre generelle
driftsinntekter

-135 666 032

-245 580 667

-109 914 635

55,24

-290 421 000

-291 521 000

-5 972 285 401

-6 143 888 063

-171 602 662

97,21

-8 834 093 000

-8 805 848 000

Sum bevilgninger
drift, netto

5 746 279 323

5 529 517 995

-216 761 328

103,92

9 000 098 193

8 954 484 000

Sum netto
driftsutgifter

5 746 279 323

5 529 517 995

-216 761 328

103,92

9 000 098 193

8 954 484 000

Brutto driftsresultat

-226 006 079

-614 370 067

-388 363 988

36,79

166 005 193

148 636 000

-84 884 190

-149 724 333

-64 840 143

56,69

-242 474 000

-242 474 000

-276 615 339

-289 866 667

-13 251 328

95,43

-295 600 000

-295 600 000

-3 228 256

0

3 228 256

0

0

0

Renteutgifter

186 756 775

226 051 333

39 294 558

82,62

339 077 000

339 077 000

Avdrag på lån

242 398 384

261 308 000

18 909 616

92,76

391 962 000

391 962 000

64 427 374

47 768 333

-16 659 041

134,87

192 965 000

192 965 000

Motpost
avskrivninger

-442 521 316

-305 075 255

137 446 061

145,05

-457 771 000

-453 095 000

Netto driftsresultat

-604 100 021

-871 676 988

-267 576 967

69,3

-98 800 807

-111 494 000

Sum generelle
driftsinntekter

Renteinntekter
Utbytter
Gevinst og tap på
nansielle
omløpsmidler

Netto nansutgifter

Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat

Overføring
til
Bevilgningsoversikt
investering
drift §5-4 1. ledd

574 245
Regnskap

173Just.per.
456 440

172
882 i195
Avvik
kr

Forbruk
0,33
i%

232 437Just.
000
årsbudsjett

Oppr.
259 334
000

Netto avs. til eller
bruk av bundne
driftsfond

-87 789 448

-64 076 193

23 713 255

137,01

-64 670 193

-1 138 000

Netto avs. til eller
bruk av
disposisjonsfond

100 472 747

94 875 667

-5 597 080

105,9

98 954 000

-146 702 000

Dekning av tidligere
års merforbruk

0

0

0

0

0

0

Bruk av tidligere års
regnsk.
mindreforbruk

-167 924 313

-167 920 000

4 313

100

-167 920 000

0

Sum disp. eller
dekning av netto
driftsresultat

-154 666 768

36 335 914

191 002 682

-425,66

98 800 807

111 494 000

Fremført til
inndekning i senere
år

-758 766 789

-835 341 075

-76 574 286

90,83

0

0

budsjett

årsbudsjett

Tabell 11.1 Bevilgningsoversikt drift §5-4 1. ledd
Bevilgningsoversikt drift
§5-4 2. ledd

Regnskap

Just.per.
budsjett

Avvik i kr

Forbruk
i%

Just.
årsbudsjett

Oppr.
årsbudsjett

24 010 102

23 913 267

-96 835

100,4

37 435 000

48 570 000

752 439 404

752 156 180

-283 224

100,04

1 177 966 000

1 176 130 000

63 013 057

63 355 428

342 371

99,46

100 942 000

89 897 000

963 636 789

950 418 096

-13 218 693

101,39

1 561 163 000

1 536 465 000

Johannes læringssenter

70 496 972

72 427 024

1 930 052

97,34

118 613 000

110 922 000

Stavanger kulturskole

29 358 617

29 463 881

105 264

99,64

44 416 000

43 194 000

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

32 052 506

33 450 549

1 398 043

95,82

51 899 000

48 033 000

Ungdom og fritid

44 388 531

45 733 195

1 344 664

97,06

64 729 000

69 328 000

Helsestasjon og
skolehelsetjenesten

57 678 859

60 558 998

2 880 139

95,24

100 691 000

86 792 000

0

0

0

0

0

0

28 921 958

31 197 015

2 275 057

92,71

48 668 000

48 959 000

152 976 763

151 353 349

-1 623 414

101,07

267 311 500

268 289 000

2 218 973 558

2 214 026 983

-4 946 575

100,22

3 573 833 500

3 526 579 000

Oppvekst og utdanning
Stab Oppvekst og
utdanning
Barnehage
Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud
Grunnskole

Sentrale midler
oppvekst/bistandsprosjekt
EMbo
Barnevernstjenesten
Sum oppvekst og
utdanning

Bevilgningsoversikt drift

Regnskap

Just.per.
budsjett

Avvik i kr

Forbruk
i%

Just.
årsbudsjett

Oppr.
årsbudsjett

Helse- og velferdskontor

191 500 657

183 439 431

-8 061 226

104,39

288 690 000

331 304 000

NAV

219 484 505

196 527 432

-22 957 073

111,68

305 337 000

299 009 000

Fysio- og
ergoterapitjenesten

56 792 316

53 248 912

-3 543 404

106,65

71 404 000

70 019 000

Helsehuset i Stavanger

13 856 095

13 884 616

28 521

99,79

22 082 000

20 762 000

Hjemmebaserte tjenester

293 172 259

279 376 428

-13 795 831

104,94

443 256 000

380 277 000

Bofellesskap

332 522 217

322 474 132

-10 048 085

103,12

523 531 000

536 503 000

Alders- og sykehjem

601 301 757

602 961 994

1 660 237

99,72

952 989 000

946 597 000

Stavanger legevakt

54 295 215

40 595 438

-13 699 777

133,75

55 897 788

65 921 000

Rehabiliteringsseksjonen

36 392 205

37 493 112

1 100 907

97,06

61 862 000

59 512 000

Arbeidstreningsseksjonen

9 837 666

9 754 660

-83 006

100,85

15 199 000

16 397 000

Boligkontoret

5 326 468

5 223 790

-102 678

101,97

8 197 000

8 111 000

Flyktningseksjonen

70 584 300

65 972 888

-4 611 412

106,99

101 697 000

100 163 000

Dagsenter og
avlastningsseksjonen

132 924 210

132 834 039

-90 171

100,07

211 004 000

184 483 000

Tekniske hjemmetjenester

4 949 275

5 924 172

974 897

83,54

9 095 000

8 301 000

Krisesenteret i Stavanger

7 340 821

6 716 540

-624 281

109,29

12 845 000

13 157 000

Sentrale midler levekår

28 528 648

43 965 085

15 436 437

64,89

-165 599 000

-112 061 000

Sentrale midler
legetjeneste

78 587 369

66 589 332

-11 998 037

118,02

111 740 212

83 109 000

Stab Helse og velferd

45 389 281

29 378 773

-16 010 508

154,5

43 319 500

65 810 000

Sum Helse og velferd

2 182 785 264

2 096 360 773

-86 424 491

104,12

3 072 546 500

3 077 374 000

Stab By- og
samfunnsplanlegging

7 486 819

7 850 116

363 297

95,37

16 284 000

8 062 000

Byggesaksavdelingen

-1 136 010

707 213

1 843 223

-160,63

6 636 000

5 760 000

14 012 264

13 039 039

-973 225

107,46

24 814 000

24 941 000

-14 582

-1 587 528

-1 572 946

0,92

12 094 000

18 661 000

9 692 004

10 633 215

941 211

91,15

17 192 000

17 301 000

30 040 496

30 642 054

601 558

98,04

77 020 000

74 725 000

§5-4 2.
Helse
ogledd
velferd

By- og
samfunnsplanlegging

Byutvikling
Beredskap og
samfunnsutvikling
Kart og digitale tjenester
Sum By- og
samfunnsplanlegging

Bymiljø
og utbygging drift
Bevilgningsoversikt

Regnskap

Just.per.
budsjett

Avvik i kr

Forbruk
i%

Just.
årsbudsjett

Oppr.
årsbudsjett

3 616 622

4 345 513

728 891

83,23

10 418 000

9 634 000

-4 050 167

7 388 250

11 438 417

-54,82

11 326 000

10 670 000

202 282 652

198 341 386

-3 941 266

101,99

321 922 000

309 304 000

3 960 537

2 121 561

-1 838 976

186,68

3 241 000

4 531 000

Park og vei

109 362 041

113 920 466

4 558 425

96

189 568 000

172 395 000

Idrett

80 328 929

80 263 117

-65 812

100,08

112 869 000

102 458 000

Vannverket

-68 791 634

-57 802 343

10 989 291

119,01

-133 000

0

-107 548 327

-91 415 458

16 132 869

117,65

-138 000

0

-34 201 661

-48 174 458

-13 972 797

71

63 000

140 000

Plan og anlegg

4 893 473

0

-4 893 473

0

0

0

Miljø

4 499 975

7 009 501

2 509 526

64,2

11 008 000

12 636 000

Triangulum

-2 288 170

-49 000

2 239 170

4669,73

-79 000

0

192 064 271

215 948 536

23 884 265

88,94

660 065 000

621 768 000

Smartby

6 449 005

6 323 092

-125 913

101,99

14 661 000

13 638 000

Næring

23 287 148

23 734 871

447 723

98,11

45 232 000

28 002 000

6 498 332

6 413 732

-84 600

101,32

10 610 000

10 200 000

Kultur

148 916 100

148 904 414

-11 686

100,01

190 383 000

187 099 000

Innbyggerdialog

16 646 599

19 736 774

3 090 175

84,34

35 061 000

32 511 000

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

2 045 019

2 027 121

-17 898

100,88

3 851 000

4 272 000

Politisk sekretariat

6 706 504

8 124 113

1 417 609

82,55

16 082 000

14 033 000

Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

210 548 706

215 264 116

4 715 410

97,81

315 880 000

289 755 000

Kommunedirektør

-4 379 470

4 661 502

9 040 972

-93,95

7 538 000

7 754 000

Kommuneadvokat

3 870 757

4 577 770

707 013

84,56

7 158 000

7 244 000

Stab og støtte

235 195 384

242 014 320

6 818 936

97,18

351 541 000

339 560 000

Sum Stab og
støttefunksjoner

234 686 671

251 253 592

16 566 921

93,41

366 237 000

354 558 000

§5-4 2. ledd

Stab strategi og
målstyring
Juridisk

Byggforvaltning
Byggeprosjekter

Avløpsverket
Renovasjon

Sum Bymiljø og utbygging

Innbygger- og
samfunnskontakt

Kommunikasjon

Stab og støttefunksjoner

Felles inntekter og
utgifter
Bevilgningsoversikt drift

241 580 760

229 105 161

-12 475 599

Avvik i kr

105,45

543 984 000

Sum Felles inntekter og
utgifter

Forbruk
i%

Just.
årsbudsjett

Oppr.
årsbudsjett

241 580 760

229 105 161

-12 475 599

105,45

543 984 000

677 015 000

5 310 679 727

5 252 601 215

-58 078 512

101,11

8 609 566 000

8 621 774 000

-78 862 137

-54 781 526

24 080 611

143,96

-57 171 193

-4 025 000

-356 737 459

-222 135 255

134 602 204

160,59

-333 361 000

-328 685 000

5 746 279 323

5 529 517 995

-216 761 328

103,92

9 000 098 193

8 954 484 000

§5-4 2. ledd

Sum fordelt drift

Sum avsetning/bruk av
avsetning

Motpost avskr. ført
tjeneste omr.

Sum bevilgninger
drift,netto

Regnskap

Just.per.
budsjett

677 015 000

Tabell 11.2 Bevilgningsoversikt drift §5-4 2. ledd
Bevilgningsoversikt investering

Regnskap

Reg.budsjett

Reg.årsbudsjett

Oppr.årsbudsjett

529 914

1 274 570

1 178 458

481 708

-

-

-

-

20 909

23 632

23 632

21 788

Utlån av egne midler

-

270 760

270 760

202 226

Avdrag på lån

-

-

-

100 158

Sum investeringsutgifter

550 823

1 568 962

1 472 850

805 881

Kompensasjon for merverdiavgift

-53 086

-136 574

-136 462

-46 998

Tilskudd fra andre

-55 330

-75 600

-47 100

-35 217

Salg av varige driftsmidler

-42 255

-132 000

-132 000

-350

Salg av nansielle anleggsmidler

-

-

-

-227

Utdeling fra selskaper

-

-

-

-

-31 109

-65 927

-65 927

-128 995

Bruk av lån

-286 250

-731 171

-637 041

-503 716

Sum investeringsinntekter

-468 031

-1 141 272

-1 018 530

-715 503

258 626

320 000

220 000

-

-258 626

-320 000

-220 000

-

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån

Avdrag på lån til videreutlån

Bevilgningsoversikt investering

Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

Overføring fra drift
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

Fremført til inndekning i senere år(udekket
beløp)

Tabell 11.3 Bevilgningsoversikt investering

103 048

126 220

126 220

-

Regnskap

Reg.budsjett

Reg.årsbudsjett

Oppr.årsbudsjett

-103 048

-126 220

-126 220

-

-

-

-

-

-574

-232 437

-259 334

-110 267

-4 210

-

-

3

-78 000

-194 986

-194 986

-2 000

-

-

-

-

-82 784

-427 423

-454 320

112 264

-

-

-

-

