1 Sammendrag

Vaksinen er veien ut av koronapandemien
Stavanger kommune har vært preget av perioder med høyt smittetrykk fra koronapandemien hittil i år,
og de høye smittetallene ved starten av nytt barnehage- og skoleår må ses i sammenheng med
massetesting og mindre inngripende smitteverntiltak. Det er nå tendenser til at smitten flater ut som
følge av økt vaksinering av befolkningen. Stavanger kommune har per 2. tertial vaksinert 67,6 % av
befolkningen med minst én dose. Antall sykehusinnleggelser har vært lavt sammenlignet med
tilsvarende perioder med høy smittespredning. Dette bekrefter at vaksinen fungerer og er veien ut av
pandemien.

Lavere arbeidsledighet
Arbeidsledigheten har fortsatt å synke over sommeren etter hvert som flere har blitt vaksinert og
smittevernstiltak er fjernet. I Stavanger var andelen helt ledige 3,2 % ved utgangen av august. Dette
var høyest i fylket, hvor andelen helt ledige var 2,6 %. Samlet for landet var andelen 2,7 %.

Færre innbyggere
Stavanger har hatt en befolkningsnedgang på 162 personer i 1. halvår 2021, tilsvarende -0,1 prosent.
Dette skyldes hovedsakelig etterregistrering av utvandring i 2. kvartal, noe som er med
å gjøre nedgangen større enn i samme kvartal i 2020.

Økonomisk status – drift
Inntektene til kommunen forventes å øke med til sammen kr 122 mill. ved årets slutt. Dette
gjelder blant annet høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og oppgjør for tidligere
flyktningesaker.
Driftsutgiftene forventes å øke med kr 124 mill. En betydelig andel gjelder koronarelaterte utgifter,
men også innenfor ordinær drift – spesielt energiutgifter og tjenester innenfor helse og velferd er det
forventet merforbruk. Samtidig forventes det lavere netto finanskostnader på kr 34 mill. på grunn av
blant annet endringer i rentenivå, høy likviditet, samt tidspunkt og nivå på låneopptak.
Kommunedirektøren foreslår å øke driftsinntektene med kr 122 mill. og driftsutgiftene med kr 101 mill.
Deler av besparelsen i netto finansposter og anslag om høyere skatteinngang foreslås overført til
investering for å øke egenfinansieringen og bidra til lavere låneopptak.
Samlet innebærer forslag til budsjettendringer en forbedring av netto driftsresultat fra 0,8 % i
gjeldende budsjett til 1,3 % i foreliggende forslag til budsjett.

Økonomisk status – investeringer
Som en følge av nye prosjekter og kostnadsendringer, justeringer av finansiell fremdrift og tekniske
justeringer mellom drift og investering foreslås reduksjon i investeringsutgiftene på kr 19,55
mill. Sammen med økt overføring fra drift til investering foreslås det å redusere bruk av lån med kr
78,6 mill. Disse endringene gjør at graden av egenfinansiering øker til 51 %.

Koronakostnadene i år er foreløpig ikke fullfinansiert fra staten
Samlede estimerte koronarelaterte kostnader for 2021 utgjør kr 224 mill. Staten har så langt bidratt
med finansiering på om lag kr 198 mill. Det er signalisert en ytterligere
skjønnstildeling i november/desember 2021.

Pandemien påvirker fraværet
Det er fortsatt viktig at ansatte med luftveisplager har lav terskel for å holde seg hjemme under
koronapandemien, og dette påvirker sykefraværet. Sykefraværet i Stavanger kommune var per 2.
tertial på 8,6 %, noe som tilsvarer en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i
fjor. Måltallet for samlet sykefravær i kommunen er 6 %.

En normal hverdag med økt beredskap
Massevaksinasjonen av befolkningen går mot slutten. Snart har 90 prosent av den voksne
befolkningen mottatt to vaksinedoser og samfunnet kan returnere til en normal hverdag med økt
beredskap. Dette innebærer at innbyggerne i mindre grad vil merke koronapandemien. For Stavanger
kommune vil det innebære å gå fra stadig endrede tiltaksnivå, til en mer ordinær drift i
tjenestetilbudet. Samtidig som hverdagen og tjenestetilbudet normaliseres skal kommunen fortsette
å overvåke pandemien sammen med sentrale myndigheter.
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2.1 Forslag til vedtak
1. Kommunestyret godkjenner justerte budsjettrammer etter konsolidering av de kommunale
foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og
Sølvberget KF. Budsjettrammene for 2021 fastsettes i henhold til:

Økonomisk oversikt drift (§ 5-6,1), jf. kapittel 12
Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1. ledd), jf. kapittel 12
Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd), nettorammer, jf. kapittel 12
Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1. ledd), brutto rammer, jf. kapittel 12
Bevilgningsoversikt investeringer del 2 (§ 5-5, 2. ledd), brutto rammer, jf. kapittel 12
2. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettendringer i kapittel 2.2
Investeringer og kapittel 2.3 Drift.
3. Kommunestyret godkjenner redusert opptak av lån til finansiering av egne investeringer med inntil
kr 55,9 mill. Ny låneramme for lån til egne investeringer vil etter dette utgjøre kr 1 010,55 mill.
Avdragstid 30 år.
4. Kommunestyret godkjenner budsjettendringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår
av kapittel 4.9 Kommunale foretak og selskap.
5. Budsjettreglementet (https://hop2021.stavanger.kommune.no/5-budsjettreglement/) til Stavanger kommune endres
for 2021 ved at punkt 4.2.1 som omhandler virksomhetenes +/- 3 % – overføringsregel mellom
budsjettår utgår.
6. Leiereduksjon
Stavanger kommune gir inntil 50 % leiereduksjon til kommunens leietakere for 1. halvår 2021 innenfor
næring, kultur og/eller organisasjoner som oppfyller følgende kriterier:

Direkte økonomisk negativt berørt av nasjonale eller lokale koronaforskrifter, men ikke
omfattet av andre nasjonale kompensasjonsordninger («kontantstøtteordning»).
Økonomisk tap må være høyere enn søknadsbeløpet og må kunne dokumenteres med
relevante regnskapstall. For leiereduksjoner under kr 10 000 kan dette imidlertid erstattes
med en erklæring.
Samme formål eller aktivitet kan ikke være omfattet av andre støtteordninger.
Hver enkelt leietaker må selv søke om reduksjon.
7. Tilskudd til Ville Veier AS er ikke lenger berettiget og utgår for 2021. Kommunedirektøren får
fullmakt til å tildele midlene på kr 293 000 til andre organisasjoner med samme formål, dvs. tiltak for
personer med rus- og psykiske helseutfordringer, og som søkte samme tilskuddsordning i 2021.
8. Tertialrapport per 31. august 2021 tas for øvrig til orientering.

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering –
investering
Nr

Kostnadsendring/nytt prosjekt
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

1

Nytorget, bygg tomt BS1 (konseptvalg)

2 000

2

Søra Bråde biokullanlegg

3 000

3

Judaberg brannstasjon

1 000

4

Tomt Teknikken barnehage

5

Hundvåg kirke

2 600

6

Mosvangen barnehage

2 000

7

Sølvberget, flytting Rennesøy bibliotek

8

Sølvberget Nye Nettsider

500

9

Sølvberget Låneautomat Madla bibliotek

200

10

Badedammen, universell utforming WC

400

11

Levekårsløft Storhaug/Ramus Risasgate

2 500

12

Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr

1 000

13

Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken
Delsum

600

-700

500
15 600

Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift
14

Innbyggertorg: Omskilting av administrasjonsbygg Vikevåg og Judaberg

200

15

Innbyggertorg

500

16

Nye signalanlegg ved sykehjemmene

-3 500

Byggforvaltning
17

Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis

1 000

18

Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme

1 000

19

Vigevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger.

1 500

20

Domkirken 2025

21

Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak

1 500

22

Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg

1 500

23

Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg

1 000

24

Tou aterlierhuset, vinduer

1 180

25

Stokka sykehjem, pilot- solenergianlegg

-4 700

3 000

Nr

Kostnadsendring/nytt prosjekt

26

Stokka sykehjem, oppgradering av sd-servere

27

Software oppgradering til bacnet protokoll, sd anlegg/server

900

28

Kortleser på medisinskap sykehjem

450

2 500

Idrett og utemiljø
29

Bokkaskogen nærmiljøanlegg

500

30

Tou Scene utemiljø

400

31

Aktivitetsanlegg

2 000

32

Kannik skole, uteområde

4 900

33

Gang-sykkelsti austre Åmøy

1 250

34

Ballbinge vestre Åmøy

35

Kunstgressbaner

36

Trafikksikkerhet

37

Sykkelstrategi

38

Kongsgata prosjektering og rehabilitering

-7 300

39

Nytorget

-8 500

40

Lervig park

-1 900

41

Kvernevik og sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst

2 000

50
1 490
520
9 280

Byggeprosjekter
42

Scancheholen brannstasjon

3 500

43

Lervig brannstasjon

44

Lervig, parkering og næring

45

Lervigskvartalet butikkeiendom AS

46

Lervig, kontorer

47

Lervig, bydelsfunksjoner

5 000

48

Lervig, idrettshall

5 000

49

Lervig skole

23 000

50

Madlamark skole

24 700

51

Teknikken barnehage, tomt

25 000

52

Teknikken barnehage

-2 500

53

Lervig barnehage

-10 000

54

Strømvik barnehage

-20 100

-18 700
13 000
6 000
13 000

Nr

Kostnadsendring/nytt prosjekt

55

Finnøy helse- og omsorgssenter

56

Ramsvigtunet utvidelse

57

Solborg-prosjektet

7 500

58

Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse

-1 650

59

Stavanger legevakt mulighetsstudie

-500

60

Madlamark skole idrettshall

1 000

-10 000
-5 000

Klima og miljø
61

Forurenset sjøbunn

900

Bolig
62

St. Petri bofellesskap for eldre

-20 000

63

Tastarustå B7

-40 000

64

Gunnar warebergsgate

-18 000

65

Søra Bråde etablererboliger

-30 000

Delsum

-36 130

Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon
66

Teknisk justering, Tastaveden skole

67

Teknisk justering, Velferdsteknologi, personvernrådgiver

68

Teknisk justering, Velferdsteknologi

69

Teknisk justering, Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy

1 500

70

Teknisk justering, IKT utstyr skole

4 000

71

Teknisk justering, Folkehelsemidler - Badedammen

180

72

Teknisk justering, Områdeløft Hillevåg/Lekeplass Helmer Hanssens gate

600

73

Teknisk justering, Stokka sykehjem buss

530

Delsum

980

Sum endring investeringsutgifter

-3 800
-830
-1 200

-19 550

Finansiering
74

Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

-980

75

Overføring mellom drift og investering, økt overføring

76

Bruk av lån, reduksjon

78 620

77

Refusjon Miljødirektoratet/Forurenset sjøbunn

-2 200

78

Avdrag på lån til videreutlån

27 000

-55 890

Nr

Kostnadsendring/nytt prosjekt

79

Mottatte avdrag på videreutlån
Sum finansiering

-27 000
19 550

Udekket/udisponert

0

Tabell 2.1 Forslag til budsjettendring - investering

Prosjekter med kostnadsendringer og nye prosjekt
1. Nytorget, bygg tomt BS1
Ungdom og fritid med Metropolis og helsestasjonen flyttes til område BS1 på Nytorget. Kostnader for
utarbeidelse av prosjektforslag og forprosjekt for bygget på BS1 er til sammen stipulert til kr 8 mill.,
inkl. mva. Jamfør vedtak i UMU, sak 89/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714279?
agendaItemId=230927) skal beløpet innarbeides i Handlings– og økonomiplan 2022 – 2025. For å sikre
fremdrift i prosjektet foreslås det å disponere kr 2 mill. allerede i 2021, mens de resterende kr 6 mill.
innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 .

2. Søra Bråde biokullanlegg
Det ble fremlagt en sak i formannskapet 27. mai 2021 der det ble foreslått å etablere et biokullanlegg.
Kommunen skal i samarbeid med Lyse Neo AS utarbeide forslag til alternative driftsmodeller for
anlegget. I samarbeid med Norconsult og Stavanger kommunes planmyndighet er det definert 5
alternative tomter, i tillegg til grunnalternativet fra sak 88/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714279?agendaItemId=231011).
Fire av lokasjonene ligger i uregulert område og er i privat eie. De to siste eies av Stavanger kommune
og er regulert til hhv. grøntområde og idrett. To av lokasjonene som ligger i uregulert område, anses til
å være høyst aktuelle, dette grunnet tilkomst og beliggenhet. Kommunen er i dialog med grunneierne,
som er meget positive til et samarbeid. Norconsult arbeider med en ROS analyse for nevnte
lokasjoner som skal foreligge innen kort tid.
Det foreslås å avsette kr 3 mill. i 2021 til kjøp av tomt og konsulentutgifter for å komme i gang med
prosjektet. Resterende finansiering innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 .

3. Judaberg brannstasjon
Det er bevilget kr 15 mill. til nybygg av brannstasjonen. Overlevering av bygget var i august 2021.
Forventet kostnad for prosjektet utgjør kr 16 mill. Økningen skyldes prisstigning. Differansen på kr 1
mill. foreslås tilleggsbevilget.

4. Tomt Teknikken barnehage
Det er avsatt kr 25 mill. til erverv av tomt til barnehageformål på Teknikken. Sluttregning fra
Stavanger utvikling KF ble på kr 25,6 mill. Avviket skyldes at den siste tids prisutvikling har gitt høyere
prisstigning enn forventet, og den totale prisen blir dermed høyere enn forutsatt.

5. Hundvåg kirke

Prosjektet har en ramme på kr 43,9 mill. Det er merkostnader på kr 2,6 mill. som følge av avdekking
av skjulte konstruksjoner som krever fornyelse. Dette har ført til økt omfang og leietid av stilas med
«tak over tak», avvikende grunnforhold eller fundamenttilstand og økt prosjektering og
administrasjonsutgifter. Kommunedirektøren foreslår at merkostnaden på kr 2,6 mill. tilleggsbevilges.

6. Mosvangen barnehage
Stavanger formannskap har vedtatt å avsette kr 2 mill. til utarbeidelse av mulighetsstudie i sak 112/21
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?agendaItemId=231330). Arbeidet med mulighetsstudie er
foreslått med oppstart allerede i år.
Linje 7-9. Sølvberget
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtatt kr 0,7 mill. til flytting av biblioteket på
Rennesøy. Prosjektet ble derimot lagt på is like etterpå. Det forslås derfor en omdisponering av
investeringsmidlene med kr 0,2 mill. til låneautomat Madla bibliotek og kr 0,5 mill. til oppgradering av
Sølvbergets nettsider. Sølvbergets eksisterende nettsider oppfyller ikke kravene til universell
utforming og trenger en oppgradering. Denne oppgraderingen har stått på vent under pandemien. På
nasjonalt nivå foregår det et utviklingsarbeid knyttet til nettsideløsninger for bibliotek. Dette
utviklingsarbeidet er i en tidlig fase og det vil ta noen år før dette er ferdigstilt, derfor foreslår
kommunedirektøren å gå i gang med oppgradering i 2021.

10. Badedammen, universell utforming WC
I forbindelse med pågående arbeid i parken ved badedammen foreslås det å utvide prosjektet for å få
på plass et universelt utformet toalett. Anlegget som finnes nå, er ikke tilgjengelig for
rullestolbrukere. For å sikre universell utforming foreslås det å øke prosjektets ramme med kr 0,4
mill.

11. Levekårsløft Storhaug/Rasmus Risas gate
Områdesatsingen på Storhaug har som overordnet mål å bedre de sosiale og miljømessige levekårene
på Storhaug, og har mange tiltak og prosjekter for å nå dette. Et av de største prosjektene som er
knyttet til fysisk nærmiljø i områdesatsingen på Storhaug er oppussingen av Rasmus Risas gate 33.
Målet er å tilgjengeliggjøre bygget til glede for innbyggerne. Huset vil bli et samlings- og aktivitetssted,
hvor bruken koordineres av frivilligsentralen. Det er bevilget kr 2 mill. til prosjektet gjennom midler fra
Levekårsløft Storhaug.
Som følge av økte krav til blant annet bæring, akustikk og brannsikkerhet vil det påløpe en
merkostnad på kr 2,5 mill. for å ferdigstille 1. etasje i bygget. Kommunedirektøren vil i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025 i tillegg foreslå å innarbeide kr 4,5 mill. i 2022 for å renovere hele bygningen.
Det foreslås derfor å øke rammen med kr 2,5 mill. i 2021 og kr 4,5 mill. i 2022 for å ferdigstille
prosjektet.

12. Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr
Hillevåg helsestasjon flytter i november inn i nye lokaler i «Helsehuset» ved Kilden.
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. for å dekke kostnader til nødvendig inventar og utstyr.
Det er tidligere bevilget kr 3,35 mill. på prosjektet som gjelder inventar og utstyr til jordmortjenesten
og familiesenteret, som tidligere i år også flyttet inn i nye lokaler.

13. Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken

Dagsenter og avlastning har kostnader knyttet til overtagelse av Myklebust avlastningsbolig, samt
overflytting og oppstart av Høyebakken avlastningsbolig. Dette er utgifter til innkjøp av møbler, utstyr,
inventar, IT, flytting og byggteknisk tilbakestilling av bygg. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr
0,5 mill. til formålet.

Prosjekter med endring i finansiell fremdrift
Budsjettjusteringene i linje 14-65 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret
fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som
foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er
kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

45. Lervigskvartalet butikkeiendom AS
I Lervigskvartalet inngår bygg som vil seksjoneres, hvorav én seksjon vil overdras til ekstern part. Den
aktuelle seksjonen vil oppføres i regi av Lervigskvartalet Butikkeiendom AS som er heleid av Stavanger
kommune. Det foreslås at den samlede rammen for Lervigskvartalet justeres ned med kr 6 mill. i
kommunekassen, og konverteres til utlån til Lervigskvartalet Butikkeiendom AS.

Prosjekter – overføringer mellom drift og investering
66. Tastaveden skole
Kostnader til leie av lokaler i byggeperioden for Tastaveden skole regnes som en driftskostnad, og det
foreslås derfor å flytte årets leiekostnader på kr 3,8 mill. fra investering til drift.

67. Velferdsteknologi, personvernrådgiver
Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Det foreslås derfor å overføre kr
0,83 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til stillingen som personvernrådgiver. Dette er
en midlertidig stilling for å etablere rutiner for vurdering av personvern ved implementering av
velferdsteknologi. Dette vurderes som en forutsetning for videre implementering av velferdsteknologi.

68. Velferdsteknologi
Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Dette gjelder småskala-kjøp av
utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt
utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår derfor en
overføring fra investering til drift på kr 1,2 mill.

69. Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy
Reversering av budsjettjustering i 1. tertial som skyldes en inkurie.

70. IKT-utstyr skole
Utskifting av maskinparken har blitt utsatt på grunn av mangelen av chromebooks i markedet.
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4 mill. fra drift til investering for å fremskyve utrulling av
smarttavler i klasserommene i henhold til IKT-strategien for Stavangerskolen.

71. Folkehelsemidler – Badedammen

Det ble i 2021 tildelt folkehelsemidler til prosjekt Badedammen. Prosjektets kostnader er av
investeringsmessig karakter, så det foreslås overført fra drift til investering.

72. Områdeløft Hillevåg – Lekeplass Helmer Hanssens gate
Det foreslås en overføring fra Områdeløft Hillevåg til idrett og utemiljø for oppgradering av lekeplass i
Helmer Hanssens gate. Prosjektets kostnader er av investeringsmessig karakter, så det foreslås
overført fra drift til investering.

73. Stokka sykehjem, kjøp av buss
Stokka sykehjem skal gå til anskaffelse av en buss. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,53
mill. fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å dekke anskaffelsen. Kr 0,4 mill. dekkes av
prosjektet Biler, virksomheter i helse og velferd.

Finansiering
74. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å øke overføringen fra drift med
kr 0,98 mill.

75. Overføring mellom drift og investering, økt overføring
Det foreslås å øke overføring fra drift til investering med kr 55,89 mill.

76. Bruk av lån
Det foreslås å redusere bruk av lån med kr 78,62 mill.

77. Refusjon Miljødirektoratet
Det forventes et tilskudd fra Miljødirektoratet knyttet til prosjektet forurenset sjøbunn på kr 2,2 mill.
Det er knyttet noe usikkerhet til utbetalingstidspunkt.
78. -79. Avdrag på lån til videreutlån
Det foreslås å justere avdrag på lån til videreutlån og mottatte avdrag på utlån i tråd med
regnskapsførte kostnader og inntekter.

2.3 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering –
drift
Nr

Område/sak
Oppvekst og utdanning
Koronatiltak:

1

Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien

5 000

2

Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien

5 000

Nr

Område/sak
Ordinære tjenester:

3

Barnehage, private barnehager, økt kapitaltilskudd

2 300

4

Grunnskole, SFO-foreldrebetalinger

10 000

5

Barnevern, klientutgifter

-5 000

6

Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern

500

Overføring fra drift til investering
7

Grunnskole, IKT-midler (overføring fra drift til investering)

-4 000

Delsum Oppvekst og utdanning

13 800

Helse og velferd
Særskilte koronatiltak:
8

Bofellesskap, dagtilbud, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien

6 000

9

Alders- og sykehjem, ideelle og kommunale sykehjem, 2. halvår, smittevern og ekstra lønnskostnader
grunnet koronapandemien

4 000

10

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

6 600

11

Sentrale midler legetjenester, koronakostnader ved smittesporing og drift av luftveislegekontor

5 000

12

NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), koronakostnader

1 000

13

Stavanger legevakt, koronakostnader ved drift av testsenter og luftveislegevakt

11 400

14

Vaksinasjon, koronavaksinering

16 000

Ordinære tjenester:
15

Fysio- og ergoterapitjenesten, kompensasjon for redusert tilskudd fra Helsedirektoatet

750

16

Fysio- og ergoterapitjenesten, styrking av budsjettrammen

17

Alders- og sykehjem, Boganes sykehjem lindrende enhet, palliativ medisinsk behandling

500

18

Boligkontoret, styrking av budsjettrammen

400

19

NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP)

6 000

20

Sentrale midler levekår, tilskudd til etablering og tilpasning bolig

2 500

21

Bofellesskap, satelitter, dagtilbud og nytt bofellesskap

3 000

22

Helse- og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester, BPA, omsorgslønn og støttekontakt

2 000

18 000

Overføring fra drift til investering
23

Stokka sykehjem, kjøp av buss (overføring fra drift til investering)

24

Stab helse og velferd, personvernrådgiver velferdsteknologi (overføring fra investering til drift)

25

Sentrale midler levekår, velferdsteknologi (overføring fra investering til drift)
Delsum Helse og velferd

-530
830
1 200
84 650

Nr

Område/sak
By- og samfunnsplanlegging
Overføring fra drift til investering

26

Beredskap og samfunnsutvikling, folkehelsemidler til prosjektet Badedammen (overføring fra drift til
investering)

-180

27

Beredskap og samfunnsutvikling, overføring av midler fra områdeløft Hillevåg til oppgradering av
lekeplass i Helmer Hansensgate, Saxemarka, (overføring fra drift til investering)

-600

Delsum By- og samfunnsplanlegging

-780

Bymiljø og utbygging
Særskilte koronatiltak:
28

Idrett og utemiljø, leie av eksternt vakthold som følge av koronapandemien

2 200

29

Idrett og utemiljø, ekstra renhold ved skolelokaler som følge av koronapandemien

1 200

30

Idrett og utemiljø, utkjøring av vaksiner og medisinsk utstyr som følge av koronapandemien

31

Idrett og utemiljø, lavere billettinntekter ved svømmehaller grunnet koronapandemien

32

Idrett og utemiljø, lavere salgsinntekter ved kafe grunnet koronapandemien

33

Eiendom, ettergivelse av leie til kommunens leietakere 1. halvår 2021

300
5 100
900
1 000

Ordinære tjenester:
34

Idrett og utemiljø, inntekter fra utleie av lokaler

35

Idrett og utemiljø, tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft

36

Eiendom, energikostnader

37

Klima og miljø, prosjekt interaktiv digital løsning for økt engasjement gjennom deling av klima- og
miljøinspirasjon

38

Klima og miljø, piggdekkavgift, reduserte inntekter

-2 500
900
32 000
500
2 000

Overføring fra drift til investering
39

Idrett og utemiljø, uteareal ved skoler på Finnøy og Rennesøy (overføring fra drift til investering)

-1 500

40

Utbygging, leie av lokaler i forbindelse med rehabilitering av Tastaveden skole (overføring fra drift til
investering)

3 800

Delsum Bymiljø og utbygging

45 900

Innbygger- og samfunnskontakt
Særskilte koronatiltak:
41

Kommunikasjon, økte kostnader til lønn og drift grunnet koronapandemien

1 100

Ordinære tjenester:
42

Næring, andel av tilskudd til energihovedstaden omdisponeres til energi-omstillingsprosjekter under
vekstfondet

-2 800

Delsum Innbygger- og samfunnskontakt

-1 700

Nr

Område/sak
Stab og støttefunksjoner

43

Kommunedirektøren, kostnader knyttet til testing av utenlandske studenter grunnet
koronapandemien

44

Kommunedirektøren, kostnader knyttet til beredskapskjøkken grunnet koronapandemien

1 400

45

Digi Rogaland, skjønnsmidler prosjekt smartteknologi

1 500

46

FOU, skjønnsmidler prosjekt kunnskapsbasert praksis

1 400

47

Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler fra innovasjon og digitalisering til regnskap og
lønn

48

Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler til regnskap og lønn fra innovasjon og
digitalisering

49

Innovasjon og støttetjenester, lavere aktivitet innenfor FoU, digitalisering og innovasjon

-8 000

Delsum stab- og støttefunksjoner

-3 000

Delsum tjenesteområdene

700

-5 000

5 000

138 870

Sentrale utgifter
Særskilte koronatiltak:
50

Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 2. halvår, KS 78/21

-37 400

51

Stavanger Forum AS, kompensasjon for sambruk grunnet koronapandemien

2 300

52

Kompensasjonsordning for lokale virksomheter, kommunal bevilgning, koronapandemien

1 500

53

Stavanger kirkelig fellesråd, tilskudd til dekning av ekstra kostnader som en følge av
koronapandemien

54

Sykelønnsrefusjon, utvidet ordning av sykepenger i arbeidsgiverperioden grunnet koronapandemien

640
-10 000

Ordinære tjenester:
55

Ryfast-prosjektet, sluttoppgjør

18 590

56

Folkehallene, drift av Forus Sportssenter

1 900

57

Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

4 100

58

Fellesugifter, økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning

3 300

59

Fellesutgifter, tros- og livssynssamfunn, tilbakebetaling av tilskudd

60

Fellesutgifter, lønnsoppgjør

-15 000

Delsum sentrale utgifter

-30 870

-800

Sentrale inntekter
Koronarelaterte inntekter:
61

Rammetilskudd, skjønnsmidler til smittevern og TISK for 1. halvår 2021
Ordinære inntekter:

-18 000

Nr

Område/sak

62

Eiendomsskatt, økt inntektsnivå

63

Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag

64

Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag

65

Rammetilskudd, RNB2021, kapitaltilskudd private barnehager

66

Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi barnevern

67

Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi Rogaland, smartteknologi

68

Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt digital løsning klima/miljø

69

Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Kunnskapsbasert praksis

70

Integreringsmidler, etterutbetalinger fra IMDI (for tidligere år)

71

Frikraft, økt kraftpris

-9 800

72

Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

-4 100

Delsum sentrale inntekter

-5 000
-62 000
7 000
-3 700
-500
-1 500
-500
-1 400
-30 000

-129 500

Eksterne finanstransaksjoner
73

Finansforvaltning, netto realisert gevinst

74

Forsinkelsesrenter, inntektstap

75

Netto kapitalkostnader, reduksjon

76

Utbytte, kommunale selskap

77

Eieruttak, Stavanger parkeringsselskap KF
Delsum finanstransaksjoner

-2 700
230
-47 900
6 000
10 500
-33 870

Interne finanstransaksjoner
78

Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

79

Overføring mellom drift og investering, økt overføring

80

Avsetning til disposisjonsfond, vekstfond, energi-omstillingsprosjekter

2 800

81

Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning, netto realisert gevinst

2 700

82

Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, redusert piggdekkavgift

-2 000

83

Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon

-5 000

Delsum interne finanstransaksjoner

55 370

Budsjettbalanse

Tabell 2.2 Forslag til budsjettendringer - drift

Oppvekst og utdanning

980
55 890

0

Koronatiltak
1. Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien
I 1. tertial fikk barnehagerammen tilført kr 5 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår. Med
bakgrunn i bokførte koronautgifter per 2. tertial og prognoser for resten av året, foreslår
kommunedirektøren å styrke barnehagerammen med ytterligere kr 5 mill.

2. Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien
I 1. tertial fikk grunnskolerammen tilført kr 10 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår. Med
bakgrunn i bokførte koronautgifter per 2. tertial og prognoser for resten av året, foreslår
kommunedirektøren å styrke grunnskolerammen med ytterligere kr 5 mill.

Ordinære tjenester
3. Barnehage, private barnehager, økt kapitaltilskud
I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det vedtatt at kapitaltilskuddssatsene til private barnehager for 1.
halvår 2021, blir videreført for 2. halvår. Kommunedirektøren foreslår å oppjustere barnehagerammen
med kr 2,3 mill. for å kompensere for endringen av kapitaltilskuddssatsen.

4. Grunnskole, SFO-foreldrebetalinger
Mindreinntektene knyttet til gratis SFO for 1. trinn har vært beregnet for lavt. I tillegg har SFOdeltakelse for elever på 2.-4. trinn våren 2021 vært betydelige lavere enn forventet.
Kommunedirektøren foreslår derfor en budsjettstyrking på kr 10 mill. til å dekke denne
mindreinntekten.

5. Barnevern, klientutgifter
Det forventes et mindreforbruk på kr 5 mill. som følge av nedgang i totale klientutgifter i barnevernet
og kommunedirektøren foreslår å nedjustere budsjettrammen med tilsvarende beløp.

6. Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern
Stavanger kommune får kr 0,5 mill. i skjønnsmidler fra Statsforvalteren til prosjektet DigiBarnevern,
som er et samarbeid med Trondheim, Asker, Bergen og Bærum. Kommunene skal velge ut en
leverandør som skal utvikle en ny fagløsning til bruk i barnevernet.

Overføring fra drift til investering
7. Grunnskole, IKT-midler (overføring fra drift til investering)
Utskifting av maskinparken har blitt utsatt på grunn av mangel av chromebooks på markedet.
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4 mill. fra drift til investering for å fremskyve investeringer
i smarttavler i klasserommene i henhold til IKT-strategien for stavangerskolen.

Helse og velferd
Koronatiltak

8. Bofellesskap, dagtilbud, smittevern og ekstra lønnskostnader grunnet koronapandemien
På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til
beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i
lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Virksomheten har også måtte
håndtere utfordringer knyttet til karantene og smittevernrestriksjoner, som har gitt en økning i
vikarutgiftene.
Ved behandling av 1. tertial 2021 fikk bofellesskap overført kr 3,8 mill. fra dagsenter og avlastning for
å dekke koronarelaterte kostnader. Det forventes at bofellesskap vil ha koronarelaterte kostnader i
2021 på kr 9,8 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap i 2. tertial med kr 6
mill. for å dekke merforbruk knyttet til koronautgifter.

9. Alders- og sykehjem, ideelle og kommunale sykehjem, 2. halvår, smittevern og ekstra
lønnskostnader grunnet koronapandemien
Ideelle og kommunale alders- og sykehjem har hatt en økt kostnad i tilknytning til korona. Prognose
for kostnader per 2. halvår utgjør kr 4 mill., og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med
tilsvarende beløp.

10. Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernutstyr og lønn
Merkostnader i forbindelse med karantene- og isolasjonshotell, smittevernutstyr, smittevern og lønn
innenfor stab helse og velferd anslås til å utgjøre kr 6,6 mill. ved årets slutt. Kommunedirektøren
foreslår at budsjettet styrkes med tilsvarende beløp.

11. Sentrale midler legetjenester, koronakostnader ved smittesporing og drift av
luftveislegekontor
I 1. tertial fikk legetjenester tilført kr 8,2 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår til
smittesporing og drift av luftveislegekontor. Disse tiltakene har en prognose på kr 13,2 mill. ved årets
slutt og kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 5,0 mill.

12. NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), koronakostnader
Per 2. tertial er det utbetalt kr 3,8 mill. mer enn budsjett i kvalifiseringsstønad til deltakere i
kvalifiseringsprogrammet. Dette skyldes en økning i antall deltakere i programmet. Det forventes et
merforbruk på kr 7 mill. Av disse regnes kr 1 mill. å være en konsekvens av koronapandemien og
forlengelse i program. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. Tiltaket må sees
i sammenheng med tiltak nr. 19.

13. Stavanger legevakt, koronakostnader ved drift av testsenter og luftveislegevakt
I 1. tertial fikk Stavanger legevakt tilført kr 20 mill. for å dekke koronakostnader for 1. halvår.
Årsprognosen for drift av koronatestsenter og luftveislegevakt er kr 31,4 mill. og kommunedirektøren
foreslår på bakgrunn av dette å styrke budsjettet med kr 11,4 mill.

14. Vaksinasjon, koronavaksinering
Vaksinasjon er en midlertidig virksomhet opprettet for å kunne håndtere koronavaksinering av
kommunens befolkning. Massevaksineringen i Forum Expo skal avvikles fra 1. oktober, men
vaksineringen vil fortsette i mindre skala med et mindre team. I 1. tertial ble virksomheten styrket
med kr 28 mill. Årsprognosen tilsier et forbruk på i overkant av kr 44 mill. Kommunedirektøren
foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 16 mill. for å dekke kostnadene til koronavaksinering.

Ordinære tjenester
15. Fysio- og ergoterapitjenesten, redusert tilskudd fra Helsedirektoratet
Hvert år mottar Stavanger kommune et tilskudd fra Helsedirektoratet knyttet til tidlig og koordinert
innsats. I 2021 ble tilskuddet redusert, blant annet fordi arbeidsinnsats til ergoterapeuter ble tatt ut
av beregningsgrunnlaget for tilskudd. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,75
mill. for å kompensere for redusert tilskudd, slik at tjenestetilbudet mot skolehelsetjenesten kan
opprettholdes.

16. Fysio- og ergoterapitjenesten, styrking av budsjettrammen
Fysio- og ergoterapitjenesten jobber med omstilling for å tilpasse aktiviteten til dagens økonomiske
rammer. Dette er en oppgave som tar tid, og årsprognosen for fysio- og ergoterapitjenesten er et
merforbruk på kr 3 mill. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren en budsjettøkning på kr 2
mill.

17. Alders- og sykehjem, Boganes sykehjem lindrende enhet, palliativ medisinsk behandling
Gjennomgang av merforbruk ved lindrende enhet på Boganes sykehjem har vist at det er økte
kostnader til palliativ medisinsk behandling. På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren å
styrke budsjettet med kr 0,5 mill.

18. Boligkontoret, styrking av budsjettrammen
Boligkontoret har hatt en markant økning i antall behandlede søknader, som igjen har ført til at de
faste lønnsutgiftene overgår budsjettrammen. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 0,4
mill. Kommunedirektøren foreslår derfor at budsjettet styrkes med kr 0,4 mill.

19. NAV, flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Per 2. tertial er det utbetalt kr 3,8 mill. mer enn budsjett i kvalifiseringsstønad til deltakere i
kvalifiseringsprogrammet. Sammenlignet med samme tid i fjor er deltakere i KVP økt med 11,9 %. KVP
er rettighetsfestet, og sosialhjelpsmottakere som er i målgruppen får tilbud om KVP som erstatter
sosialhjelp. Det forventes et merforbruk på kr 7 mill., hvorav kr 6 mill. skyldes en økning i antall
deltakere i programmet. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 6 mill. Tiltaket må
sees i sammenheng med tiltak nr. 12.

20. Sentrale midler levekår, tilskudd til etablering og tilpasning bolig
Boligkontoret viser til at per august 2021 har 131 enslige og familier kjøpt sin egen bolig ved hjelp av
startlån og tilskudd til etablering. 18 av disse bodde før i kommunal utleiebolig. Inntil 2020 ble
tilskudd til etablering videreformidlet fra Husbanken. Kommunene må nå budsjettere dette selv, og
Stavanger kommune har i inneværende år avsatt kr 10 mill. Dette er tilskudd til personer med svak
økonomi som får hjelp slik at de blir i stand til å finansiere en egnet bolig. Per august er gjenstår kr
2,9 mill. av avsatt budsjettramme. Fortsetter dagens aktivitet og hastighet på bosettingene, vil
boligkontoret måtte avslå søknader om finansieringsbevis grunnet mangel på tilskuddsmidler. På
bakgrunn av dette forslår kommunedirektøren en budsjettøkning på kr 2,5 mill.

21. Bofellesskap, satellitter, dagtilbud og nytt bofellesskap
I 2021 har ressursbruk knyttet til satellitter vært høyere enn forutsatt, og det forventes et merforbruk
knyttet til satellittene i størrelsesorden kr 1 mill. Videre har bofellesskap en økning i antall brukere
som vil få dagtilbud i bofellesskap, med et estimert merforbruk på kr 1,5 mill. Brukereid bofellesskap

på Solborg vil bli ferdigstilt tidligere enn planlagt, og det vil påløpe lønnsutgifter i 2021 tilsvarende kr
0,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til bofellesskap med kr 3 mill.

22. Helse- og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester, BPA, omsorgslønn og støttekontakt
I 1. tertial fikk helse- og velferdskontorene tilført kr 17 mill. for å dekke merforbruket. Per 2. tertial har
det blitt betalt ut kr 15,3 mill. mer enn budsjettert, inkludert midler fra 1. tertial.
Hovedårsakene til merforbruket innenfor helse- og velferdskontorene er kjøp av private
heldøgnstjenester og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Kostnadsveksten på kjøp av private
heldøgnstjenester skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester som kom i midten av
2020 og prisvekst. Økningen på BPA skyldes i hovedsak økning i antall brukere som mottar tjenesten
fra privat leverandør. Kommunedirektøren foreslår derfor en budsjettøkning på ytterlige kr 18 mill. for
å dekke forventet merforbruk.

Overføring fra drift til investering
23. Stokka sykehjem, kjøp av buss (overføring fra drift til investering)
Stokka sykehjem skal gå til anskaffelse av en buss og kr 0,53 mill. foreslås overført fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

24. Stab helse og velferd, personvernrådgiver velferdsteknologi (overføring fra investering til
drift)
Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Det foreslås derfor å overføre kr
0,83 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til stillingen som personvernrådgiver. Dette er
en midlertidig stilling for å etablere rutiner for vurdering av personvern ved implementering av
velferdsteknologi. Dette vurderes som en forutsetning for videre implementering av velferdsteknologi.

25. Sentrale midler levekår, velferdsteknologi (overføring fra investering til drift)
Deler av prosjektet velferdsteknologi er av driftsmessig karakter. Dette gjelder småskala-kjøp av
utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt
utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår derfor en
overføring fra investering til drift på kr 1,2 mill.

By- og samfunnsplanlegging
Overføring fra drift til investering
26. Beredskap og samfunnsutvikling, folkehelsemidler til prosjektet Badedammen (overføring
fra drift til investering)
I årets utdeling av folkehelsemidler, ble det tildelt kr 0,18 mill. til prosjektet Badedammen. Dette er et
prosjekt innenfor investeringsbudsjettet. Derfor foreslås det å flytte budsjettmidler fra driftsbudsjettet
til investeringsbudsjettet.

27. Beredskap og samfunnsutvikling, overføring av midler fra områdeløft Hillevåg til
oppgradering av lekeplass i Helmer Hansensgate, Saxemarka, (overføring fra drift til
investering)

Lekeplassen i Helmer Hansensgate skal oppgraderes, og det har en kostnadsramme på kr 0,6 mill.
Dette er et prosjekt innenfor investeringsbudsjettet. Det foreslås å flytte driftsmidler fra områdeløft
Hillevåg til investeringsbudsjettet på idrett og utemiljø.

Bymiljø og utbygging
Koronatiltak
28. Idrett og utemiljø, leie av eksternt vakthold som følge av koronapandemien
Som følge av koronasituasjonen har idrett og utemiljø engasjert eksternt vakthold for å ivareta
sikkerhet og påse at koronareglene blir fulgt. I forbindelse med tiltaket ble budsjettet styrket med kr
0,8 mill. i 1. tertial. Den forventede kostnaden i 2021 utgjør kr 3,0 mill. Kommunedirektøren foreslår å
styrke budsjettet med kr 2,2 mill. i 2. tertial.

29. Idrett og utemiljø, ekstra renhold ved skolelokaler som følge av koronapandemien
Som følge av korona er det økt renhold ved kommunens gymsaler/skolelokaler. Kostnaden er
forventet å utgjøre kr 1,2 mill. totalt i 2021. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til idrett
og utemiljø tilsvarende.

30. Idrett og utemiljø, utkjøring av vaksiner og medisinsk utstyr som følge av
koronapandemien
Idrett og utemiljø har merkostnader knyttet til utkjøring av vaksiner og medisinsk utstyr.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,3 mill.

31. Idrett og utemiljø, lavere billettinntekter ved svømmehaller grunnet koronapandemien
Som følge av koronasituasjonen har det vært begrenset kapasitet ved kommunens svømmeanlegg,
mindreinntekten grunnet det reduserte billettsalget forventes å utgjør totalt kr 6,8 mill. hvorav
budsjettet ble styrket med kr 1,7 mill. i 1. tertial. Kommunedirektøren foreslår nå å styrke budsjettet
med kr 5,1 mill. i 2. tertial.

32. Idrett og utemiljø, lavere salgsinntekter ved kafe grunnet koronapandemien
Som følge av koronasituasjonen har det vært begrenset kapasitet ved kommunens svømmeanlegg
Grunnet den begrensede publikumskapasiteten ved Gamlingen er det også mindreinntekter knyttet til
kafeen. Totalt i 2021 er den forventede mindreinntekten estimert til kr 0,9 mill. Kommunedirektøren
foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.

33. Eiendom, ettergivelse av leie til kommunens leietakere 1. halvår 2021
I henhold til punkt 7 i forslag til vedtak foreslås det å avsette midler for inntil 50 % leiereduksjon til
kommunens leietakere for 1. halvår 2021 innenfor næring, kultur og/eller organisasjoner som oppfyller
følgende kriterier:

Direkte økonomisk negativt berørt av nasjonale eller lokale koronaforskrifter, men ikke
omfattet av andre nasjonale kompensasjonsordninger («kontantstøtteordning»).
Økonomisk tap må være høyere enn søknadsbeløpet og må kunne dokumenteres med
relevante regnskapstall. For leiereduksjoner under kr 10 000 kan dette imidlertid erstattes

med en erklæring.
Samme formål eller aktivitet kan ikke være omfattet av andre støtteordninger.
Hver enkelt leietaker må selv søke om reduksjon.
Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 1,0 mill. til ettergivelse av leie til de virksomhetene
som omfattes av forslag til vedtak.

Ordinære tjenester
34. Idrett og utemiljø, inntekter fra utleie av lokaler
Idrett og utemiljø har en merinntekt som følge av utleie av lokaler, den er forventet å utgjøre kr 2,5
mill. totalt i 2021. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet tilsvarende.

35. Idrett og utemiljø, tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft
Det ble i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtatt i sak 47/21
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1373132?agendaItemId=230511) at tilskudd til WC skøyter og VM i
styrkeløft i 2021 skulle bli vurdert i forbindelse med 2. tertial. Kommunedirektøren foreslår styrke
budsjettet med kr 0,9 mill. for å kunne innvilge tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft 2021 med
henholdsvis kr 0,4 mill. og kr 0,5 mill.

36. Eiendom, energikostnader
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 32 mill. som følge av høye energikostnader i
innværende år. Budsjettmidlene vil legges hos eiendom og bli fordelt videre ut på kommunens
virksomheter.

37. Klima og miljø, interaktiv digital løsning for økt engasjement gjennom deling av klima- og
miljøinspirasjon
Stavanger kommune er tildelt kr 0,5 mill. fra Statsforvalteren til interaktiv digital løsning for økt
engasjement gjennom deling av klima- og miljøinspirasjon. Kommunedirektøren foreslår å styrke
budsjettet i tråd med tilskuddet.

38. Klima og miljø, piggdekkavgift, reduserte inntekter
Som følge av at flere innbyggere enn tidligere kjører piggfritt foreslår kommunedirektøren å redusere
den budsjetterte inntekten med kr 2 mill. Det vil medføre en mindre avsetning til klima- og
miljøfondet.

Overføring fra drift til investering
39. Idrett og utemiljø, uteareal ved skoler på Finnøy og Rennesøy (overføring fra drift til
investering)
I 1. tertial 2021 ble det vedtatt en teknisk budsjettjustering, hvor budsjettmidler tilsvarende kr 1,5 mill.
tiltenkt utearealer på skoler på Finnøy og Rennesøy, ble overført fra investering til drift. Dette skyldes
en feiltolking av årsprogrammet til park og vei, hvor intensjonen var at midlene skulle ligge i
investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår at denne tekniske budsjettjusteringen reverseres.

40. Utbygging, leie av lokaler i forbindelse med rehabilitering av Tastaveden skole (overføring
fra investering til drift)
Som følge av rehabilitering av Tastaveden skole leier kommunen midlertidige lokaler. Midlene
tilknyttet prosjektet ligger i investering, mens leien er av driftskarakter. Kommunedirektøren foreslår
derfor en teknisk overføring fra investering til drift på kr 3,8 mill.

Innbygger- og samfunnskontakt
Koronatiltak
41. Kommunikasjon, økte kostnader til lønn og drift grunnet koronapandemien
Kommunikasjonsavdelingen har økte lønn- og driftskostnader knyttet til koronapandemien. Dette er
ekstraordinære kostnader som avdelingen ikke har midler til å dekke innenfor egen ramme.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,1 mill. for å dekke koronakostnader
siste halvår.

Ordinære tjenester
42. Næring, andel av tilskudd til energihovedstaden omdisponeres til energiomstillingsprosjekter under vekstfondet
Næring ble i 1. tertial tildelt kr 3,0 mill. i tilskudd til energihovedstaden, jf. sak i Stavanger
kommunestyre 78/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714673?agendaItemId=231072). En andel på kr 2,8
mill. ønskes overført til vekstfondet og skal tildeles energi-omstillingsprosjekter med en utlysning i
desember 2021.

Stab og støttefunksjoner
Koronatiltak
43. Kommunedirektøren, kostnader knyttet til testing av utenlandske studenter grunnet
koronapandemien
Helfo dekker ikke koronatester for utenlandske studenter ved UiS uten D-nummer. Etter en
henvendelse fra Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr) har Stavanger kommune
tatt på seg å dekke disse kostnadene knyttet til testing. Det vil bli søkt om å få refundert disse
kostnadene i ettertid. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,7 mill. for å
dekke kostnader for dette.

44. Kommunedirektøren, kostnader knyttet beredskapskjøkken grunnet koronapandemien
Stavanger kommune har hatt økte kostnader knyttet til drift av beredskapskjøkken også i 2021.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,4 mill. for å dekke driften av
beredskapskjøkkenet i 2021.

Ordinære tjenester

45. Digi Rogaland, skjønnsmidler prosjekt smartteknologi
Fellesprosjektet Digi Rogaland får kr 1,5 mill. i prosjektmidler fra Statsforvalteren til prosjektet
smartteknologi. Tildelingen gjelder alle Rogalandskommunene og blir betalt ut til Stavanger kommune
som vertskommune.

46. FOU, skjønnsmidler prosjekt kunnskapsbasert praksis
Stavanger kommune er tildelt kr 1,4 mill. i skjønnsmidler fra Statsforvalteren til prosjektet
«Kunnskapsbasert praksis som system for tjeneste – og kvalitetsutvikling; hvordan få dette til i
praksis?» Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger, Sandnes, Strand, Hjelmeland, Hå, Gjesdal,
Time, Klepp, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund. Kommunene skal prøve
ut nye modeller for å få kunnskapsbasert praksis til å bli den valgte tilnærmingen som grunnlag for
faglige beslutninger i tjenesteutførelsen.

47. Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler fra innovasjon og digitalisering til
regnskap og lønn
Regnskap og lønn har merforbruk i forbindelse med arbeid knyttet til tilbakeføring fra foretak til
basisorganisasjonen. Samtidig har innovasjon og støttetjenester mindreforbruk grunnet vakante
stillinger. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 5 mill. fra innovasjon og digitalisering til
regnskap og lønn.

48. Innovasjon og støttetjenester, omdisponering av midler til regnskap og lønn fra innovasjon
og digitalisering
Se beskrivelse i budsjettendring nr. 47.

49. Innovasjon og støttetjenester, lavere aktivitet innenfor FoU, digitalisering og innovasjon
Innovasjon og støttetjenester har vakante stillinger innenfor avdelingen digitalisering og innovasjon, i
tillegg til at aktivitetsnivået knyttet til FoU, digitalisering og innovasjon er noe lavere enn planlagt.
Aktivitetsnivået vil ta seg opp utover høsten, men tjenesteområdet forventer likevel et mindreforbruk
ved utgangen av året. Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen til innovasjon og
støttetjenester med kr 8,0 mill.

Sentrale kostnader
Koronatiltak
50. Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 2. halvår, KS 78/21
I 1. tertial ble det vedtatt å avsette kr 37,4 mill. på kommunens fellesutgifter for å kunne finansiere
koronakostnader 2. halvår 2021. Kommunedirektøren foreslår at midler disponeres til
tjenesteområdene for å dekke estimerte koronakostnader 2. halvår 2021.

51. Stavanger Forum AS, kompensasjon for sambruk grunnet koronapandemien
Stavanger kommune har i forbindelse med koronapandemien disponert Forum-området til blant
annet luftveislegevakt, vaksinesenter og testsenter. Denne aktiviteten har påvirket muligheten for
gjennomføring av arrangement på området. Det foreslås at Stavanger Forum AS kompenseres for
merkostnader og inntektsbortfall på inntil kr 2,3 mill. knyttet til kommunens disponering av området.

Det vises til kapittel 4.9 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/4-okonomisk-status/4-9-kommunaleforetak-og-selskap/) for en nærmere omtale.

52. Kompensasjonsordning for lokale virksomheter, kommunal bevilgning, koronapandemien
Aktører med virksomhet knyttet til gjennomføring av konferanser, utstillinger mv. har blitt rammet av
generelle smitteverntiltak. Enkelte av disse aktørene har ikke vært berettiget for midler fra statlige
kompensasjonsordninger, jf. kapittel 4.8. Det foreslås avsatt kr 1,5 mill. til en eventuell
tilskuddsordning for slike virksomheter, innenfor rammene av den forhåndsgodkjente kommunale
ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. En eventuell etablering av ny tilskuddsordning vil
avgjøres i egen politisk sak. Midlene må disponeres innen 31.12.2021.

53. Stavanger kirkelig fellesråd, tilskudd til dekning av ekstra kostnader som en følge av
koronapandemien
Stavanger kirkelige fellesråd har siden pandemien brøt ut, hatt kostnader knyttet til ekstraordinært
renhold, smittevernstiltak, kostnader knyttet til pålagt hjemmekontor samt ekstra lønnsutgifter
knyttet til å kunne overholde smittevernregler under ulike arrangementer. Kommunedirektøren
foreslår å øke tilskuddsrammen til Stavanger kirkelige fellesråd med kr 0,64 mill. til dekning av
koronakostnader.

54. Sykelønnsrefusjon, utvidet ordning av sykepenger i arbeidsgiverperioden grunnet
koronapandemien
Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet, men under
koronapandemien er det gjort et unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset. Stavanger
kommune får som arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona.
Ordningen er videreført ut september 2021. Refusjon som faller inn under denne ordningen er i 2021
ført på kommunens fellesutgifter, og utgjør per 2. tertial kr 10 mill. Kommunedirektøren foreslår at
mottatt sykelønnsrefusjon brukes til å finansiere merforbruk hos tjenesteområdene.

Ordinære tjenester
55. Ryfast-prosjektet, sluttoppgjør
Stavanger bystyre behandlet finansieringsplanen for Ryfast-prosjektet den 25.01.2011. I
finansieringsplanen ble det lagt til grunn at Stavanger kommune skulle betale kr 200 mill. av totalt kr
363 mill. i lokale tilskudd. Kostnadsøkninger skulle fordeles etter samme nøkkel. Statens vegvesen
har lagt til grunn at sluttoppgjør foretas i 2021. Prognose for sluttkostnad ligger over styringsrammen.
Stavanger kommunes andel av kostnadsøkningen utgjør kr 18,6 mill. Kommunedirektøren tilrår at
budsjettet justeres tilsvarende, jf. kapittel 4.5.

56. Folkehallene, drift av Forus Sportssenter
Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtok vinteren 2020 at driften av Forus
Sportssenter skulle overføres til Folkehallene IKS (sak 113/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228525)) med utgangspunkt i en drifts- og
leieavtale. I økonomiplanene ble det innarbeidet totalt kr 1,5 mill. i tilskuddet til Folkehallene IKS til
drift av Forus Sportssenter. Kommunene Stavanger (77 %) og Sandnes (23 %) eier anlegget gjennom
selskapet Forus Sportssenter AS. Det pågår samtaler om vilkår for ev. inntreden av kommunene Sola
og Randaberg som aksjonærer i Forus Sportssenter AS. Fram til spørsmålet om framtidig eierskap er
avklart foreslås det at dagens aksjonærer tar budsjettmessig høyde for samlet leie til Forus

Sportssenter AS. Dette for å gi selskapet nødvendig forutsigbarhet finansielt. For Stavanger kommune
innebærer dette en økning på kr 1,9 mill. i tilskuddet til Folkehallene. Det vises til kapittel 4.9
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/4-okonomisk-status/4-9-kommunale-foretak-og-selskap/) for nærmere
omtale.

57. Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse
Det vises til omtale under linje 72 og kapittel 4.9 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-082021/4-okonomisk-status/4-9-kommunale-foretak-og-selskap/) .

58. Fellesutgifter, økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning
Faktura fra Norsk pasientskadeerstatning er nylig mottatt for 2021 med krav om kr 6 873 595. Dette er
betydelig høyere enn allerede budsjettert på kr 3,6 mill. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet
justeres med kr 3,3 mill.

59. Fellesutgifter, tros- og livssynssamfunn, tilbakebetaling av tilskudd
Krav om tilbakebetaling av uberettiget støtte i 2011-2014 er på nytt stilt fram etter at anken ikke førte
fram i en tilsvarende sak i rettsvesenet. Det forventes at Oslo katolske bispedømme innfrir kravet fra
Stavanger kommune. Budsjettet foreslås justert med en inntekt på kr 0,8 mill.

60. Fellesutgifter, lønnsoppgjør
Resultatet av årets lønnsoppgjør ser ut til å bli 2,8 %. I Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024
ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2 %, i tråd med statsbudsjettet 2021. Samtidig som
kostnaden ved årets lønnsoppgjør anslås høyere enn hva som er lagt til grunn i vedtatt budsjett, ble
helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2020 lavere enn antatt.
Med bakgrunn i dette anses lønnsreserven tilstrekkelig, og kommunedirektøren foreslår at kr 15 mill.
kan frigis av lønnsreserven.

Sentrale inntekter
Koronarelaterte inntekter
61. Rammetilskudd, skjønnsmidler til smittevern og TISK for 1. halvår 2021.
Før sommeren tildelte Statsforvalteren kr 18 mill. i skjønnstilskudd til smittevern og TISK for 1. halvår
2021. Beløpet foreslås innarbeidet som budsjettjustering i 2. tertial.

Ordinære inntekter
62. Eiendomsskatt, økt inntektsnivå
Fra og med 2021 blir eiendomsskatten i Stavanger kommune fakturert ut etter ny taksering.
Eiendomsskatteinntektene ligger foreløpig om lag kr 11 mill. over budsjettert nivå på kr 297 mill.
Eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer utgjør nå om lag kr 19 mill. høyere enn budsjettert,
mens eiendomsskatt for annen eiendom utgjør om lag kr 8 mill. lavere enn budsjettert.
Med bakgrunn i utfakturert eiendomsskatt og usikkerheten rundt omfang og utfall på klagene, foreslås
inntektsbudsjettet oppjustert med kr 5 mill. i 2021. Samtidig justeres budsjettene internt mellom de

to skattegruppene.

63. Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag
Den høye skatteinngangen så langt i år og forventede høyere inntekter fra restskatter i år
sammenlignet med i fjor, ser ut til å bli på høyere nivåer enn anslagene i revidert nasjonalbudsjett.
Med bakgrunn i dette legger kommunedirektøren til grunn en høyere vekst i skatteinngangen til
kommunene. Anslaget økes fra 8,6 % til 9,7 %. Samtidig foreslås en tilsvarende endring i vekstanslaget
for Stavanger. Skatteanslaget lokalt økes med kr 62 mill. og bidrar til at veksten øker fra 7,5 % til 8,6
%. En skatt per innbygger på 121,7 % av landsgjennomsnittet videreføres. Se nærmere omtale i kapittel
4.4.

64. Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag
Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke inntektsutjevningen med om
lag kr 7,0 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettet.

65. Rammetilskudd, RNB2021, kapitaltilskudd private barnehager
I 1. tertial ble rammetilskuddet justert i tråd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for
2021. Stortinget vedtok i juni å videreføre kapitaltilskudd til private barnehager på 2020-nivå også i 2.
halvår. Budsjettet foreslås justert med kr 3,7 mill. for å ta høyde for dette. Samtidig er kostnadene
foreslått justert tilsvarende, se endringslinje 3.

66. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi barnevern
67. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Digi Rogaland, smartteknologi
68. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt digital løsning klima/miljø
69. Rammetilskudd, skjønnsmidler prosjekt Kunnskapsbasert praksis
Stavanger kommune har også i år sendt inn søknader om prosjektskjønnmidler til interkommunale
samarbeidsprosjektet og har blitt tildelt følgende prosjektskjønnsmidler:

Kr 0,5 mill. til prosjektet Digi Barnevern, som er et samarbeid med Trondheim, Asker,
Bergen og Bærum, for å utvikle en ny fagløsning til bruk i barnevernet.
Kr 0,5 mill. til interaktiv digital løsning for økt engasjement gjennom deling av klima- og
miljøinspirasjon
Kr 1,5 mill. til smartteknologi-prosjekt i det interkommunale samarbeidet Digi Rogaland.
Kr 1,4 mill. til det interkommunale prosjektet «Kunnskapsbasert praksis som system for
tjeneste – og kvalitetsutvikling; hvordan få dette til i praksis?»
Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med tilskuddsinntektene og tilhørende
prosjektkostnader på tjenesteområdene. Jf. endringslinjene 6, 37, 45 og 46.

70. Integreringsmidler, tilskudd fra oppsporingssaker tidligere år
Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2021 er kr 135,5 mill. Kommunen mottok nylig kr 30 mill. i
tilskudd som det ikke er budsjettert for. Dette gjelder oppsporingssaker tilbake i tid, tilskudd
kommunen hadde krav på tidligere år basert på fremsatte krav til IMDi. Av ulike grunner har disse ikke
blitt utbetalt før nå. Det foreslås at budsjettet oppjusteres med kr 30 mill. for å hensynta den økte
inntekten.

71. Frikraft, økt kraftpris
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft.
Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil dermed gi kommunen lavere energikostnader i
vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft er beregnet til kr 9 mill. i 2021. Kraftprisen
har vært høy i 2021. Kommunedirektøren tilrår derfor å øke refusjon fra frikraft med kr 9,8 mill.

72. Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse
Folkehallene er eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kommunestyrene vedtok
vinteren 2020 en ny selskapsstruktur for Folkehallene (sak 102/20)
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361176?agendaItemId=227687). Dette omfattet etableringen av et nytt
felles driftsselskap Folkehallene IKS og konvertering av eksisterende selskapene til rene
eiendomsselskap. Det er i den forbindelse foretatt en virksomhetsoverdragelse til Folkehallene IKS.
Som et ledd i virksomhetsoverdragelsen vil opptjent egenkapital knyttet til driften av anleggene
overføres til Folkehallene IKS. Det er i samråd med revisor avklart at denne overføringen må skje via
eierkommunene. Kommunedirektørene har av den grunn innarbeidet en samlet utbytteforventning på
kr 7,7 mill. fra Multihallen og Storhallen IKS. Det er samtidig innarbeidet et samlet ekstraordinært
tilskudd til Folkehallene IKS på kr 7,7 mill. Transaksjonen vil ikke påvirke resultatet for
kommunekassen. Det vises til kapittel 4.9 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/4okonomisk-status/4-9-kommunale-foretak-og-selskap/) for nærmere omtale.

Eksterne finanstransaksjoner
73. Finansforvaltning, netto realisert gevinst
Det er per 2. tertial 2021 realisert kr 28,8 mill. i gevinst og kr 18 mill. i realisert tap. Det foreslås av
den grunn å justere opp budsjettert netto realisert gevinst fra kr 8,1 mill. til kr 10,8 mill.
Kommunedirektøren tilrår at netto realisert gevinst i 2. tertial 2021 avsettes til disposisjonsfond for å
ta høyde for usikkerhet knyttet til videre utvikling.

74. Forsinkelsesrenter, inntektstap
Formannskapet vedtok i sak 83/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711914?agendaItemId=230658) at
Stavanger kommune skulle fortsetter praksisen med å sette forsinkelsesrenter til 2,7 % ut året av
hensyn til den ekstraordinære situasjonen med pandemien byens innbyggere og bedrifter er rammet
av. Inntektstapet beregnes til kr 0,23 mill. og kommunedirektøren tilrår at inntektsbudsjettet
reduseres tilsvarende.

75. Netto kapitalkostnader, reduksjon
Det er budsjettert med kr 549,6 mill. i netto kapitalkostnader i 2021. Kommunedirektøren har foretatt
en ny beregning av netto kapitalkostnader basert på endringer i rentenivå, endringer i likviditeten,
endringer i tidspunkt for/nivå på låneopptak, innfrielse av gjeld mv. Kommunedirektøren tilrår på
denne bakgrunn at netto kapitalkostnader justeres ned med kr 47,9 mill. i rapporten per 2. tertial
2021.

76. Utbytte, kommunale selskap
Det er budsjettert med et utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. i 2021. Det pågår et arbeid
der aksjonærene vurderer grunnlaget for nødvendige endringer i vedtektene og aksjonæravtalen, for å
åpne opp for utdeling av utbytte. Det tas sikte på å få endelig avklart dette før ordinær

generalforsamling i 2022. Kommunedirektøren tilrår av den grunn å justere ned utbyttet i 2021. Det er
videre lagt til grunn et samlet utbytte på kr 4 mill. fra Renovasjonen IKS, hvorav Stavanger kommunes
andel utgjør kr 2 mill. Representantskapet har vedtatt et samlet utbytte på kr 2 mill. i 2021.
Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å justere ned budsjettert utbytte med kr 1 mill.
Kommunedirektøren vil imidlertid følge opp utbytteforventningen basert på selskapets
utbyttegrunnlag.

77. Eieruttak, Stavanger parkeringsselskap KF
Foretaket har budsjettert med et årsresultat på kr 25,7 mill. i 2021. Det er videre budsjettert med et
eieruttak fra foretaket til kommunekassen på kr 25,5 mill. i 2021, basert på opprinnelig budsjettert
resultat i 2021 og foretakets egenkapitalsituasjon. Oppdaterte prognoser tilser at dersom det ikke
innføres nye strenge smitteverntiltak vil det kunne være mulig å oppnå en omsetningsvekst på 6 % i
2021, noe som gir et resultat i størrelsesorden kr 16,9 mill. Foretaket har følgelig fått et svekket
grunnlag for eieruttak i 2021. Kommunedirektøren tilrår av den grunn at budsjettert eieruttak justeres
ned med kr 10,5 mill. Eieruttaket vil etter dette være på kr 15 mill. i 2021. Det er i tillegg budsjettert
med et forventet utbytte fra datterselskapet Rogaland Parkering AS på kr 2 mill.

Interne finanstransaksjoner
78. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å øke overføringen fra drift med
kr 0,98 mill. Jf. tilsvarende tiltak i investeringsbudsjettet.

79. Overføring mellom drift og investering, økt overføring
Det foreslås å øke overføring fra drift til investering med kr 55,9 mill. for å øke egenfinansieringen av
investeringene. Jf. tilsvarende tiltak i investeringsbudsjettet.

80. Avsetning til disposisjonsfond, vekstfond, energi-omstillingsprosjekter
Dette endringsforslaget henger sammen med linje 42, som omtaler tiltaket på kostnadssiden. Kr 2,8
mill. foreslås overført til vekstfondet. Midlene skal tildeles energi-omstillingsprosjekter. Utlysning
planlegges i desember 2021 og midlene blir utbetalt i 2022.

81. Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning, netto realisert gevinst
Det vises til linje 73 for nærmere omtale. Midlene foreslås satt av på finansforvaltningsfondet
(bufferfondet).

82. Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, redusert piggdekkavgift
Se linje 38 for nærmere omtale av piggdekkavgiften. Piggdekkavgift finansierer kr 3 mill. i drift, kr 1,5
mill. i panteordning, samt kr 6,5 mill. i årlige avsetninger til klima- og miljøfondet. Når det nå anslås
kr 2 mill. lavere piggdekkavgifter, må dette tilsvarende redusere planlagt avsetning til
disposisjonsfondet som er merket klima- og miljøfond.

83. Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon
Planlagte miljø- og klimatiltak finansiert av fondet utgjør kr 13,3 mill. i 2021. I Handlings- og
økonomiplanen for 2021-2024 ble bruken av klima- og miljøfondet redusert uten at dette var tilsiktet.
Kommunedirektøren foreslår følgelig å justere bruken slik at fondet kan finansiere kr 13,3 mill. til ulike

tiltak skissert av utvalg for miljø og utbygging, jf. vedtakene i de to foregående handlings- og
økonomiplanene. Klima- og miljøfondet anslås etter dette å være kr 22,7 mill. ved slutten av året.

3 Samfunn
3.1 Befolkning
3.2 Arbeidsledighet
3.3 Sosiale tjenester

3.1 Befolkning
Stavanger hadde en befolkningsnedgang på 238 personer i 2. kvartal 2021. Dette er en kraftigere
nedgang fra tilsvarende kvartal i 2020, da nedgangen var 149. Det har vært en høyere netto utvandring
sammenlignet med 2020 som en følge av etterregistrering av utvandring. Fødselsoverskuddet er på
226, sammenlignet med 193 i tilsvarende kvartal i 2020.
Sandnes hadde en befolkningstilvekst på 196, en nedgang fra 267 i tilsvarende kvartal i 2020 og 300 i
2019. Sola hadde en befolkningsnedgang på 44 i 2. kvartal, sammenlignet med en vekst på 91 og 142 i
tilsvarende kvartal i 2020 og 2019.
Samlet for 1. halvår 2021 har Stavanger hatt en befolkningsnedgang på 162 personer, tilsvarende -0,1
%. For 1. halvår i 2020 var det en vekst på 117 personer, tilsvarende 0,1 %. Samlet ble
befolkningsveksten i 2020 på 0,4 % i Stavanger.
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Tabell 3.1 Befolkningsendringer i Stavanger per kvartal 2019-2021.

3.2 Arbeidsledighet
Ved utgangen av august hadde Stavanger høyest ledighet i fylket med 3,2 %. Dette er en svak
forbedring fra juli. Det er 1,7 % av arbeidsstyrken i Stavanger som er delvis ledige, mens 0,5 % av
arbeidstakerne er på forskjellige tiltak.
Samlet for landet utgjorde andelen helt ledige 2,7 % av arbeidsstyrken i august. I Rogaland var
andelen helt ledige 2,6 %. Det er fremdeles yrkesgruppen reiseliv og transport som er hardest rammet
i Rogaland, i august var det 832 ledige blant disse. Det var 705 helt ledige i gruppen industriarbeid og
686 i gruppen serviceyrker eller annet arbeid.
Sandnes hadde 3 % helt ledige i august, i Egersund og Haugesund utgjorde helt ledige henholdsvis 2,4
% og 2,8 % av arbeidsstyrken.

I Oslo var andelen helt ledige 3,5 % ved utgangen av august. I Bergen var den 3,1 % og i Trondheim 2,2
%.
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Tabell 3.2 Arbeidsledighet i Stavanger og resten av landet i 2020 og 2021.

3.3 Sosiale tjenester
I Stavanger var det 1339 personer som mottok sosialhjelp i august. Dette er det laveste antall
mottakere siden juli 2018. Antall mottakere under 25 år synker også. Samtidig var brutto utgifter til
sosialhjelp nesten uendret sammenlignet med samme periode i fjor.
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Tabell 3.3 Antall mottakere av sosialhjelp i Stavanger
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Tabell 3.4 Utbetalt sosialhjelp i Stavanger.

Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert med nesten 3 %
sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen er på over 5 % sammenlignet med toppene i
oktober i fjor og februar i år. Samtidig er det en økning på nesten 4 % blant langtidsmottakere av
sosialhjelp med forsørgeransvar.
772 personer er registrert med sosialhjelp som hovedinntekt og har hatt utbetaling minimum 6 av de
siste 12 månedene, et antall som er lavere enn på samme tidspunkt de siste to årene.
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Tabell 3.5 Antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt i Stavanger.
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4.1 Innledning
Koronapandemien preger fortsatt økonomien til Stavanger kommune Det forventes at flere forhold
som har påvirket kommunens økonomi vil bli endret i tiden framover. Forutsetningene er i stadig
endring og det tar tid å avdekke nye trender og omfang. Langtidseffektene for kommuneøkonomien er
langt fra avklart.
Befolkningsnivået og -veksten utgjør en vesentlig forutsetning for å utarbeide kommunale budsjetter.
Forutsetningen til 2021 var en befolkningsvekst på 0,6 %. Etter første halvår er den imidlertid falt med
0,1 %. I all hovedsak er det yrkesaktiv andel av befolkningen som utgjør nedgangen. Dette får mindre
betydning for inntektssiden 2021, men vil få markant betydning for kommende år. Oppdatert anslag
for befolkningsvekst er 0,3 % i 2021.
Årets andre tertialrapportering skjer både ut ifra prognoser rundt ordinær drift og prognoser relatert
til koronasituasjonen. Samlede forventede merinntekter ved årets slutt utgjør kr 121 mill. og gjelder
høyere frie inntekter og oppgjør for tidligere flyktningesaker. Det er anslått at de samlede
driftsutgiftene ved årets slutt kan bli kr 124 mill. høyere enn gjeldende budsjett. En betydelig andel
gjelder koronarelaterte utgifter, men også innenfor ordinær drift – spesielt energiutgifter og tjenester
innenfor helse og velferd er det forventet merforbruk. Samtidig forventes det kr 34 mill. i lavere netto
finanskostnader på grunn av blant annet endringer i rentenivå, høyere likviditet samt tidspunkt og
nivå på låneopptak.
Kommunedirektøren foreslår å øke driftsinntektene med kr 122 mill. og driftsutgiftene med kr 101 mill.
Deler av besparelsen i netto finansposter og anslag om høyere skatteinngang foreslås overført til
investering for å øke egenfinansieringen og bidra til lavere låneopptak.
Samlet innebærer forslag til budsjettendringer en forbedring av netto driftsresultat fra 0,8 % i
gjeldende budsjett til 1,3 % i foreliggende forslag til budsjett.

Justert budsjett 2021
Justert budsjett består av opprinnelig budsjett justert for administrative tekniske justeringer, blant
annet øremerkede midler overført fra 2020 til 2021, samt nye mottatte øremerkede midler i 2021. I
tillegg er budsjettet fra de kommunale foretakene innlemmet. Kommunestyrets vedtatte
budsjettendringer per 1. tertial er også innarbeidet.

Økonomisk oversikt
drift

Regnskap
2020

Opprinnelig
budsjett
2021

Justert
budsjett
2021

Prognoseavvik,
inkl. korona

Forslag til
budsjettendringer

Forslag til
justert
budsjett

Driftsinntekter

-11 763 047

-11 393 854

-12 001 087

-120 950

-122 250

-12 123 337

11 684 769

11 301 817

12 235 967

123 500

100 750

12 336 717

Brutto driftsresultat

-78 278

-92 037

234 880

2 550

-21 500

213 380

Eksterne
finanstransaksjoner

160 593

210 123

224 259

-33 870

-33 870

190 389

Motpost avskrivninger

-530 203

-336 144

-560 339

0

0

-560 339

Netto driftsresultat

-447 888

-218 058

-101 200

-31 320

-55 370

-156 570

Driftsutgifter

Regnskap
2020

Opprinnelig
budsjett
2021

Justert
budsjett
2021

Prognoseavvik,
inkl. korona

Forslag til
budsjettendringer

Forslag til
justert
budsjett

Overført til
investeringsregnskapet

252 298

216 114

282 042

980

56 870

338 912

Netto avsetninger,
fond

195 590

1 944

-180 842

-1 500

-1 500

-182 342

0

0

0

-31 840

0

0

Økonomisk oversikt
drift

Fremført til
inndekning senere år
(merforbruk)

Tabell 4.1 Sammendrag av økonomisk oversikt - drift per 2. tertial 2021 inkl. budsjettendringer. Alle tall i 1000
kr.

4.2 Finansielle måltall
Kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2021 ga et netto driftsresultat på 1,9 %,
egenfinansiering på 46 % og en gjeldsgrad på 72 %. Investeringsnivået utgjorde 13 % av
driftsinntektene og disposisjonsfondet ble antatt å bli på 7,1 % av driftsinntektene før oppgjør av
regnskap 2020 påvirket tallene. Et høyt investeringsnivå kombinert med et middels netto driftsresultat
bidrog til fortsatt vekst i gjeldsgraden.
Betydelig overføring av midler fra 2020 til 2021 førte til et lavere netto driftsresultat. Samtidig påvirkes
økonomien av endringene som ble vedtatt i forbindelse med 1. tertialrapport og innlemmingen av de
fire kommunale foretakene i kommunekassen.
Foreliggende forslag til budsjettendringer i 2. tertial 2021 fører til et noe bedret netto driftsresultat, og
fører til litt høyere egenfinansiering av investeringene. Samtidig foreslås låneopptaket nedjustert for å
bidra til at gjeldsgraden ikke vokser ytterligere.
Både egenfinansiering og disposisjonsfond er i tråd med målene. Målene og nivåene framkommer i
tabell 4.2.

Mål

Regnskap
2020

Opprinnelig
budsjett
2021

Vedtatt
1. tertial
2021

Justert
budsjett 2021,
inkl. KF til
basis

Forslag
2. tertial
2021

>2%

3,8 %

1,9 %

1,0 %

0,8 %

1,3 %

< 11-12 %

9%

13 %

13 %

14 %

14 %

Investeringer, andel egenfinansiering

> 50 %

57 %

46 %

48 %

45 %

51 %

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

< 60 %

65 %

72 %

71 %

68 %

68 %

>6%

9,0 %

7,1 %

8,8 %

9,6 %

9,5 %

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 218 mill. og 1,9 % av driftsinntektene i 2021.
Justert budsjett etter 1. tertial ga et netto driftsresultat på 1,0 % og status før 2. tertial er 0,8 % i
netto driftsresultat. Foreliggende forslag til budsjettendringer medfører at netto driftsresultat øker til
1,3 %.
Prognosen for året vil kunne bli verre dersom prognoser om økte kostnader utover justeringene slår
til, eller at inntektene blir lavere enn forventet. Netto driftsresultat vil bli forbedret dersom nye
mottatte øremerkede midler i 2021 til dels blir stående ubrukt per nyttår og overføres til 2022.
Oppgjør av driftsregnskapet i 2021 vil også kunne påvirke netto driftsresultat.

Investeringsnivå og egenfinansiering av investeringer
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene øker fra 13 % per 1. tertial til 14 % per 2. tertial. Endring i
kommunens investeringsportefølje etter tilbakeføring av Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF,
Stavanger natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til kommunens basisorganisasjon,
bidrar til økningen. Egenfinansiering av investeringene utgjorde 48 % i 1. tertial. Budsjettendringer og
endring i finansiering som foreslås i kapittel 2, gjør at egenfinansieringsgraden øker til 51 %.

Gjeldsgrad
Det er budsjettert med en vesentlig vekst i gjeldsgraden (ekskl. startlån) i 2021 som følge av høyt
låneopptak. Opprinnelig budsjettert låneopptak (inklusive kommunale foretak) er på kr 1,07 mrd. i
2021, med en tilhørende gjeldsgrad på 72 %. Det er per 2. tertial 2021 foreslått en reduksjon i
lånerammen på kr 55,9 mill. Det foreslås samtidig å justere opp budsjetterte driftsinntekter til kr 12,1
mrd., noe som er i overkant av kr 700 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Dette medfører samlet at
gjeldsgraden reduseres til 68 %. Gjeldsgrad ligger likevel betydelig over det langsiktige målet på 60 %.

Disposisjonsfond
Ved inngangen til 2021 var samlede disposisjonsfond i Stavanger på kr 1058,6 mill., inkludert
årsavslutningsdisposisjonene for 2020.
Budsjettvedtaket for 2021 innebærer en samlet bruk fra disposisjonsfond på kr 24,35 mill. og
avsetninger på kr 20,58 mill. Vedtatte budsjettendringer i 1. tertial 2021 utgjorde en samlet bruk på kr
33,5 mill. av disposisjonsfondet. Bruk og avsetninger er i all hovedsak ført med bakgrunn i formål og
forbruk per 31. august 2021.
De fire kommunale foretakene har bidratt med kr 135,3 mill. i disposisjonsfondsmidler.
Forslagene i 2. tertialrapport utgjør en netto bruk av disposisjonsfond på kr 1,5 mill. Oppsummert
medfører dette et disponibelt nivå på kr 1155,3 mill. ved utgangen av 2021. Dette utgjør 9,5 % av
foreslåtte justerte driftsinntekter 2021.

Disposisjonsfond
Vekstfond
Pensjonsfond

Regnskap
31.12.2020

Regnskap
31.08.2021

Anslag disponibelt nivå etter 2.
tertial 2021

7 750

8 750

6 800

277 081

305 935

305 935

Regnskap
31.12.2020

Regnskap
31.08.2021

Anslag disponibelt nivå etter 2.
tertial 2021

8 361

7 918

3 361

32 452

28 752

22 653

3 239

3 239

3 239

79 018

71 018

68 418

3 905

3 905

3 905

Havbruksmidler

39 228

39 228

52 228

Flyktning - Integreringsmidler

26 314

26 314

26 314

Flørli, framtidige kostnader

11 000

11 000

11 000

75 868

83 868

86 568

491 944

560 279

562 356

2 486

2 486

2 486

1 058 646

1 152 693

1 155 264

9,0 %

9,6 %

9,5 %

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

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

Tabell 4.3 Oversikt over disposisjonsfond. Alle beløp i hele tusen kroner.

4.3 Forslag til endringer i budsjettreglementet for 2021
Strukturelle endringer i budsjettrammer
Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF
er i tråd med kommunestyrets vedtak tilbakeført til kommunens basisorganisasjon, jf. omtale i
kapittel 6.4.3 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/6-organisasjon-lederskap-og-kompetanse/6-4organisering-og-omstilling/6-4-3-foretak-til-basis/) og 4.8 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/4-okonomiskstatus/4-8-tjenesteomradene/). Formelt skjedde overføringen med virkning fra 1. januar 2021. I praksis er
økonomiske data overført like før utløpet av 2. tertial.
Det har i løpet av året vært jobbet for å finne gode løsninger på organisering av oppgavene i
tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger og samfunnskontakt. En slik omorganisering
påvirker de tidligere vedtatte rammeinndelingene for budsjettfullmakter, jf. budsjettskjema for
tjenesteområdene1 som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024
(https://hop2021.stavanger.kommune.no/kommunestyrets-vedtak/):

Budsjettskjema Bevilgningsoversikt drift (1B), jf. kapittel 2.1.3
Fordeling av netto budsjettrammer bør følge den organisatoriske strukturen for å bygge opp om klare
styrings- og rapporteringslinjer, jf. prinsippene i den nylig vedtatte organisasjonsstrategien til
Stavanger kommune.
I henhold til budsjettreglementets (https://hop2021.stavanger.kommune.no/5-budsjettreglement/) punkt 1.2 gjelder følgende:

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til bevilgningsoversikt drift, og
budsjettskjema tjenesteområder som er detaljert på virksomhetsområder. I tillegg vedtar
kommunestyret økonomisk oversikt etter art – drift.
På bakgrunn av dette fremmer kommunedirektøren forslag om å endre struktur i budsjettskjema
tjenesteområder for 2021, hovedsakelig for områder berørt av omorganisering. Forslag om ytterligere
endringer i rammer vil komme fram mot 2022 og fremmes på et senere tidspunkt.
Forslaget framkommer av oppsettet som følger punkt 1 i vedtaket.

Overføringsregler mellom budsjettår
De økonomiske forutsetningene for budsjettet i 2021 er vesentlig endret både på grunn av forhold
som påvirker strukturelle endringer i budsjettrammene (jf. omtalt i forrige avsnitt) og forhold knyttet
til tiltak og tjenesteutforming grunnet koronapandemien. Planlagte aktiviteter er midlertidig forskjøvet
mens andre tjenester erfarer økt etterspørsel etter ressurser og leveranser. Kommunen benytter seg
fortsatt av sin utvidede styringsrett og omdisponerer deler av personellet tidvis til andre aktiviteter og
tjenester, uten at det samtidig er mulig å prioritere innsats for å korrigere lønns- og
regnskapsføringer, eller å justere budsjettrammene tilsvarende mellom enhetene.
Dette innebærer at budsjettreglementets (https://hop2021.stavanger.kommune.no/5-budsjettreglement/) overføringsregler
mellom budsjettår med +/- 3 %, kan virke urimelig å gjennomføre mellom årene 2021 og 2022.
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. bevilgningsskjema med budsjett for
tjenesteområdene) og følgelig er det kommunestyret som også vedtar justering i rammene og
eventuelle unntak fra gjeldende regelverk.
Kommunedirektøren foreslår derfor at regelen om +/- 3 % tas bort for inneværende år.

4.4 Investeringer
Per 2. tertial viser investeringsregnskapet et forbruk på kr 705 mill. Det tilsvarer 38 % av årets brutto
investeringsutgifter på kr 1,86 mrd. Av budsjetterte inntekter på kr 1,43 mrd. er kr 669 mill. (47 %)
regnskapsført per 2. tertial.
Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF
ble i Stavanger kommunestyre vedtatt tilbakeført til kommunens basisorganisasjon i sak 114/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228526). Ompostering av investeringsregnskap
er gjennomført. Eventuelle mindre korrigeringer vil bli gjort fortløpende i dialog med de aktuelle
tjenesteområdene. Endringene i investeringsbudsjettet tilsvarer en økning i investeringskostnader i
kommunekassen på kr 174 mill. og en reduksjon i utlån av egne midler på kr 134,4 mill. Budsjett for
investeringsinntekter har økt med kr 25,3 mill.

Investeringer i varige
driftsmidler
Tilskudd til andres
investeringer

Regnskap
per
31.08.21

Justert
budsjett
2021

Forbruksprosent

Opprinnelig
budsjett
2021

Budsjett
per 1.
tertial

Endringer
KF til
basis

680 340

1 688 597

40,3 %

1 448 750

1 516 547

172 050

Forsla
budsjettendrin
2. te
- 25

161

Investeringer i aksjer
og andeler i
selskaper

21 475

29 750

26 100

28 100

1 650

Utlån av egne midler

3 156

137 000

271 400

271 400

- 134 400

6

705 132

1 855 347

1 746 250

1 816 047

39 300

- 19

Kompensasjon for
merverdiavgift

- 84 784

- 211 528

201 728

- 201 728

- 9 800

Tilskudd fra andre

- 35 216

- 44 800

28 000

- 28 000

- 16 800

Salg av varige
driftsmidler

- 18 952

- 21 900

16 600

- 16 600

- 5 300

- 28 923

- 69 070

78 870

- 78 870

9 800

Bruk av lån

- 500 853

- 1 082 063

1 060 994

- 1 078 863

- 3 200

78

Sum
investeringsinntekter

- 668 788

- 1 429 361

1 386 192

- 1 404 061

- 25 300

76

309 398

520 000

320 000

520 000

- 309 398

- 520 000

320 000

- 520 000

155 263

129 000

129 000

129 000

27

- 155 263

- 129 000

129 000

- 129 000

- 27

0

0

0

0

- 34 189

- 282 042

216 114

- 268 042

Avdrag på lån
Sum
investeringsutgifter

Salg av finansielle
anleggsmidler

38,0 %

-2

- 60

Utdeling fra
selskaper
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
Netto avsetninger til
eller bruk av bundne
investeringsfond

- 2 156

46,8 %

- 14 000

- 56

Regnskap
per
31.08.21

Opprinnelig
budsjett
2021

Budsjett
per 1.
tertial

- 143 944

143 944

- 143 944

- 36 344

- 425 986

360 058

- 411 986

- 14 000

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til
eller bruk av ubundet
investeringsfond

Justert
budsjett
2021

Forbruksprosent

Endringer
KF til
basis

Forsla
budsjettendrin
2. te

Dekning av tidligere
års udekket beløp
Sum overføring fra
drift og netto
avsetninger
Fremført til
inndekning i senere
år (udekket beløp)

- 56

Tabell 4.4 Oversikt investering per 2. tertial 2021 inkludert forslag til budsjettendringer. Tall i hele tusen kr.

Investeringsutgifter
Budsjettendringene som foreslås i 2. tertial fremkommer i kapittel 2.2. Summen av nye prosjekter og
kostnadsendringer, justeringer som følge av finansiell fremdrift og tekniske justeringer mellom drift og
investering gir en reduksjon i investeringsbudsjettet på kr 19,55 mill. De foreslåtte justeringene vil
innebære at investeringsutgiftene i kommunen reduseres til kr 1,84 mrd. i 2021.

Nye prosjekt og kostnadsendringer
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 15,6 mill. til nye prosjekter og prosjekter som har en
forventet kostnad høyere enn vedtatt budsjett. Av nye prosjekter inngår neste fase i arbeidet med
flytting av Ungdom og Fritid med Metropolis og Helsestasjonen til område BS1 på Nytorget, kjøp av
tomt og konsulentutgifter for å starte opp arbeidet med Søra Bråde biokullanlegg og midler til
mulighetsstudie for barnehage ved Mosvangen. Det foreslås også å innarbeide midler for å dekke
merkostnader til ulike prosjekter. Her inngår en merkostnad på kr 2,5 mill. i arbeidet med Rasmus
Risas gate 33, som er et prosjekt i områdesatsingen på Storhaug, og Hundvåg kirke, hvor det i det
pågående arbeidet er avdekket forhold som har gitt merkostnader på kr 2,6 mill. utover vedtatt
ramme.
Det ble i 1. tertial påpekt at det forventes en kostnadsøkning i prosjektet Sunde og Kvernevik
bydelshus. Kostnadsøkningen er beregnet til kr 5,9 mill. og foreslås innarbeidet i Handlings- og
økonomiplan 2022-2025 . Årsaken til økningen er knyttet til utvidelse av prosjektet og reberegning av
kostnader til infrastruktur grunnet teknologisk utvikling, endring/utvidelse av adgangskontrollanlegg
og oppgradering av belysning.
For renovasjon forventes det et lite merforbruk i forhold til budsjett ved årets slutt, som følge av økt
behov for beholdere og containere.
Med unntak av omtalte prosjekter og endringene som foreslås i kapittel 2.2, forventer
kommunedirektøren ikke vesentlige endringer i kostnadsrammer knyttet til investeringsprosjektene.

Budsjettendringer som følge av prosjektets finansielle fremdrift
Kommunedirektøren foreslår budsjettendringer som følge av tidsforskyvninger og endret fremdrift for
prosjekter som pågår over flere år. Det foreslås budsjettendring knyttet til tidsforskyvninger med en
økning i årsbudsjettet i 2021 på totalt kr 166,22 mill. Samtidig justeres flere prosjekter for endret
fremdrift, noe som gir en reduksjon i årsbudsjettet for 2021 på kr 202,35 mill. Nettoeffekten er en
reduksjon i investeringsbudsjettet i 2021 på kr 36,13 mill. Endringene i budsjettet for 2021 innebærer
ikke en reell kostnadsendring for prosjektene.

Tekniske justeringer
Enkelte av tiltakene som skal gjennomføres har endret karakter fra vedlikehold til påkostning, eller
motsatt. Tilhørende budsjettmidler i investering foreslås overført mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet. Netto overføres kr 0,98 mill. fra drift til investering grunnet tekniske
korreksjoner.

Overføring mellom drift og investering
Kommunedirektøren foreslår i tillegg til tekniske justeringer å øke overføringen fra drift til investering
med kr 55,9 mill. Samlet foreslås det derfor å øke overføringen fra drift til investering på kr 56,9 mill.

Investeringsinntekter
Per 2. tertial er 47 % av investeringsinntektene regnskapsført. Her inngår bruk av lån, kompensasjon
for merverdiavgift, refusjoner, tilskudd og salgsinntekter.
Per 2. tertial er det regnskapsført salgsinntekter på kr 19 mill. En stor del av salgsinntektene utgjør
salg av større eiendommer. Av dette inngår to areal på Madlavoll på kr 7,8 mill., en eiendom på Tasta
(kr 1,1 mill.) og to eiendommer i Oltesvik (kr 2,4 mill.).
Salg av selveide boliger i bofelleskap (Solborg-prosjektet) forventes forskjøvet som følge av
prosjektets fremdrift, og vil bli innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 .
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det ofte er knyttet stor usikkerhet til faktisk tidspunkt
for salg og oppgjør, og forskyvninger mellom årene kan forekomme. Kommunedirektøren foreslår ikke
justeringer av budsjetterte salgsinntekter per 2. tertial.
Forslag til budsjettendringer vil gi en reduksjon i investeringsutgiftene i 2021. Sammen med den økte
overføringen fra drift til investering gjør det at kommunedirektøren foreslår å redusere bruk av lån
med kr 78,6 mill. De budsjetterte investeringsinntektene vil med foreslåtte budsjettendringer utgjøre
kr 1,33 mrd. i 2021.
Budsjettendringene som foreslås medfører at egenfinansieringsgraden blir på 51 % for 2021.

4.5 Sentrale inntekter
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Ved inngangen til 2021 forutsatte staten en vekst i de frie inntektene gjennom en nedjustering av
rammetilskuddet og en oppjustering av skatteinngangen til kommunene, gjennom økt kommunal
andel av skatteinngangen. Vridningen bidro til å øke usikkerheten rundt kommunenes inntektsnivå.
Grunnet koronapandemien har flere statlige tiltaksordninger blitt videreført til høsten 2021.
Sysselsettingen og innbyggernes inntektsskatt til kommunene er dermed i større grad opprettholdt
enn forutsett i fjor høst. Utviklingen i skatteinngang og rammetilskudd må følgelig også ses i lys av
pandemien og kunstige stimuli.

Skatteinngangen
Samlet skatteinngang for 2. tertial 2021 utgjør kr 3 730,1 mill. Inngangen er kr 293,1 mill. (8,5 %)
høyere enn på samme tid i fjor. Budsjettert vekst for hele året utgjør 7,5 % for Stavanger.
Skatteveksten for kommunene samlet utgjør 11,7 % per august og er over anslått årsvekst på 8,6 % i
revidert nasjonalbudsjett 2021.
Med bakgrunn i et spesielt fjorår, endrede kommunale skattører og enkelte endrede forfallsdatoer, vil
vekstprofilen bli noe avvikende i år sammenlignet med fjoråret. Dette gjelder både for Stavanger og
for landet.
ASSS-kommunene har en gjennomsnittlig skattevekst på 11,7 % per 2. tertial, hvor Stavanger har
lavest vekst på 8,5 % og Fredrikstad høyest med 13,9 %. Oslo, Asker og Trondheim kommuner har alle
over 12 % vekst. Nabokommunene Sandnes og Sola erfarer skattevekst i intervallet 9,9 – 10,9 %.
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Figur 4.1 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet satt opp mot gjeldende anslag for budsjettert årsvekst
for Stavanger og landet.

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2021:

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble den årlige veksten for kommunene oppjustert fra om lag 7,0 %
til 8,6 % og står i sterk kontrast til fjorårets skatteutvikling som ble negativ. Hovedbegrunnelsene til
høyere vekst er økt lønns- og sysselsettingsvekst, samt statlig forlengede regler for sykepenger,
omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram. Nye nasjonale prognoser vil komme
i forbindelse med forslag til statsbudsjett primo oktober.
Innbetalinger av restskatter for fjorårets ligningsår er høyere enn tilsvarende for ett år tilbake.
Årsakene til dette ser ut til å være sammensatt. Fjorårets plutselige permitterings- og
arbeidsledighetsbølge, som slo ut med bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med
koronapandemien, fikk flere til å endre skattekortene sine, hovedsakelig grunnet endrede
inntektsforhold. En vedvarende hjemmekontorsituasjon for store deler av næringslivet, har medført at
skattytere ikke har oppnådd fradrag for reise- og pendlerutgifter i forbindelse med jobb. Det historisk
lave rentenivået har ført til lavere renteinntekter, men også lavere rentekostnader, blant annet på
hus- og billån. Flere benyttet muligheten til å skifte bolig i 2020 og bidro til økte salgspriser på
boligmassen. Prisutviklingen på boliger har de senere årene steget sterkere i andre deler av landet
enn i Stavanger. På sikt slår dette ut på formuesskatten og bidrar til at den øker mer i slike områder.
I koronapandemiens første fase ga staten signaler om forventninger om lavere utbytteuttak i
bedriftene. De aller fleste eiersektorene endte opp med å ta ut lavere utbytte i 2020. Unntaket ble
husholdningene som tok ut mer utbytte enn året før. Trenden for disse har vært stigende de siste
årene.
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Figur 4.2 Utvikling i aksjekapital og utbytte – husholdninger. Kilde: SSB.

Det lave rentenivået har også ført til nullrente på restskatt og har bidratt til forskyvning av innbetaling
av tilleggsforskudd i mai til restskatt senere på året, både lokalt og nasjonalt.
Disse momentene slår ut i skattetallene og kan være forhold som medvirker til at flere så langt i år
har fått restskatt enn tidligere år. Fram til sommeren var flere skattytere blitt ferdig lignet i år enn i

fjor. Samtidig er færre lignet ved utgangen av august i år enn i fjor. Avregningene så langt viser at
restskattene er høyere enn tidligere år, både for Stavanger og landet.
Flere av momentene har også betydning for 2021. Skattekortene for 2021 er i større grad basert på
ligningsoppgjørene i 2019 enn på individuelle endringer av skattekortene i 2020.
Arbeidsledigheten i Stavanger har siden forrige nedgangskonjunktur innen olje- og gass ligget over
den gjennomsnittlige arbeidsledigheten for landet. Gjennomsnittlig arbeidsledighet så langt i år er 3,9
% i Stavanger og 3,6 % for landet. Nivået antas svakt fallende utover høsten.
Det har vært store endringer i realøkonomien samt i regelverk og innbetalingsfrister. Utviklingen
framover er mer usikker enn normalt. Dermed er det vanskelig å gi en god prognose for
skatteinngangen i resten av året.
Den høye skatteinngangen så langt i år og forventede høyere inntekter fra restskatter i år enn i fjor
ser ut til å bli på høyere nivåer enn anslagene i revidert nasjonalbudsjett. Med bakgrunn i dette legger
kommunedirektøren til grunn en høyere vekst i skatteinngangen til kommunene. Anslaget økes fra 8,6
% til 9,7 %. Samtidig foreslås en tilsvarende endring i vekstanslaget for Stavanger. Skatteanslaget
lokalt økes med kr 62 mill. og bidrar til at veksten øker fra 7,5 % til 8,6 %. En skatt per innbygger på
121,7 % av landsgjennomsnittet videreføres.

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 7,0 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide dette i budsjettendringene som følger
tertialrapporten.

Rammetilskudd
I 1. tertial ble rammetilskuddet justert i tråd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for
2021. Stortinget vedtok i juni å videreføre kapitaltilskudd til private barnehager på 2020-nivå også i 2.
halvår. Budsjettet foreslås justert med kr 3,7 mill. Før sommeren tildelte Statsforvalteren kr 18 mill. i
skjønnstilskudd til smittevern og TISK for første halvår 2021. Beløpet foreslås innarbeidet som
budsjettendring nå i 2. tertial.
Fordeling av generell kompensasjon for koronautgifter i 2. halvår 2021 og midler til massetesting av
innbyggere er fortsatt ukjent. Tilsvarende gjelder også skjønnsmidler til korona for 2. halvår, basert på
en høstrapportering og en tildeling like oppunder jul.
Samlet økning i rammetilskuddet til Stavanger er kr 21,7 mill., herav kr 18,0 mill. begrunnet i
koronapandemien.

Skjønnstilskudd
Skjønnstilskudd er midler som skal dekke særskilte faktorer eller hendelser som inntektssystemet
ikke tar høyde for og/eller hvor tilfellene er ekstraordinære og hvor det er urimelig at kommunen tar

hele finansieringsansvaret. I tillegg finnes søknadsbaserte prosjektkjønnsmidler for innovasjon og
fornying i kommunene.
Stavanger kommune har også i år sendt inn søknader om prosjektskjønnmidler til interkommunale
samarbeidsprosjektet og har blitt tildelt følgende prosjektskjønnsmidler:

Kr 1,5 mill. til smartteknologi-prosjekt i det interkommunale samarbeidet Digi Rogaland.
Kr 1,4 mill. til det interkommunale prosjektet «Kunnskapsbasert praksis som system for
tjeneste – og kvalitetsutvikling; hvordan få dette til i praksis?»
Kr 0,5 mill. fil interaktiv digital løsning for økt engasjement gjennom deling av klima- og
miljøinspirasjon
Kr 0,5 mill. til prosjektet Digi Barnevern, som er et samarbeid med Trondheim, Asker,
Bergen og Bærum, for å utvikle en ny fagløsning til bruk i barnevernet.
Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med tilskuddsinntektene og tilhørende
prosjektkostnader på tjenesteområdene.

Oppsummering frie inntekter
Frie inntekter foreslås justert med kr 62 mill. i økt lokal skatteinngang, kr 7,0 mill. i tilhørende økt
inntektsutjevning, kr 3,7 mill. i økt rammetilskudd, kr 18 mill. i skjønnstilskudd korona og kr 3,9 mill.
til prosjektskjønn. Samlet gir dette kr 80,6 mill. i økte frie inntekter i 2021.

Frie inntekter
(hele tusen kroner)
Skatt
Skattevekst

Regnskap

Vedtatt
budsjett

Justert
budsjett per 1.
tertial

Prognose basert
på lokalt forslag

Prognoseavvik

Forslag til
budsjettendring

2020

2021

2021

2021

2021

2021

- 5 548 456

- 5 857 000

- 5 965 000

- 6 027 000

- 62 000

- 62 000

-0,4 %

5,6 %

7,5 %

8,6 %

- 3 399 131

- 3 296 097

- 3 308 097

- 3 311 810

- 3 713

- 3 700

- 218 576

- 121 900

- 179 978

- 197 978

- 18 000

- 18 000

669 579

666 700

693 510

700 541

7 031

7 000

- 3 750

0

0

- 3 900

- 3 900

- 3 900

- 2 951 878

- 2 751 297

- 2 794 565

- 2 813 147

- 18 582

- 18 600

- 8 500 334

- 8 608 297

- 8 759 565

- 8 840 147

- 80 582

- 80 600

Rammetilskudd inkl
inntektsutjevn.
Rammetilskudd (inkl.
skjønn)
Rammetilskudd og
skjønn - koronarelatert
Inntektsutjevning
Prosjektskjønn
Delsum
Sum frie inntekter

Tabell 4.5 Oversikt over vedtatt og justert budsjett for frie inntekter og tilhørende forslag til budsjettendringer.

Andre sentrale statlige tilskudd

Eiendomsskatt
Kommunestyret behandlet sak 69/21 (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230695) om
endring av eiendomsskattesatser for 2021 – 2023. Ved utgangen av august er begge terminer med
eiendomsskatt skrevet ut, med unntak av dem som har bedt om månedlig fakturering. Foreløpig ligger
inntektene om lag kr 11 mill. over budsjettert nivå på kr 297 mill. Eiendomsskatt for bolig og
fritidseiendommer ut til å bli om lag kr 19 mill. høyere enn budsjettert, mens eiendomsskatt for annen
eiendom utgjør om lag kr 8 mill. lavere enn budsjettert.
Klagefristen var satt til 25. august. Om lag 500 klager er mottatt. Det vil ta tid å gå gjennom klagene
og følgelig kan arbeidet pågå fram til neste høst avhengig av kompleksiteten på sakene.
Med bakgrunn i utfakturert eiendomsskatt og usikkerheten rundt omfang og utfall på klagene, foreslås
inntektsbudsjettet oppjustert med kr 5 mill. i 2021.

Inntekter fra statlig havbruksfond
I månedsskiftet september / oktober offentliggjør vanligvis Fiskeridirektoratet listen over planlagte
utbetalinger til kommuner og fylkeskommuner fra statens havbruksfond i 2021. Kommunedirektøren
vil utarbeide eget notat dersom det framkommer vesentlige endringer i tallstørrelser enn budsjettert.
I budsjettet for 2021 har kommunestyret forutsatt kr 19 mill. i overføring fra statlig havbruksfond,
hvorav om lag kr 1 mill. betales til Hjelmeland kommune med bakgrunn i grensejusteringsavtalen, kr
13 mill. settes av på kommunens eget disposisjonsfond for havbruk og kr 5 mill. finansierer løpende
drift. Grensejusteringsavtalen må utbetales uavhengig av budsjettert nivå, jf. signert avtale.

Integreringstilskudd
Budsjettert nivå for integreringstilskudd i 2021 er kr 135,5 mill. Inntektsnivået ble nedjustert med kr
43,1 mill. i 1. tertial. Nylig mottok kommunen kr 30 mill. i tilskudd for oppsporingssaker tilbake i tid.
Stavanger kommune framsatte kravene til IMDi for flere år siden. Av ulike grunner har sakene ikke
blitt utbetalt før nå. Tilskuddene har ikke vært budsjettert grunnet stor usikkerhet om berettigelse og
eventuelle tidspunkt for oppgjør. Det er svært vanskelig å budsjettere hvor mange slike saker som kan
spores opp hvert år. Inntektsbudsjettet foreslås oppjusteres med kr 30 mill. for å ta hensyn til den
økte inntekten fra oppsporingssakene.
Integreringstilskudd for 2021 er ikke regnskapsført for verken personer med bosettingsanmodninger
fra IMDi eller familiegjenforeninger som er ankommet Stavanger. Hittil er det gjort avtaler om 64
bosettinger via IMDi, og det er i tillegg kommet 27 familiegjenforente. Til sammen utgjør dette 91
personer som gir krav på integreringstilskudd. Det forventes at tilskuddet mottas i løpet av høsten.
Budsjettet ble satt basert på anmodning om 95 personer. Ytterligere bosettinger i år vil påvirke
inntekten i positiv retning, men sannsynligvis blir disse utbetalt til kommunen i 2022.

Øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av
kommunal infrastruktur
Stavanger kommune fikk i juni 2020 tildelt kr 67,5 mill. fra regjeringens økonomiske tiltakspakke i
forbindelse med koronasituasjonen. Formålet med tilskuddet var å skape sysselsettingsaktivitet
gjennom å bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og samtidig å hente inn noe av

vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Fordeling av tiltakspakken ble behandlet i utvalg for miljø og
utbygging sak 95/20, jamfør fullmakt gitt av kommunestyret i sak 28/20.
Av tiltakspakken ble kr 20 mill. tildelt Stavanger boligbygg KF til rehabilitering av kommunale boliger
og kr 1 mill. til Stavanger utvikling KF for rehabilitering av sveitservilla på Lagårdsveien. Stavanger
boligbygg KF sine ubrukte midler og kostnader i 2021 er tilbakeført til basisorganisasjonen.
Totalt per 2. tertial er det regnskapsført kostnader på kr 56 mill. på prosjektene som nå gjennomføres
av kommunen. Av dette ble om lag kr 11,6 mill. kostnadsført før nyttår og kr 44,5 mill. i 1. tertial.
Dersom forutsetningen for tilskuddet ikke følges, kan det fremmes krav om at deler av tilskuddet må
betales tilbake til staten. Arbeidet forventes ferdigstilt i tråd med kriteriene satt for bruk av
tilskuddet for både kommunens prosjekter og prosjekt som gjennomføres av Stavanger utvikling KF.

Budsjett

Regnskap
2020

Regnskap per
2.tertial 2021

Sum regnskap 20202.tertial 2021

15 069

15 069

Vedlikehold / rehabilitering av
kommunale boliger

19 700

Vedlikehold / rehabilitering av
formålsbygg

20 000

4 437

10 054

14 491

Rehabilitering av Mostun

10 000

119

7 790

7 909

Kunstgress, Kvernevik

6 000

0

8 317

8 317

Reasfaltering og rehabilitering av
turstier

5 500

4 637

1 642

6 279

Rehabilitering av bruer og kaier

5 000

2 378

1 672

4 050

66 200

11 571

44 544

56 115

Sum

Tabell 4.6 Bruk av vedlikeholdstilskudd i kommunekassen. Bruttokostnader. Tall i 1000 kr.

4.6 Sentrale utgifter
Lønnsreserve
I Handlings- og økonomiplanen 2021-2024 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2 % i tråd med
statsbudsjettet 2021. Resultatet for årets lønnsoppgjør ser ut til å bli 2,8 %.
Samtidig som kostnaden ved årets lønnsoppgjør anslås høyere enn hva som er lagt til grunn i vedtatt
budsjett, ble helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2020 lavere enn antatt. Endelig forhandlingsresultat
for 2020 ble ikke klart før i starten av 2021 og bidro derfor til at det lenge var usikkerhet knyttet til
endelig lønnsvekst i 2020.
Med bakgrunn i dette anses lønnsreserven tilstrekkelig, og kommunedirektøren foreslår at kr 15 mill.
kan frigis av lønnsreserven i 2021.

Pensjon

Oppdaterte prognoser er nylig mottatt fra pensjonsselskapene og hvor de fire kommunale foretakene
er innarbeidet. Prognosene innehar til dels betydelig endrede forutsetninger. Lønnsforventningene er
økt fra 2,2 % i fjor høst til 2,7 % nå i vår. I ettertid har lønnsveksten for kommunene økt ytterligere, og
dette kan bli fakturert i ettertid. I tillegg er beregningsreglene for regulering av opptjente rettigheter og
justering av pensjon for pensjonister endret. Dette fører i år til en sterkere oppregulering av
grunnlaget til 2021 enn forutsatt. Samlet medfører dette at reguleringspremiene er tilnærmet
fordoblet og årets premieavvik øker tilsvarende. Økt premieavvik vil føre til økte kostnadsføringer de
neste 7 årene (jf. amortisering).
Betydelige pensjonsreserver er frigjort grunnet endrede regler i offentlig tjenestepensjon fra
01.01.2020. Det brukes kr 86,3 mill. (1/7) av frigjorte midler til å dekke inn årets økte premier. Dette gir
ingen resultateffekt i driftsregnskapet til Stavanger i 2021, men reduserer årets premieavvik, slik at
det blir lavere kostnadsføringer de neste 7 årene. Samme prinsipp er lagt til grunn for kommunens
finansieringsavtaler med kirkelig fellesråd og private aktører, hvor kommunal finansiering utgjør
hovedkilden til driften.
Samlet utgjør pensjonskostnadene i prognosene om lag kr 700 mill. Pensjonskostnadene har steget
med kr 27 mill. siden i fjor høst. Deler av dette skyldes innlemming av foretak i basisorganisasjonen,
samt oppregulering av framtidige forpliktelser i tråd med sentrale bestemmelser.
Usikkerhet hefter fortsatt ved prognosene fra pensjonsselskapene. Avregninger vil bli foretatt mot
slutten av året. Foreløpig anses kommunens pensjonsbudsjett tilstrekkelig.

Energiutgifter
Strømprisene er betydelig høyere i 2021 enn i fjor. En tørr og kald vår med lite vannfylling, samt en
sommer med lite nedbør har drevet strømprisene oppover. Utsiktene er fortsatt høye strømpriser.
I kommende periode har kraftforvaltningen prissikret store deler av volumet. Prissikringen ble foretatt
allerede våren 2020 da prisnivået på kraft var historisk lavt. Når det gjelder kraftforvaltning, arbeides
det i disse dager med ny avtale for porteføljeforvaltning av elektrisk kraft som skal tre i kraft fra og
med 01.01.2022.
Per 2. tertial utgjør merforbruket på kommunens energikostnader kr 11,8 mill. Det er utfordrende å
anslå hvor stort merforbruket vil være ved årsslutt, da både prisene og forbruket i stor grad avhenger
av været fremover. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 32 mill. Budsjettmidlene
vil legges hos eiendom og fordeles videre derfra ut på de forskjellige virksomhetene i kommunen. Det
forutsettes at kommunedirektøren har en slik fordelingsfullmakt, tilsvarende fordeling av
lønnsreserven.

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 2021 er beregnet til kr 9 mill. i Handlingsog økonomiplan 2021-2024. Kraftprisene har svingt betydelig de siste par årene. Kraftprisene har vært
høye i 2021. Kommunedirektøren tilrår derfor å øke refusjon fra frikraft med kr 9,8 mill.

Ryfast-prosjektet

Stavanger bystyre behandlet finansieringsplanen for Ryfast-prosjektet den 25.01.2011. I
finansieringsplanen ble det lagt til grunn at Stavanger kommune skulle betale kr 200 mill. av totalt kr
363 mill. i lokale tilskudd. Kostnadsøkninger mellom den såkalte styringsrammen og kostnadsrammen
for prosjektet skal fordeles etter samme nøkkel som i finansieringsplanen. Alle kostnader utover
kostnadsrammen skal dekkes av staten. Prognose for sluttkostnad ligger over styringsrammen.
Statens vegvesen har lagt til grunn at sluttoppgjør foretas i 2021. Stavanger kommunes andel av
kostnadsøkningen utgjør kr 18,6 mill. Kommunedirektøren tilrår at budsjettet justeres tilsvarende.
Finansieringen av Ryfast-prosjektet er nærmere omtalt i Prop. 109 S (2011–2012)
(https://www.regjeringen.no/contentassets/f2724b7ac2404f36aead52e91812e8de/nn-no/pdfs/prp201120120109000dddpdfs.pdf).

4.7 Eksterne og interne finanstransaksjoner
Netto kapitalutgifter
Koronapandemien har ført til et alvorlig tilbakeslag for norsk- og internasjonal økonomi. For å dempe
tilbakeslaget besluttet Norges Bank (NB) den 7. mai 2020 å redusere styringsrenten til et historisk lavt
nivå på 0 %. Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, og
arbeidsledigheten har falt. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien
og virkningen på norsk økonomi. NB besluttet å holde styringsrenten uendret på rentemøtet den 18.
august 2021. Slik NB vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i
september 2021.
Pengemarkedsrenten (3 måneders NIBOR) var i snitt på ca. 0,28 % i 2. tertial 2021 (0,7 % i 2020). I
midten av september er den på ca. 0,5 %. Renteutviklingen er av stor betydning for kommunens netto
kapitalkostnader, som er budsjettert til kr 549,6 mill. i 2021. Stavanger kommune har en
fastrenteandel i overkant av 50 %, noe som bidrar til å redusere effekten av renteendringer.
Kommunedirektøren har foretatt en ny beregning av netto kapitalkostnader basert på endringer i
rentenivå, endringer i likviditeten, endringer i tidspunkt for/nivå på låneopptak, innfrielse av gjeld mv.
Kommunedirektøren tilrår på denne bakgrunn at netto kapitalkostnader justeres ned med kr 47,9 mill.
i rapporten per 2. tertial 2021.
Av kommunens låneramme på kr 929,4 mill. for investeringslån (inklusiv lånerammen for tilbakeførte
kommunale foretak (KF)), er det foretatt låneopptak på kr 700 mill. Det er foreslått å nedjustere
lånerammen for kommunekassen med kr 55,9 mill. per 2. tertial 2021. Det er i tillegg budsjettert med
en låneramme for Stavanger utvikling KF på kr 137 mill. Foretaket har i rapporten per 2. tertial 2021
foreslått å opprettholde lånerammen. Endelig lånebehov for foretaket vil avklares når
finansieringsbehovet er avklart ved utgangen av året. Det er også budsjettert med en låneramme for
startlån på kr 520 mill. i 2021, hvorav hele låneopptaket er foretatt per 2. tertial 2021.
Det er per 2. tertial 2021 realisert gevinster på kr 28,8 mill. og realisert tap på kr 18 mill. Det foreslås
av den grunn å justere opp budsjettert netto realisert gevinst fra kr 8,1 mill. til kr 10,8 mill.
Stresstesten viser en mulig tapsrisiko på porteføljen på kr 68,8 mill., mens bufferfondet er på kr 83,9
mill. Saldo på bufferfondet er følgelig tilstrekkelig til å dekke et mulig tap per 2. tertial 2021.
Kommunedirektøren tilrår likevel at netto realisert gevinst avsettes til disposisjonsfond for å ta høyde
for usikkerhet knyttet til den videre utvikling.

Utbytte

I budsjettet for 2021 er det forutsatt et utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. Det pågår et
arbeid der aksjonærene vurderer grunnlaget for endringer i vedtektene og aksjonæravtalen, for å åpne
opp for utdeling av utbytte. En eventuell utdeling av utbytte kan først foretas når det er oppnådd
enighet om nødvendige endringer i styringsdokumentene. Det tas sikte på å få endelig avklart dette
før ordinær generalforsamling i 2022. Kommunedirektøren tilrår av den grunn å justere ned utbyttet i
2021. Det er videre lagt til grunn et samlet utbytte på kr 4 mill. fra Renovasjonen IKS, hvorav
Stavanger kommunes andel utgjør kr 2 mill. Representantskapet har vedtatt et samlet utbytte på kr 2
mill. i 2021. Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å justere ned budsjettert utbytte fra
Renovasjonen IKS med kr 1 mill. Kommunedirektøren vil imidlertid i det videre følge opp
utbytteforventningen basert på selskapets utbyttegrunnlag. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap
KF og datterselskapet Rogaland Parkering AS omtales i kapittel 4.9.

4.8 Tjenesteområdene
Prognoser for tjenesteområdene viser at det ved utgangen av året er forventet et samlet merforbruk
på kr 163 mill. Prognosene tar ikke hensyn til foreslåtte budsjettendringer i 2. tertial.
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen til tjenesteområdene med kr 139 mill., der kr
74 mill. er brutto budsjettendringer for å dekke koronakostnader til tjenesteområdene. I 1. tertial ble
det avsatt kr 37 mill. på kommunens fellesutgifter for å finansiere koronakostnader 2. halvår 2021.
De koronarelaterte kostnader utgjør fortsatt en stor del av prognoseavviket til tjenesteområdene.
Virksomhetsområder med ekstraordinære tiltak og arbeid som følge av pandemien har spesielt høy
årsprognose, men også innen de ordinære tjenestene er prognosene påvirket av koronautgifter.
Selv om en stor del av merforbruket er drevet av koronautgifter, er hovedbildet nå at økning i
prognosene siden 1. tertial skyldes forhold som ikke har en direkte kobling til koronapandemien, som
energiutgifter og økt pleiebehov ressurskrevende tjenester. For tjenesteområdene vil det være viktig å
jobbe med å omstille driften til en ny hverdag slik at inngangen til 2022 er i tråd med de økonomiske
rammene.

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

Oppvekst og
utdanning

2 208 574

2 197 873

10 702

100,5 %

30 000

3 564 178

13 800

Helse og velferd

2 260 210

2 219 707

40 502

101,8 %

88 400

3 223 497

84 650

By- og
samfunnsplanlegging

21 106

25 655

- 4 549

82,3 %

- 780

78 885

- 780

Bymiljø og utbygging

107 305

164 707

- 57 402

65,1 %

55 900

564 895

45 900

Innbygger- og
samfunnskontakt

155 059

160 758

- 5 698

96,5 %

- 2 700

299 742

- 1 700

Stab og
støttefunksjoner

226 141

240 305

- 14 164

94,1 %

- 7 900

371 052

- 3 000

4 978 396

5 009 005

- 30 609

99,4 %

162 920

8 102 249

138 870

Tjenesteområde

Sum
tjenesteområdene

Tabell 4.7 Økonomisk oversikt for tjenesteområdene. Alle tall i tusen kr.

Innenfor ordinær drift er det eiendom, grunnskole, og helse- og velferdskontorene (HVK) som har det
største forventende merforbruket for året. Prognosen til eiendom skyldes i hovedsak kommunens
energikostnader som drives opp av høye kraftpriser. Grunnskoleområdet forventer et merforbruk som
blant annet skyldes mindreinntekter på SFO. Hovedårsakene til merforbruket innenfor helse- og
velferdskontorene er kjøp av private heldøgnstjenester og brukerstyrt personlig assistent (BPA).
Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger- natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF
ble i Stavanger kommunestyre vedtatt tilbakeført til kommunens basisorganisasjon i sak 114/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228526). Dette arbeidet ble organisert i
prosjektet Foretak til basis, og er nærmere omtalt i kapittel 6.4.3. De fire foretakene leverte inn sine
avslutningsregnskap 31. desember 2020 og ble da formelt avsluttet. Samtidig med at det har vært
jobbet for å finne gode løsninger på organisering av oppgavene i tjenesteområdene bymiljø og
utbygging og innbygger og samfunnskontakt, har prosjektets økonomigruppe arbeidet med å
koordinere og gjennomføre det omfattende arbeidet med omlegging av systemer, økonomirutiner,
kontoplaner og budsjetter i tråd med den nye organiseringen. Oppfølging og utarbeidelse av nye
rutiner, endring av forsystemer, ompostering av regnskap og utarbeidelse av nye budsjetter har hatt
god framdrift og det meste er på plass per 31. august 2021. Avviket per august skyldes at budsjettet
ikke er periodisert til riktig måned, men dette vil bli utlignet i løpet av høsten.
I de følgende avsnittene kommenteres årsprognosene innenfor de ulike virksomhetsområdene.
Virksomheter som ikke har vesentlige avvik for året kommenteres ikke. Forslag til budsjettendringer er
nærmere beskrevet i kapittel 2. Positive tall viser utgifter, merutgifter og mindreinntekter. Negative tall
viser inntekter, merinntekter og mindreutgifter.

4.8.1 Oppvekst og utdanning
Per 2. tertial har oppvekst og utdanning et samlet merforbruk på kr 10,7 mill. Dette tilsvarer en
forbruksprosent på 100,5. Samlet prognose for oppvekst og utdanning er et merforbruk på kr 30 mill.
ved utgangen av året.

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

7 614

9 640

- 2 026

79,0 %

0

32 708

500

733 302

730 497

2 805

100,4 %

20 000

1 184 757

7 300

59 908

51 940

7 968

115,3 %

0

51 922

0

1 005 374

994 713

10 662

101,1 %

15 000

1 621 665

11 000

Johannes
læringssenter

66 942

67 366

- 424

99,4 %

0

102 212

0

Stavanger kulturskole

30 031

30 718

- 687

97,8 %

0

45 788

0

Pedagogisk-psykologisk
tjeneste

33 484

33 900

- 416

98,8 %

0

59 851

0

Ungdom og fritid

50 528

51 286

- 758

98,5 %

0

69 355

0

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

Oppvekst og
utdanning
Helsestasjon og
skolehelsetjenesten
EMbo
Barnevernstjenesten
Sum oppvekst og
utdanning

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

62 783

61 755

1 028

101,7 %

0

97 505

0

24 211

24 556

- 345

98,6 %

0

37 131

0

134 397

141 502

- 7 105

95,0 %

- 5 000

261 284

- 5 000

2 208 574

2 197 873

10 702

100,5 %

30 000

3 564 178

13 800

Tabell 4.8 Oppvekst og utdanning, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr.

Det forventes et merforbruk på de to største områdene innenfor oppvekst og utdanning; barnehageog skoleområdet. På barnehageområdet er avviket i hovedsak knyttet til utgifter til spesialpedagogisk
hjelp i barnehager og økte kostnader i forbindelse med koronapandemien. Grunnskoleområdet
forventer et merforbruk forårsaket blant annet av mindreinntekter på SFO. Barneverntjenesten har
hatt nedgang i klientutgifter og forventer et mindreforbruk ved årsslutt. Det forventes ingen vesentlige
avvik på øvrige områder innen oppvekst og utdanning.
Kommunedirektøren foreslår en budsjettendring hos oppvekst og utdanning tilsvarende kr 13,8 mill., jf.
kapittel 2 kommunedirektørens forslag til budsjettendringer.

Lokal tiltakspakke barn og unges psykiske helse (KADÅITTEPÅ)
Kommunedirektøren har utarbeidet en lokal tiltakspakke rettet mot barn og unges psykiske helse,
KADÅITTEPÅ, på til sammen kr 23,6 mill. i helårsvirkning. Tiltakene vil bli iverksatt både i skolene, PPT,
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, uteseksjonen og ved etableringen av et eget ambulant team. I 1.
tertial ble det avsatt kr 9,8 mill. til KADÅITTEPÅ, finansiert av eksisterende budsjettramme på kr 5,0
mill. til miljøvernveiledere, øremerkede midler med kr 3,2 mill. og statlig rammetilskudd til
koronautgifter.

Barnehage
Regnskapet til barnehagerammen og ressurssenter for styrket barnehagetilbud viser per 2. tertial et
samlet merforbruk på i underkant av kr 10,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,4.
Prognosen ved årets slutt tilsier et merforbruk på om lag kr 20 mill.
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud ble omorganisert gjeldende fra 1. august 2021.
Ressursrammen er fordelt mellom PPT, stab oppvekst og utdanning og barnehagerammen i henhold
til ny organisering. Årsprognosen for barnehageområdet er derfor utarbeidet i en helhet, hvor
resultatet for ressurssenteret per juli er innarbeidet.
Merforbruket på barnehagerammen inklusiv ressurssenteret, er i hovedsak knyttet til utgifter til
spesialpedagogisk hjelp i barnehager. De seneste årene har aktivitetsnivået ved ressurssenteret vært
høyt. Samlet budsjettramme har vært lavere enn de faktiske kostnadene til spesialpedagogisk hjelp.
Intensjonen med ny organisering av styrket barnehagetilbud er å styrke den spesialpedagogiske
kompetansen i laget rundt barnet, slik at flere barn skal få hjelp og støtte som del av det ordinære
tilbudet, noe en på sikt også forventer vil gi en mer bærekraftig økonomi. Merforbruket på
barnehagerammen skyldes videre høyere lønnsutgifter enn ved normal drift som følge av ekstrahjelp
og midlertidige stillinger, samt økt renhold og smittevernutstyr under koronapandemien.

Budsjettavviket for styrket barnehagetilbud er per 2. tertial på tilsvarende nivå som i 1. tertial og i
2020. Gjennom koronapandemien har det vært en vesentlig økning i antall henvisninger til PPT, som
igjen har ført til økt antall saker og vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Avvikene i de kommunale
barnehagene er også tilsvarende som ved 1. tertialrapportering. Flere av virksomhetene med
merforbruk i 2020 viser også merforbruk i 2021. Virksomhetene har imidlertid jobbet systematisk for å
bedre resultatene, og tallene peker i rett retning. Aktivitetstallene utgjør en avgjørende del av
barnehagerammen. Barnetallene er ved starten av nytt barnehageår i tråd med tidligere prognoser
presentert i barnehagebruksplanen 2021-2025 og handlings- og økonomiplan 2021-2024.
På oppdrag fra Stavanger kommunestyre gjennomførte Rogaland Revisjon IKS forvaltningsrevisjon av
tilskudd til private barnehager i 2019. Stavanger kommune som lokal barnehagemyndighet har fulgt
opp rapporten og startet høsten 2020 opp økonomisk tilsyn med sju private barnehager. Kommunen
har gjort foreløpig vedtak med krav om tilbakebetaling av kommunalt tilskudd fra fire barnehageeiere,
og vil i løpet av høsten vurdere grunnlaget for krav om tilbakebetaling for ytterligere én barnehage.
Nærmere informasjon vil bli gitt i forbindelse med Årsrapport 2021.
I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble kapitaltilskuddssatsene til private barnehager endret
sammenlignet med det som ble vedtatt i statsbudsjettet 18. desember 2020. Dette innebærer at det
samlede tilskuddet til private barnehager må oppjusteres med kr 2,3 mill.
Det forventes et samlet merforbruk på barnehagerammen, inkludert ressurssenteret, i
størrelsesorden kr 20 mill. ved utgangen av året. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til prognosen,
særskilt når det gjelder samlede kostnader til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og
ekstrakostnader som følge av koronapandemien.
Kommunedirektøren foreslår å styrke barnehagerammen med til sammen kr 7,3 mill. per 2. tertial,
herav kr 2,3 mill. tilknyttet økt kapitaltilskuddssats til private barnehager og kr 5 mill. til påløpte
koronautgifter.

Grunnskole
Regnskapet til grunnskole per 2. tertial viser et merforbruk på kr 10,6 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 101. Prognosen ved utgangen av året tilsier et merforbruk på grunnskole på om lag
kr 15 mill.
I handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble grunnskolerammen styrket med kr 40 mill., hovedsakelig
til 1.-4. trinn og skoler i kommunedelene Rennesøy og Finnøy. Styrkingen har bidratt til romsligere
rammer hos grunnskolene. Samtidig har koronapandemien medført høyere lønnsutgifter knyttet til
ekstrahjelp og midlertidige stillinger enn ved normal drift, samt økt renhold og smittevernutstyr.
Som omtalt i 1. tertial er kostnader knyttet til skoleskyss og tilskudd til private skoler høyere enn
budsjettmidlene til formålene. Vekst i antall skoler som går under kategorien friskoler har i større
grad ført til økt antall vedtak til spesialundervisning og særskilt norskopplæring, og dette har ført til
høyere refusjonsutgifter enn budsjettert Nye kommunedeler med større avstand har økt behovet for
skoleskyss, men også prisvekst hos leverandørene er en stor faktor.
Årsprognosen for SFO viser at inntektene fra foreldrebetalinger vil bli mindre enn
budsjettert. Hovedårsaken er at mindreinntektene knyttet til gratis SFO for 1. trinn har vært beregnet
for lavt. I tillegg har SFO-deltakelsen for elever på 2.-4. trinn våren 2021 vært betydelig lavere enn
forventet. Inntektene i SFO har til nå i høst tatt seg markant opp i forhold til det lave nivået i vår.
Dette skyldes at antallet betalende deltakere i SFO har økt. Det er imidlertid usikkert om inntektene
fra foreldrebetalinger vil holde seg på samme nivå resten av høsten.

IKT-budsjettet innenfor grunnskolerammen viser foreløpig et mindreforbruk på om lag kr 4 mill.
grunnet en lavere utskifting av chromebook enn planlagt. Det er tidligere planlagt utskiftning av
maskinparken på skolene, men grunnet mangel av chromebook på markedet er dette blitt forskjøvet.
Kommunedirektøren foreslår derfor å overføre kr 4 mill. fra drift til investering for å fremskyve
utrulling av smarttavler i klasserommene i henhold til IKT-strategien for stavangerskolen.
Etter en helhetlig vurdering av de ulike faktorene på grunnskolerammen, foreslår kommunedirektøren
å styrke skolerammen med kr 15 mill. per 2. tertial. Kr 10 mill. er knyttet til mindreinntekter i
forbindelse med SFO-foreldrebetalinger, mens kr 5 mill. for å dekke deler av de påløpte
koronarelaterte kostnader per 2. tertial. Videre foreslår kommunedirektøren å overføre kr 4 mill. fra
grunnskolens IKT-budsjett til grunnskolens investeringsbudsjett for innkjøp av smarttavler.

Johannes læringssenter
Regnskapet til Johannes læringssenter per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,4 mill., tilsvarende
en forbruksprosent på 99,4.
Utbetalingstidspunktene for norsktilskudd er blitt forskjøvet i forbindelse med innføring av ny
integreringslov. Tilskudd for 1. kvartal og 2. kvartal i år, som normalt skulle vært utbetalt innen medio
august, er fortsatt ikke utbetalt. Tilskuddet forventes å komme i løpet av september. På grunn av
disse forsinkelsene er det derfor per i dag knyttet noe usikkerhet til om budsjettert inntekt av
norsktilskudd vil kunne nås.
Foruten usikkerheten knyttet til inntektskravet forventes det budsjettbalanse ved utgangen av året.

Barnevern
Regnskapet til barnevern per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 7,1 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 95,5.
De totale klientutgiftene på barnevern har vist en synkende trend fra 2019 og i 2021. Noe av dette er
resultat av målrettet arbeid iverksatt av barneverntjenesten på vedtatte HØP-tiltak. Det gjelder bl.a.
nedgang, og nå stabilisering, av kostnader til fosterhjem, samt redusert kjøp fra private leverandører.
Per 2. tertial 2021 har totalt antall plasserte barn har gått ned. Samtidig har antall
institusjonsplasseringer, som er det mest kostbare tiltaket i barnevernet, økt.
Prognosen ved utgangen av året tilsier et mindreforbruk på kr 5 mill. Kommunedirektøren foreslår
derfor å justere ned budsjettrammen til barnevern med kr 5 mill.

4.8.2 Helse og velferd
Regnskapet for helse og velferd samlet viser per 2. tertial et merforbruk på 40,5 mill. Totale prognoser
for hele tjenesteområdet tilsier et merforbruk på kr 88,4 mill. ved årets slutt. Dette er prognoser som
inkluderer koronautgifter, jf. kap. 5 som beskriver disse forholdene, og vedtatte budsjettendringer fra
1. tertial.

Helse og velferd
Stab Helse og velferd

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

34 405

29 297

5 108

117,4 %

7 430

45 239

7 430

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

Helse- og velferdskontor

210 761

195 433

15 328

107,8 %

20 000

295 501

18 000

NAV

221 885

227 186

- 5 301

97,7 %

8 000

341 350

7 000

Fysio- og
ergoterapitjenesten

54 497

53 072

1 425

102,7 %

3 000

72 063

2 750

Helsehuset i Stavanger

10 795

12 176

- 1 381

88,7 %

0

21 439

0

Hjemmebaserte
tjenester

292 641

295 720

- 3 079

99,0 %

- 1 000

462 150

0

Bofellesskap

349 268

331 264

18 004

105,4 %

12 000

538 122

9 000

Alders- og sykehjem

559 133

561 292

- 2 159

99,6 %

5 470

866 999

3 970

Helse og omsorgssenter

54 248

52 803

1 445

102,7 %

0

84 357

0

Stavanger legevakt

67 628

60 699

6 929

111,4 %

11 400

78 068

11 400

Vaksinasjon

32 546

28 000

4 546

116,2 %

16 000

28 000

16 000

Rehabiliteringsseksjonen

36 490

36 092

398

101,1 %

- 500

60 892

0

Arbeidstreningssenteret

10 627

10 305

322

103,1 %

0

14 451

0

5 281

4 988

293

105,9 %

400

7 995

400

51 842

54 355

- 2 513

95,4 %

- 2 000

82 358

0

136 258

134 515

1 743

101,3 %

0

220 037

0

Tekniske
hjemmetjenester

3 879

5 057

- 1 178

76,7 %

1 000

7 831

0

Krisesenteret i
Stavanger

6 081

6 371

- 290

95,5 %

0

13 817

0

Sentrale midler levekår

34 264

35 363

- 1 098

96,9 %

2 200

- 153 904

3 700

Sentrale midler
legetjeneste

87 679

85 719

1 960

102,3 %

5 000

136 732

5 000

2 260 210

2 219 707

40 502

101,8 %

88 400

3 223 497

84 650

Helse og velferd

Boligkontoret
Flyktningtjenesten
Dagsenter og
avlastningsseksjonen

Sum Helse og velferd

Tabell 4.9 Helse og velferd, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr

Koronarelaterte kostnader utgjør fortsatt en stor del av prognoseavviket hos helse og velferd.
Virksomhetsområder med spesielt høye årsprognoser på grunn av korona er vaksinasjon, Stavanger
legevakt og legetjenester. Dette er områder med ekstraordinære tiltak og arbeid som følge av
pandemien. Ser man bort fra korona er de største prognoseavvikene hos helse- og velferdskontorene
(HVK), bofellesskapene og NAV-området. HVK har en årsprognose på kr 20 mill. som i stor grad
skyldes kjøp av heldøgntjenester. Bofellesskap har en årsprognose på kr 12 mill. som skyldes
hovedsakelig økte kostnader ifm. redusert dagsentertilbud til beboere i bofellesskap. NAV har en
årsprognose på kr 8 mill. som i stor grad skyldes økte klientutgifter til deltakere i
kvalifiseringsprogrammet.

Totalt foreslår kommunedirektøren budsjettendringer på kr 84,6 mill. for tjenesteområdet.

Stab helse og velferd
Regnskapet per 2. tertial viser at stab helse og velferd har et merforbruk på kr 5,1 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 117,4. Kr 4,8 mill. er merkostnader knyttet til korona. Prognose ved utgangen av
året tilsier et merforbruk på kr 7,4 mill. som i hovedsak skyldes kostnader til karantene- og
isolasjonshotell, smittevernutstyr og økte lønnskostnader. Deler av staben bruker fortsatt mye
ressurser på koronarelatert arbeid, som fører til at deler av det ordinære arbeidet i stab utsettes. Det
forventes at arbeidssituasjonen vil normalisere seg noe mot slutten av året.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til staben med kr 6,6 mill. for å dekke merforbruk
knyttet til korona. Det foreslås også en overføring fra investering til drift på kr 0,83 mill. til stillingen
som personvernrådgiver. Dette er en midlertidig stilling for å etablere rutiner for vurdering av
personvern ved implementering av velferdsteknologi. Dette vurderes som en forutsetning for videre
implementering av velferdsteknologi.

Helse- og velferdskontor
Regnskapet for helse- og velferdskontorene per 2. tertial viser et merforbruk på kr 15,3 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 117,4. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 20 mill.
Hovedårsakene til merforbruket innenfor helse- og velferdskontorene er kjøp av private
heldøgnstjenester og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Kostnadsveksten på kjøp av private
heldøgnstjenester skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester som kom i midten av
2020, prisvekst, samt for lavt budsjett over lengre tid. Økningen på BPA skyldes i hovedsak økning i
antall brukere som mottar tjenesten fra privat leverandør.
Øvrige områder hvor det forventes merforbruk innenfor helse- og velferdskontorene, er omsorgslønn
og støttekontakt. På begge områdene skyldes dette at budsjettene over tid ikke er justert for
volumvekst.
Det jobbes med å nå omstillingskravene ved å blant annet finne andre løsninger internt i kommunen
for de brukerne vi kjøper tjenester til privat. Høsten 2021 overføres flere brukere fra kjøpte tjenester
til kommunalt tilbud.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til helse- og velferdskontorene med kr 18 mill. for å
dekke forventet merforbruk.

NAV
Regnskapet for NAV-området per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 5,3 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 97,7. Området består av klientutgifter samt drift av NAV-kontorene. Prognose ved
årets slutt er et merforbruk på om lag kr 8 mill.
Utbetaling av økonomisk sosialhjelp viser per 2. tertial et mindreforbruk på kr 10,6 mill. Dette skyldes
i stor grad periodisering av tildelte midler fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Budsjettet ble
styrket med kr 26 mill. og lagt til første halvår for å dekke økte utbetalinger som følge av
koronapandemien. Dersom antall mottakere fortsetter å reduseres utover høsten ligger det an til et
mindreforbruk i utbetaling av ytelser. Brutto utgifter er 1 % lavere ved utgangen av august
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall mottakere totalt er redusert med 3 %, noe som

indikerer at utbetaling per mottaker har gått opp. Økte utgifter er en kombinasjon av årlig økning i
satser og sammensetning av type mottakere. I tillegg er det økte kostnader til kjøp av midlertidig
bolig. Kostnaden ved å holde barnetrygden utenfor sosialhjelpsberegningen viser seg også utgjøre mer
enn det som ble lagt til grunn for budsjettet. Mottakere i sluttfasen av statlige ytelser følges tett opp
av NAV-kontorene. Det presiseres imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til den videre
utviklingen.
Utbetaling av kvalifiseringsstønad til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) viser per 2. tertial et
merforbruk på kr 3,8 mill. Budsjettet ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 styrket med kr 15
mill. Sammenlignet med samme tid i fjor er antallet økt med 11,9 %. KVP er rettighetsfestet, og
sosialhjelpsmottakere som er i målgruppen får tilbud om KVP som erstatter sosialhjelp. Det forventes
et merforbruk på kr 7 mill., og kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes tilsvarende. Av
forventet merforbruk regnes kr 1 mill. å være en konsekvens av koronapandemien og forlengelse i
program. Ved 2. tertial er det utbetalt kr 0,5 mill. i aktivitetstilskudd til barn og unge som er på
budsjettert nivå, og tilsvarende som i 2020. Regnskapet per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,5
mill. knyttet til utbetalinger til opphold på institusjon for rusmisbrukere. Prognose er et
mindreforbruk på kr 1 mill. ved årets slutt.
Driften av NAV-kontorene viser per 2. tertial et merforbruk på kr 2,2 mill. og skyldes høyere
lønnskostnader enn budsjettert. Det er variasjon mellom kontorene, men totalt forventes det et
merforbruk på kr 2 mill.
Samlet prognose ved årets slutt for NAV-området er et merforbruk på kr 8 mill. Kommunedirektøren
foreslår å styrke budsjettet for KVP med kr 7 mill.

Fysio- og ergoterapi
Regnskapet for fysio- og ergoterapi per 2. tertial viser et merforbruk på kr 1,4 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 102,7. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 3 mill.
Den viktigste årsaken til merforbruket er høye lønnsutgifter. Virksomheten jobber med omstilling for å
tilpasse driften til vedtatt økonomisk ramme.
Det har tatt lengre tid å utvikle et system for registrering og innrapportering av egenandeler på
fysioterapi enn forutsatt, og egenbetaling vil ikke kunne bli iverksatt i 2021. Dette vil medføre et avvik
på inntektsbudsjettet i 2021. Videre har det også være en reduksjon i tilskudd som Stavanger
kommune mottar fra Helsedirektoratet knyttet til tidlig og koordinert innsats. En av årsakene til
reduksjon i tilskudd er at arbeidsinnsats til ergoterapeuter ble tatt ut av beregningsgrunnlaget.
Kommunedirektøren foreslår at fysio- og ergoterapitjenesten styrkes med kr 2,75 mill.

Bofellesskap
Regnskapet til bofellesskapene viser per 2. tertial et merforbruk på kr 18 mill. Prognosen ved
utgangen av året tilsier et merforbruk på kr 12 mill. Det er variasjon mellom ulike bofellesskapene, der
noen har merforbruk og andre mindreforbruk.
På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til
beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i
lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. Fra medio september vil
dagsentrene igjen åpne for beboere i bofellesskap. Virksomheten har også måtte håndtere
utfordringer knyttet til karantene og smittevernrestriksjoner, som har gitt en økning i vikarinnleie.

Forventet merforbruk grunnet koronautgifter er i størrelsesorden kr 6 mill. Kommunedirektøren
foreslår å styrke rammen til bofellesskap med kr 6 mill. for å dekke merforbruk knyttet til
koronautgifter.
Etter gjenåpning av dagsentrene vil noen av beboeren fremdeles få tilbud på dagtid i bofellesskap.
Dette vil føre til en økning i bemanning på dagtid, og delårseffekt i 2021 er estimert til kr 1,5 mill.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap med kr 1,5 mill. for å dekke økte
kostnader knyttet til endring i dagtilbud.
Satellittleilighet med ambulerende tjenester fra bofellesskap er en del av Stavanger kommune sin
satsing på Boligsosial handlingsplan (https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/boligsosial-handlingsplan/) for
å kunne imøtekomme fremtidens boligbehov. I 2021 har ressursbruk knyttet til satellitter vært høyere
enn forutsatt, og det forventes et merforbruk knyttet til satellittene i størrelsesorden kr 1 mill.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap med kr 1 mill. for å dekke merforbruk
knyttet til satellittleiligheter.
Brukereid bofellesskap på Solborg vil bli ferdigstilt tidligere enn planlagt, og det vil påløpe
lønnsutgifter i 2021 tilsvarende kr 0,5 mill. Per dags dato ligger det ikke budsjettmidler til dette i
rammen til bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen til bofellesskap med kr 0,5
mill. for å dekke merforbruk knyttet til oppstart av nytt bofellesskap.
Øvrig merforbruk skyldes ordinær drift, og det jobbes i virksomhetene med å omstille turnusene sine
til en mer kostnadseffektiv drift. Koronapandemien har preget omstillingen, men det forventes å
innfris mot slutten av året.

Alders- og sykehjem
Regnskapet samlet for alders- og sykehjem per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 2,1 mill. av en
ramme på kr 867 mill. Dette utgjør et forbruk på 99,6 %. Det forventes et samlet merforbruk på kr 5,5
mill. ved årets slutt for alders- og sykehjem, hvor kr 4 mill. er knyttet til koronarelaterte kostnader.
Kostnader og forslag om budsjettstyrking knyttet til korona for alders- og sykehjem er omtalt i
kapittel 5.
Boganes sykehjem ble kommunalt sykehjem i juli 2020 og prognose ved årets slutt viser et
merforbruk. Grundig gjennomgang av virksomheten viser at merforbruket i hovedsak er knyttet til
lindrende enhet. Kommunedirektøren vil fortsette arbeidet med å vurdere hvilken bemanningsnorm
som er nødvendig for driften av lindrende enhet i 2022. Arbeidet per nå har avdekket at det er høyere
kostnader til palliativ medisinsk behandling enn hva budsjettet tilsier. Det foreslås derfor å styrke
budsjettet til lindrende enhet med kr 0,5 mill.
Basert på regnskapet per 2. tertial viser at egenbetalingene fra sykehjem at man kan forvente en
mindreinntekt på kr 1,5 mill. ved årets slutt. Deler av denne mindreinntekten er knyttet til reduksjon i
egenbetaling på dagsenter eldre fra 1. halvår da smittevernreglene gjorde at man måtte redusere
antall brukere.
Den variable ekstraressursen, også kalt variable pakker (budsjettmidler som følger brukere med
omfattende hjelpebehov), viser per 2. tertial et gjennomsnitt som er lavere enn avsatt i budsjett.
Prognosen ved årets slutt viser foreløpig et mindreforbruk i størrelsesorden kr 3,5 mill.
I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen
de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien er kr 7,35 mill. høyere enn
budsjettert. Dette avviket ses sammen med pensjon samlet for kommunen.

Stavanger legevakt
Regnskapet for Stavanger legevakt viser per 2. tertial et merforbruk på kr 6,9 mill., som tilsvarer en
forbruksprosent på 111,4. Dette skyldes i hovedsak merkostnader knyttet til drift av koronatestsenter
og luftveislegevakt. I ordinær drift jobbes det mot balanse, men koronapandemi med parallell drift
gjør driftsituasjonen ekstra utfordrende og virksomheten er sårbar.
Prognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 11,4 mill., og skyldes i sin helhet kostnader forbundet
med drift av koronatestsenteret og luftveislegevakt. Aktiviteten er fortsatt høy, men ventes å trappes
noe ned mot jul. I 1. tertial ble virksomheten styrket med kr 20 mill. til drift av disse tjenestene for
første halvår. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 11,4 mill. i 2. tertial for å
kompensere for videre drift av ekstraordinære tilbud.

Vaksinasjonstjenesten
Vaksinasjonstjenesten er en midlertidig virksomhet som ble opprettet for å håndtere
koronavaksinering av kommunens befolkning. Per 2. tertial har vaksinasjonstjenesten hatt utgifter på
kr 32,6 mill. Foreløpige prognoser tilsier et forbruk i overkant av kr 44 mill. for 2021.
Kommunedirektøren tilførte i 1. tertial kr 28 mill. til formålet og foreslår å styrke budsjettrammen
med kr 16 mill. for å dekke resterende behov.
Mer om vaksinetjenesten finnes i kapittel 5.

Boligkontoret
Regnskapet for boligkontoret per 2. tertial viser et merforbruk på kr 0,3 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 105,9. Boligkontoret har hatt en markant økning i antall behandlede søknader, som
igjen har ført til at de faste lønnsutgiftene overgår budsjettrammen. Prognosen ved årets slutt er et
merforbruk på kr 0,4 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor at budsjettet styrkes med kr 0,4 mill.
for å kompensere for denne underdekningen. Tilsvarende styrking er lagt inn som tiltak i Handlings og
økonomiplan 2022-2025.

Flyktningtjenesten
Regnskapet for flyktningtjenesten viser per 2. tertial et mindreforbruk på kr 2,5 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 95,4. Virksomhetsområdet består av drift av flyktningtjenesten samt utbetaling av
introduksjonsstønad til deltakere i introduksjonsprogrammet. Prognose ved årets slutt er et
mindreforbruk på kr 2 mill. knyttet til utbetaling av introstønad.
Det er utbetalt kr 0,5 mill. mindre i introstønad enn budsjettert per august. Budsjettet ble nedjustert
med kr 17,2 mill. i 1. tertial etter nye beregninger av budsjettbehov ut ifra en forventning om antall
deltakere i programmet, hensyntatt kjent informasjon om nye bosettinger. De som bosettes siste del
av året, vil starte opp i introduksjonsprogrammet januar neste år. Prognose er at utbetalingene til
introstønad vil gå ned frem mot årsskiftet, og utgjøre et mindreforbruk på kr 2 mill. ved årets slutt.
Driften av flyktningtjenesten viser per august et mindreforbruk på kr 2 mill. Virksomheten startet
tidlig i år med å foreta tilpasninger av bemanning og ressurser i tråd med tidligere vedtatt
nedtrappingsplan og omstillingskrav. Mindreforbruket per august forklares også av etterslep i
driftsutgifter. Det forventes økte kostnader i løpet av høsten, og prognose ved årets slutt er balanse.

Dagsenter og avlastning
Regnskapet for dagsenter og avlastning per 2. tertial viser et merforbruk på kr 1,74 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 101,3%. Merforbruket skyldes i hovedsak økt husleie til administrasjon på kr 1,6
mill., merkostnader til korona, og kostnader knyttet til overtagelse av Myklebust avlastningsbolig. Det
er stor variasjon i avvikene mellom seksjonene. Prognosen ved årets slutt er tilnærmet balanse, men
det er usikkerhet knyttet til dette.
Avlastningsseksjonen har et merforbruk på kr 1,8 mill. som forventes å øke utover året før tildeling av
midler knyttet til akutt midlertidig avlastning (AMA). Seksjonens ramme ble styrket i 2021, men det er
fortsatt press på tjenesten. Det er planlagt og iverksatt tiltak for å tilpasse driften og redusere
kostnader. Fritt brukervalg er avviklet og kommunen overtok i mars driften av fire avlastningsplasser
fra privat leverandør. Denne driften er nå overført til Høyebakken. Som en del av omstillingsarbeidet
overføres også avlastningsplassen på Mosvangen til Høyebakken, noe som vil føre til bedre utnyttelse
av ressursene i avlastningsseksjonen.
Boligseksjonen har et merforbruk på kr 0,6 mill. som forventes å gå ned mot årsslutt. Seksjonen har
iverksatt tiltak for å løse innsparingskravet fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024 som vil gi en
delårseffekt i 2021.
Dagsenterseksjonen har et mindreforbruk på kr 1,07 mill. Dette skyldes redusert drift gjennom våren
og sommeren som følge av smittevernrestriksjoner, og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård som skal
stå ferdig september 2021. Forbruket vil øke fra august ved gjenopptatt full drift. Det er inngått ny
avtale om transport som gir økte kostnader og det er en økning i antall skolefritidsplasser.

Tekniske hjemmetjenester
Regnskapet for tekniske hjemmetjenester per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,2 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 76,7.
Prognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på kr 1 mill. Det høye mindreforbruket skyldes nedgang
i aktivitet i virksomheten grunnet pandemien. Det forventes at aktiviteten vil øke fremover og inn i
2022.

Sentrale midler levekår
Regnskapet for sentrale midler levekår per august viser et mindreforbruk på kr 1,1 mill. tilsvarende en
forbruksprosent på 96,9%. Prognosen ved årets slutt er merforbruk på kr 2,2 mill., der kr 1 mill.
knytter seg til mindreinntekt i tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2021 (ressursinnsats 2020).
Deler av prosjektet velferdsteknologi er av driftsmessig karakter. Dette gjelder småskala-kjøp av
utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt
utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår derfor en
overføring fra investering til drift på kr 1,2 mill.
Kommunens ordninger med tilskudd til etablering og startlån hjelper de med svakest økonomi å
finansiere en egnet bolig. Fortsetter dagens nivå og hastighet på bosetting, vil boligkontoret måtte
avslå søknader om finansieringsbevis grunnet mangel på midler til etablering. Kommunedirektøren
foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 2,5 mill.
I Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble Ville Veier tildelt kr 293 000 i tilskudd til
arbeidsrelaterte tiltak for personer med rus- og psykiske helseutfordringer. Ville veier AS har fått ny

kontrakt med NAV og er ikke lenger berettiget tilskudd fra Stavanger kommune. Midlene er
tilbakebetalt og kommunedirektøren ber om fullmakt til å tildele midlene til andre organisasjoner
med samme formål, dvs. tiltak for personer med rus- og psykiske helseutfordringer, og som søkte
samme tilskuddsordning i 2021.

Sentrale midler legetjenester
Regnskapet for sentrale midler legetjenester viser per 2. tertial et merforbruk på kr 2 mill., som
tilsvarer en forbruksprosent på 102,3. Prognosen ved årsslutt er et merforbruk på kr 5 mill., og skyldes
ekstraordinære tiltak og arbeid som følge av koronapandemien.
Arbeidet med smittesporing fortsetter ut året, mens luftveislegekontoret legges ned fra 1. september. I
ordinær drift er det forventet et merforbruk knyttet til sykehjemsleger, men dette kompenseres blant
annet av utsatt oppstart ved Lervig legekontor. Utover midler til koronarelaterte kostnader, ble
rammen i 1. tertial styrket med kr 3 mill. til tiltak i fastlegeordningen. Arbeidet med innløsning av
hjemler tar tid og dette kan resultere i et mindreforbruk ved årets slutt.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 5,0 mill., for å kompensere for koronarelaterte
kostander.

4.8.3 By- og samfunnsplanlegging
Regnskapet for tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging viser et mindreforbruk på kr 4,5 mill.
tilsvarende en forbruksprosent på 82,3. Den samlede prognosen for tjenesteområdet er tilnærmet
balanse ved årets slutt.

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

Stab By- og
samfunnsplanlegging

5 272

5 477

- 205

96,3 %

0

10 638

0

Byggesak- og
byantikvar

- 677

1 104

- 1 781

-61,3 %

0

3 609

0

19 560

20 187

- 627

96,9 %

0

31 903

0

- 12 459

- 11 771

- 688

105,8 %

- 780

15 428

- 780

9 410

10 658

- 1 248

88,3 %

0

17 307

0

21 106

25 655

- 4 549

82,3 %

- 780

78 885

- 780

By- og
samfunnsplanlegging

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

Tabell 4.10 By- og samfunnsplanlegging, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr

4.8.4 Bymiljø og utbygging
Regnskapet for tjenesteområdet bymiljø og utbygging viser et mindreforbruk på kr 57,4 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 65,1. Mindreforbruket per 2. tertial for bymiljø og utbygging må ses i

sammenheng med periodiseringer ifm. konsolideringen av budsjett og regnskap som følge av
tilbakeføringen av foretakene.

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

- 1 580

3 656

- 5 236

-43,2 %

0

8 154

0

Klima og miljø

3 826

4 198

- 372

91,1 %

2 500

7 849

2 500

Juridisk

7 193

7 145

48

100,7 %

0

11 645

0

Eiendom

131 954

171 973

- 40 020

76,7 %

33 000

235 538

33 000

Idrett og utemiljø

178 447

192 724

- 14 277

92,6 %

6 600

291 769

6 600

8 660

6 479

2 181

133,7 %

3 800

9 809

3 800

- 221 195

- 221 468

273

99,9 %

10 000

131

0

107 305

164 707

- 57 402

65,1 %

55 900

564 895

45 900

Bymiljø og
utbygging
Stab BMU

Utbygging
Vann, avløp, slam
og renovasjon
Sum Bymiljø og
utbygging

Tabell 4.11 Bymiljø- og utbygging, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr

Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF og Stavanger bolig KF ble i Stavanger
kommunestyre vedtatt tilbakeført til kommunens basisorganisasjon i sak 114/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228526). I forlengelsen av dette vedtaket ble
disse tre foretakene organisasjonsmessig lagt inn i tjenesteområdet bymiljø og utvikling.
Sammenslåingen har medført administrative tilpasninger, i form av endringer i faktureringsrutiner,
systemer, konsolidering av budsjett og regnskap med mer. Det gjenstår fremdeles noe arbeid knyttet
til denne prosessen. Den samlede prognosen for tjenesteområdet viser et merforbruk på kr 55,9 mill.
Dette skyldes i hovedsak at kommunen har økte energikostnader, samt kostnader og mindreinntekter
som følge av korona og overføringer mellom drift og investering.

Klima og miljø
Regnskapet for klima og miljø per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,37 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 91,1. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 2,5 mill.
Det forventes en mindreinntekt på kr 2 mill. knyttet til piggdekkgebyrene. Andelen som kjører piggfritt
er økende og trafikkmønsteret i vinter har vært annerledes. Årsprognosen for inntekten nedjusteres
fra kr 11 mill. til kr 9 mill. De samlede gebyrinntektene skal dekke panteordning (på piggdekk/ovner)
med kr 1,5 mill., driftsutgifter på kr 3 mill. og avsetning til disposisjonsfondet merket klima og miljø
med kr 6,5 mill. Reduserte inntekter fører til at avsetningen til klima- og miljøfondet foreslås redusert
tilsvarende.
Planlagte miljø- og klimatiltak finansiert av fondet utgjør kr 13,3 mill. i 2021. I Handlings- og
økonomiplanen for 2021-2024 ble bruken av klima- og miljøfondet redusert uten at dette var tilsiktet.
Kommunedirektøren foreslår følgelig å justere bruken slik at fondet kan finansiere kr 13,3 mill. til ulike
tiltak skissert av utvalg for miljø og utbygging, jf. vedtakene i de to foregående handlings- og
økonomiplanene.

Klima- og miljøfondet anslås etter dette å være kr 22,7 mill. ved slutten av året.
Det er knyttet noe usikkerhet til kostnadene til flere av tiltakene som belastes klima- og miljøfondet
inneværende år, samt den nyopprettede panteordningen på piggdekk. Det forventes likevel at
kostnadene havner innenfor vedtatte budsjettrammer.
To av tiltakene innebærer i praksis overføring av budsjettfullmakt fra klima og miljø til henholdsvis
Triangulum og landbruk- og havbrukskontoret, da disse står for den praktiske gjennomføringen, jf. sak
7/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714258?agendaItemId=228840).
Stavanger kommune er tildelt kr 0,5 mill. fra Statsforvalteren til interaktiv digital løsning for økt
engasjement gjennom deling av klima- og miljøinspirasjon. Midlene fra Statsforvalteren er avhengig av
en egenandel og kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 0,15 mill. fra kampanjen piggfrie
vinterdekk til dette formålet.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 2,5 mill. som følge av de reduserte inntektene
fra piggdekkgebyret og prosjektkostnadene.

Eiendom
Regnskapet for eiendom per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 40,0 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 76,7. Deler av mindreforbruket skyldes at det per 2. tertial er brukt mindre enn
budsjettert på vedlikehold av bygninger. Avviket må som nevnt innledningsvis også ses i sammenheng
med konsolideringen av foretakene inn i kommunekassen. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk
på kr 33 mill., og skyldes i hovedsak kommunens energikostnader som har økt grunnet den siste
tidens høye kraftpriser. Kommunedirektøren foreslår å styrke energibudsjettet med kr 32 mill. Midlene
vil videre bli fordelt på virksomhetene i kommunen. Se også kapittel 4.6
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/4-okonomisk-status/4-6-sentrale-utgifter/) om energiutgifter.
Kommunens energibudsjett er hovedsakelig fordelt ut til den enkelte virksomhet. Budsjettet er
imidlertid innrettet slik at den enkelte virksomhet ikke måles på disse kostnadene for å unngå at det
påvirker den underliggende driften.
Det foreslås at Stavanger kommune skal gi leiereduksjon på inntil 50 % for leietakere som oppfyller
bestemte kriterier. Leietakerne må blant annet være direkte negativt berørt økonomisk av nasjonale
eller lokale smitteverntiltak, og ikke omfattet av nasjonale kompensasjonsordninger
(«kontantstøtteordning»). Det foreslås videre at et eventuelt leiefritak for Odeon Kino
Stavanger/Sandnes AS vurderes i egen politisk sak i 3 tertial 2021. Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS
har vært berettiget for midler fra nasjonale kompensasjonsordninger, men får kompensert mindre enn
forventet i 2021.
Det forventes et lite mindreforbruk knyttet til den ordinære driften ved årsslutt, samtidig har eiendom
merkostnader som følge koronasituasjonen. Det er hovedsakelig kostnader knyttet til økt renhold,
tilrettelegging av vaksinesenter og øvrige kostnader ved formålsbygg. Kostnadene forventes å utgjøre
7,2 mill. totalt ved årsslutt. Det viser seg at omkring 1,3 mill. av det som tidligere har vært en del av
prognosen tilknyttet formålsbygg er av investeringskarakter, og føres derfor i investering. Det
forventes at koronakostnadene kan dekkes innenfor eiendoms vedtatt ramme, grunnet det antatte
mindreforbruket i drift. Forventet leietap og ettergitt leie utgjør imidlertid 3,0 mill., hvorav kr 1,0 mill.
avhenger av forslag til vedtak om leiereduksjon, og dette foreslås budsjettjustert.

Idrett og utemiljø

Regnskapet for idrett og utemiljø per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 14,3 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 92,6. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 6,6 mill., og skyldes i
hovedsak koronarelaterte kostnader samt tekniske justeringer mellom drift og investering.
Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.
Som følge av koronasituasjonen har det blitt engasjert eksternt vakthold, hvor kostnadene er beregnet
til kr 3,0 mill. totalt i 2021. Det påløper også kostnader som følge av økt renhold ved skoler og
utkjøring av vaksiner samt medisinsk utstyr. Kostnadene forventes henholdsvis å utgjøre kr 1,2 mill. og
kr 0,3 mill. ved årets slutt. Idrett og utemiljø har også mindreinntekter som følge av
koronapandemien. Redusert billettsalg ved svømmeanlegg er beregnet til kr 4,04 mill. per 2. tertial og
forventes å utgjøre kr 6,8 mill. ved årets slutt. Redusert kafesalg fører til en beregnet mindreinntekt
på totalt kr 0,90 mill. Begge mindreinntektene skyldes begrenset kapasitet ved svømmeanlegg. De har
samtidig merinntekter knyttet til utleie av lokaler. Merinntekten forventes å utgjøre kr 2,5 mill. totalt i
2021.
Det ble i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtatt i sak 47/21
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1373132?agendaItemId=230511) at tilskudd til WC skøyter og VM i
styrkeløft i 2021 skulle bli vurdert i forbindelse med 2. tertialrapport. Kommunedirektøren foreslår å
innvilge tilskudd til WC skøyter og VM i styrkeløft 2021 med henholdsvis kr 0,4 mill. og kr 0,5 mill.

Utbygging
Regnskapet for utbygging per 2. tertial viser et merforbruk på kr 2,2 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 133,7. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 3,8 mill. og skyldes en
teknisk overføring fra investering til drift som følge av at kostnadene er kategorisert som drift. Det er
kostnader til leie av midlertidige lokaler som følge av rehabiliteringen ved Tastaveden skole.
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 3,8 mill. fra investering til drift.

Vann, avløp, slam og renovasjon
Vann, avløp, slam og renovasjon er selvkostområder som gjøres opp i henhold til gjeldende lover og
forskrifter ved slutten av året mot selvkostfondene.
Regnskapet for vann, avløp, slam og renovasjon per 2. tertial viser et merforbruk på kr 0,3 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 99,9. Prognosen ved årets slutt er et merforbruk på kr 10 mill.
Prognosen er tilknyttet renovasjon, som ikke kan gjøres opp mot selvkostfond grunnet akkumulert
underdekning.

Vann
Det forventes at gebyrinntektene blir kr 5 mill. lavere enn budsjettert. Årsaken til dette er at
avregningen fra foregående periode viste større stipulert forbruk enn reelt forbruk fra avleste målere,
mindre forbruk av vann hos abonnentene med vannmåler, og at det i 2020 ble budsjettert med høye
tilknytningsgebyrer. Dette ble videreført som en del av gebyrgrunnlaget i 2021. Det forventes omkring
kr 10 mill. lavere kostnader enn budsjettert ved årets slutt med. Avviket skyldes blant annet mindre
vann-kjøp av IVAR som følge av mindre forbruk blant abonnentene og mindre lekkasjer i
ledningsnettet. Det er knyttet noe usikkerhet til beregningene, og det foreslås derfor ingen
budsjettendringer.

Avløp

Det forventes at gebyrinntektene blir noe høyere enn budsjettert – i størrelsesorden kr 10 mill. Dette
skyldes hovedsakelig tilknytningsgebyrer fra 2020 som ikke ble anordnet i regnskapet i fjor og som
faktureres i 2021. Samtidig avhenger kostnadene i stor grad av nedbørsmengden resten av året.

Slam
Det forventes ingen vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap og budsjett ved årets slutt.

Renovasjon
Renovasjon har i selvkostfond akkumulert et underskudd på kr 32,73 mill. Underskuddet er i hovedsak
forårsaket av IVAR IKS sin kraftige prisøkning de siste årene på behandling av restavfall grunnet nytt
ettersorteringsanlegg på Forus og nytt biogassanlegg på Grødaland. I tillegg har mengden
husholdningsavfall, og derfor behandlingskostnadene økt i 2020 og 2021, sammenlignet med
foregående år.
Samlet merforbruk gjeldende IVAR IKS prisøkninger er foreløpig estimert til omkring kr 10 mill. Dette
blir hensyntatt i Handlings- og økonomiplanen 2022-2025 sammen med akkumulert underdekning.

4.8.5 Innbygger- og samfunnskontakt
Regnskapet for tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 5,7 mill.,
tilsvarende en forbruksprosent på 96,50. Prognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på kr 2,7 mill.

Innbygger- og
samfunnskontakt

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

Stab Innbygger- og
samfunnskontakt

2 488

2 749

- 261

90,5 %

- 2 800

4 303

- 2 800

Smartby

2 674

3 140

- 466

85,2 %

0

14 104

0

- 7 599

- 6 011

- 1 588

126,4 %

0

39 674

0

8 087

7 712

375

104,9 %

1 100

11 832

1 100

131 792

130 233

1 559

101,2 %

0

155 909

0

12 042

12 367

- 325

97,4 %

0

28 266

0

6 612

8 447

- 1 835

78,3 %

- 1 000

15 781

0

- 1 036

2 121

- 3 157

-48,9 %

0

29 873

0

155 059

160 758

- 5 698

96,5 %

- 2 700

299 742

- 1 700

Næring
Kommunikasjon
Kultur
Innbyggerdialog
Politisk sekretariat
Sølvberget
Sum Innbygger- og
samfunnskontakt

Tabell 4.12 Innbygger- og samfunnskontakt, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr

Næringsavdelingen
Regnskapet for næringsavdelingen per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 1,6 mill. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak rekrutteringer som er forsinket på grunn av koronapandemien. Kommunen mottok
i august kr 21,7 mill. i nye statlige kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv. Hensikten med

tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som
er hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Prognosen er balanse ved utgangen av året.
Næring ble i 1. tertial tildelt kr 3,0 mill. i tilskudd til energihovedstaden, jf. sak i
Stavanger kommunestyre 78/21. En andel på kr 2,8 mill. omdisponeres til vekstfondet for utlysning til
prosjekter som styrker energihovedstaden. På grunn av høy arbeidsmengde ved utlysning av
koronamidler høsten 2021, vil ikke utlysning kunne skje før årsskiftet og selve tildelingen i 2022.

Kommunikasjonsavdelingen
Det forventes et merforbruk i kommunikasjonsavdelingen på kr 1,1 mill. ved utgangen av året.
Merforbruket skyldes økte lønns- og driftskostnader knyttet til koronapandemien.
Avdelingen har en nøkkelrolle i kommunikasjonsarbeidet rundt koronasituasjonen. I tillegg til
kampanjer og tiltak rettet seg mot befolkningen generelt, har avdelingen også kjørt spesielle
kampanjer mot unge voksne og minoriteter. Det er usikkert hvorvidt det også i 4. kvartal 2021 vil være
behov for forsterket befolkningskommunikasjon i form av nye kampanjer.

Kulturavdelingen
Regnskapet for kultur per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill., tilsvarende en
forbruksprosent på 99,48. Prognosen ved årets slutt er balanse.
I 1. tertial, jf. sak 5/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1373144?agendaItemId=229184) i utvalg for kultur
og idrett, ble det vedtatt en omdisponering av tilleggsbevilgningen på kr 1,5 mill. gitt i Handlings- og
økonomiplan 2021-2024 , fra budsjettlinje 101 Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur
til budsjettlinje 104 Kulturstipend. Denne omleggingen til arbeidsstipend og diversestipend for
kunstnere og kulturarbeidere har ført til en økning på 100 søknader i forhold til ekstrastipendet som
ble lyst ut i forbindelse med koronapandemien i fjor.

Politisk sekretariat
Mindreforbruket på politisk sekretariat skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert. Det skal
rekrutteres til en ubesatt stilling i løpet av høsten. Prognosen ved årets slutt er et mindreforbruk på
kr 1,0 mill.

Sølvberget
Regnskapet på Sølvberget per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 3,2 mill.
Sølvberget har i denne tertialperioden blitt tilbakeført til basisorganisasjonen. Sølvberget legger derfor
fram tall som kan være noe usikre i forhold til periodisering. I neste periode og fram til årsoppgjøret,
skal det jobbes for å kvalitetssikre tallene.

4.8.6 Stab og støttefunksjoner
Samlet for stab og støttefunksjoner viser regnskapet per 2. tertial et mindreforbruk på kr 14,2 mill.,
som tilsvarer en forbruksprosent på 94,1. Mindreforbruket skyldes øremerkede midler knyttet til
DigiRogaland samt vakante stillinger. Prognosen mot slutten av året er et mindreforbruk på kr 7,9 mill.

Stab og
støttefunksjoner

Regnskap
31.08.2021

Budsjett
31.08.2021

Avvik
31.08.2021

Forbruk
%

Prognose
2021

Årsbudsjett
2021

Forslag
budsjettjusteringer

Kommunedirektør

- 8 468

- 3 691

- 4 777

229,4 %

2 100

6 796

3 600

Kommuneadvokat

4 409

4 618

- 209

95,5 %

0

7 281

0

Innovasjon og
støttetjenester

181 646

182 220

- 574

99,7 %

- 10 000

267 773

- 6 600

Økonomi og
organisasjon

48 554

57 158

- 8 604

84,9 %

0

89 197

0

Sum stab og
støttefunksjoner

226 141

240 305

- 14 164

94,1 %

- 7 900

371 047

- 3 000

Tabell 4.13 Stab og støttefunksjoner, økonomisk oversikt. Alle tall i tusen kr

Innovasjon og støttetjenester
Regnskapet for stabsområdet innovasjon og støttetjenester per 2. tertial, viser et mindreforbruk på kr
0,6 mill. tilsvarende en forbruksprosent 99,7.
Den samlede årsprognosen for stabsområdet er beregnet til et mindreforbruk på kr 10 mill., og er i
hovedsak knyttet til vakante stillinger og lavere aktivitetsnivå innenfor FoU, digitalisering og
innovasjon.
Regnskap og lønn har merforbruk i forhold til budsjettrammen blant annet på grunn av merarbeid
knyttet til tilbakeføring fra foretak til basisorganisasjonen. Kommunedirektøren foreslår å
omdisponere kr 5 mill. internt i stabsområdet til regnskap og lønn, for å dekke opp disse kostnadene.
Kommunedirektøren foreslår å justere ned budsjettrammen til innovasjon og støttetjenester med kr 8
mill.

Økonomi og organisasjon
Regnskapet for stabsområdet økonomi og organisasjon per 2. tertial viser et mindreforbruk på kr 8,6
mill. tilsvarende en forbruksprosent 84,9 og dette skyldes i noe grad kostnader som kommer senere i
høst. Stabsområdet har også hatt vakante stillinger i årets åtte første måneder, men i høst vil alle
stillinger være besatt. I løpet av høsten vil det også bli foretatt en del fornyelser av avdelingens
tekniske utstyr både til medarbeiderne og i møterom slik at det er mulig å gjennomføre sømløse
digitale og fysiske møter uansett hvor man befinner seg.
Den samlede prognosen for stabsområdet viser balanse ved årets slutt.

4.9 Kommunale foretak og selskap
4.9.1 Stavanger utvikling KF
I det følgende gis det en oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Foretaket har budsjettert
med driftsinntekter på kr 50,5 mill. og driftsutgifter på kr 56,8 mill. i 2021. Per 2. tertial er det
identifisert et behov for å justere salgsinntekter og leieinntekter. Det er opprinnelig budsjettert med

kr 8,5 mill. i salgsgevinst. Grunnet justert salgstidspunkt vil det kun selges eiendommer internt i
kommunen til selvkost. Det vil dermed ikke oppnås en salgsgevinst i 2021. Budsjetterte leieinntekter
foreslås økt med kr 1 mill. som følge av anskaffelse av ny eiendom. Netto finansieringsbehov på kr 7,5
mill. foreslås finansiert ved bruk av egenkapital. På utgiftssiden er det ikke ventet vesentlig avvik
mellom regnskap og budsjett, utover kostnader knyttet til salg av eiendom. Det har ikke vært
vesentlige økonomiske konsekvenser av koronapandemien for foretaket.
Foretaket har budsjettert med brutto investeringsutgifter på kr 170 mill. og en låneramme på kr 137
mill. i 2021. Investeringene omfatter utbygging av overordnet infrastruktur i Jåttåvågen og Atlanteren,
gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjekt (undergang mv.) i Hillevåg/Sandvikveien,
prosjektkonkurranse for Teknikken Sør, utvikling av Nytorget, samt strategiske kjøp av eiendom. Det er
ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i rapporten per 2. tertial 2021.

4.9.2 Stavanger Parkeringsselskap KF
I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Foretakets
virksomhet har vært preget av koronapandemien gjennom blant annet lavt belegg i parkeringsanlegg i
2021. Sitasjonen begynte å normalisere seg i juni og foretaket hadde god omsetningsvekst i juli og
august. Det gode resultatet i sommermånedene er blant annet drevet av norske turister som heller
ferierer i Norge enn i utlandet og som benytter privatbil som transportmiddel.
Driftsinntektene var på ca. kr 54 mill. per 2. tertial 2021, noe som er kr 11,4 mill. under budsjett (kr 2,5
mill. over nivået per 2. tertial 2020). Driftskostnadene var på ca. kr 45 mill. per 2. tertial 2021, noe
som er kr 2,4 mill. under budsjett for 2. tertial 2021 (kr 2,8 mill. over nivået per 2. tertial 2020). Dette
gir et driftsresultat på kr 9 mill. per 2. tertial 2021. Koronapandemien gir stor usikkerhet knyttet til
omsetningen og resultatutviklingen i 3. tertial 2021.
Foretaket hadde opprinnelig budsjettert med et årsresultat på kr 25,7 mill. i 2021. Foretaket har
analysert effekten av ulike scenario med ulik utvikling blant annet i parkeringsbelegget. Scenarioene
viser et driftsresultat i 2021 fra kr -1,3 mill. til kr 19,5 mill., noe som innebærer et vesentlig svakere
resultat enn opprinnelig budsjett på kr 26,5 mill. Dersom det ikke innføres nye strenge
smitteverntiltak vil det kunne være mulig å oppnå en omsetningsvekst på 6 % i 2021, noe som gir et
resultat i størrelsesorden kr 16,9 mill. Det er budsjettert med et eieruttak fra Stavanger
Parkeringsselskap KF til kommunekassen på kr 25,5 mill. i 2021, basert på opprinnelig budsjettert
resultat i 2021 og foretakets egenkapitalsituasjon. Foretaket har fått et svekket grunnlag for eieruttak i
2021. Kommunedirektøren tilrår av den grunn at budsjettert eieruttak justeres ned med kr 10,5 mill.
Eieruttaket vil etter dette være på kr 15 mill. i 2021. Det er i tillegg forventet et utbytte fra
datterselskapet Rogaland Parkering AS på kr 2 mill.

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

av alle ansatte til Folkehallene IKS. Som følge av dette overføres tilhørende pensjonsmidler på kr 2,8
mill. inkl. arbeidsgiveravgift fra Sørmarka flerbrukshall IKS til Folkehallene IKS.
Som et ledd i virksomhetsoverdragelsen vil også opptjent egenkapital knyttet til driften av anleggene
overføres til Folkehallene IKS. Det er i samråd med revisor avklart at denne overføringen må skje via
eierkommunene. Kommunedirektørene har av den grunn innarbeidet en samlet utbytteforventning på
kr 7,7 mill. fra Multihallen og Storhallen IKS. Det er samtidig innarbeidet et samlet ekstraordinært
tilskudd til Folkehallene IKS på kr 7,7 mill. Det legges til grunn at styret og representantskapet fatter
snarlig vedtak om utdeling av utbytte basert på kommunestyrenes vedtak. Kommunene vil samtidig
forplikte seg til å yte et tilsvarende ekstraordinært tilskudd til Folkehallene IKS.
De fire kommunene vedtok vinteren 2020 at også driften av Forus Sportssenter skulle overføres til
Folkehallene IKS (sak 113/20 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228525)) med
utgangspunkt i en drifts- og leieavtale. I økonomiplanene ble det innarbeidet totalt kr 1,5 mill. i
tilskuddet til Folkehallene IKS til drift av Forus Sportssenter. Kommunene Stavanger (77 %) og
Sandnes (23 %) eier anlegget gjennom eiendomsselskapet Forus Sportssenter AS. I tråd med den
forannevnte saken pågår det samtaler om vilkår for ev. inntreden av kommunene Sola og Randaberg
som aksjonærer i Forus Sportssenter AS. Kommunene må istandsette Folkehallene IKS til å også
kunne betjene leien til Forus Sportssenter AS. Det legges til grunn at samtlige kommuner bidrar til
dette. Fram til spørsmålet om framtidig eierskap er avklart foreslås det likevel at dagens aksjonærer
tar høyde for samlet leie budsjettmessig. Dette for å gi eiendomsselskapet nødvendig forutsigbarhet
finansielt. For Stavanger kommune innebærer dette en økning på kr 1,9 mill. i tilskuddet til
Folkehallene IKS.

4.9.4 Stavanger Forum AS
Stavanger kommune har i forbindelse med koronapandemien disponert Forum-området til blant
annet luftveislegevakt, vaksinesenter og testsenter. Denne aktiviteten har påvirket muligheten for
gjennomføring av arrangement på området (Forum Expo, konferansesenteret, uteområder mv.).
Stavanger Forum AS har estimert at disponeringen av Forum-området har gitt selskapet økte
kostnader og inntektsbortfall på om lag kr 2,3 mill. Stavanger Forum AS viser til at likviditeten og
egenkapitalen allerede er svak som følge av generelle smitteverntiltak knyttet til koronapandemien, og
at konsekvensene av sambruken på Forum-området kan føre til en svært krevende likviditets- og
egenkapitalsituasjon. Kommunedirektøren tilrår at Stavanger Forum AS kompenseres for direkte
merkostnader og inntektsbortfall på inntil kr 2,3 mill. knyttet til kommunens disponering av området.

Stavanger Forum AS og andre aktører med tilsvarende virksomhet har blitt hardt rammet av generelle
smitteverntiltak knyttet til koronapandemien. Stavanger Forum AS har ikke vært berettiget for midler
fra statlige kompensasjonsordninger, blant annet som følge av et negativt resultat i 2019 og det
juridiske ansvaret for arrangement som er kansellert eller flyttet. Kommunedirektøren tilrår at det
avsettes kr 1,5 mill. som kan disponeres til kompensasjon for konsekvensene av generelle
smitteverntiltak. Dette innenfor rammen av den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for
kompensasjon til lokale virksomheter, jf. sak 63/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711807?
agendaItemId=231371). En ev. etablering av ny tilskuddsordning vil avgjøres i egen politisk sak. Midlene må
utbetales innen 31.12.2021.

4.10 Finansrapportering

I tråd med gjeldende finansreglement vedtatt 16.12.2019, skal kommunedirektøren hver
tertialrapportering legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig
likviditet, andre midler beregnet for driftsformål, gjeldsforvaltningen og forvaltningen av langsiktige
finansielle aktiva.
Formål med finansforvaltningen: Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens
formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å
kunne gi best mulig tjenestetilbud.
Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest
mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens
finansielle stilling.
2. tertial 2021

1. tertial 2021

Året 2020

2,8

8,1 mill.

-1,7 mill.

Avkastning

2,05 %

10,40 %

4,30 %

Referanseindeks

1,30 %

1,70 %

4,30 %

710

696 mill.

631 mill.

3053

2566

2 229 mill.

10930

10 786 mill.

9 832 mill.

26

28 mill.

25 mill.

1,78 %

1,79 %

1,89 %

Nibor; ekslusiv låne margin:

0,28 %

0,42 %

0,70 %

2 års rente/referanseindeks inkl. 0,60 % margin

1,58 %

1,96 %

1,35 %

10 års renteswap; ekslusiv låne margin:

1,63 %

1,62 %

1,13 %

Realiserte poster

Plasseringer til markedskurser
Gjennomsnittlig bankinnskudd [1]
Brutto lånegjeld[2]
Rentesensitivitet ved 1% endring – etter 1 år
Gjennomsnittlig lånerente

Tabell 4.14 Nøkkeltall

Forvaltning av ledig likviditet
I kapittel 4 i kommunens finansreglement fremgår følgende: «Ledig likviditet og andre midler beregnet
for driftsformål skal forvaltes med lav finansiell risiko og høylikviditet1. Stavanger kommune skal til
enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov de neste
60 dager. Driftslikviditet skal plasseres gjennom kommunens hovedbankforbindelse.2»
I henhold til finansreglement, kapittel 4, kan Stavanger kommune plassere overskuddslikviditeten i
markedet, men til lav finansiell risiko og høy likviditet. Kommunen har hovedbankavtale med SR-Bank
for perioden 01.01.2021 til og med 31.12.2023, med opsjon på ytterligere 1 år.

Låneporteføljen
I henhold til Kommunestyrets vedtak for Årsbudsjett 2021, sak 111/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228523), og for Tertialrapportering 30.04.21, sak

78/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714673?agendaItemId=231072), er det budsjettert med følgende
lånerammer i 2021:

kr 929,4 mill. til finansiering av egne investeringer
kr 520 mill. i startlån til videre utlån
kr 137 mill. i låneramme Stavanger utvikling KF
Tabell 4.15 og 4.16 viser henholdsvis utviklingen i låneporteføljen i 2. tertial 2021 og låneporteføljen
fordelt på de ulike kreditorene.
Brutto lånegjeld pr. 31.12.20 (Stavanger kommune)

9 832

Låneopptak i 2021:
Obligasjonslån, 5 års FRN

700

Startlån Husbanken

320

Startlån Husbanken

200

Avdrag:
Betalt avdrag 01.01-31.01.21

122

Avsatte avdrag

282

Brutto lånegjeld pr. 31.08.21

10 648

Tabell 4.15 Brutto lånegjeld. Tall i mill. kr.
Låneportefølje per kreditor 31.08.21

Netto beløp mill kr

Rentedurasjon

Rente

% av totalgjeld

2 744

0,12

0,89 %

25,1 %

10

0,08

3,07 %

0,1 %

Kommunalbanken

2 146

1,71

1,80 %

19,6 %

Obligasjonslån

6 030

1,40

1,11 %

55,2 %

Renteswapper

- 2 815

- 3,38

- 2,41

Totalt

10 930

1,92

1,78 %

Husbanken - startlån
Husbanken - investeringslån

100 %

Tabell 4.16 Låneportefølje per kreditor. Tall i mill. kr.

I kapittel 5 i kommunens finansreglement framgår følgende: «Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha
flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen.»
Per 2. tertial 2021 er andelen fastrente i overkant av 50 %. Referanseindeksen (2-årsrenter inkl. margin
0,60 %) er på 1,58 %, mens kommunens gjennomsnittsrente er på 1,78 %.

Floating
F
loating 46,08 %

Fixed
F
ixed 53,92 %

Figur 4.3 Fordeling mellom fast og flytende rente

Rentedurasjonen sier noe om hvor følsom låneporteføljen er overfor en endring i rentenivået.
Rentedurasjonen på kommunens brutto innlånsportefølje per utgangen av 2. tertial 2021 var på 1,92.
Ved utgangen av 1. tertial 2021 var den på 2,07. Ifølge finansreglementet skal den være på mellom 0,5
og 5 år, med 2 år som normalnivå.
Stavanger kommune har ved utgangen av august en portefølje bestående av 10 obligasjonslån for til
sammen kr 6,0 mrd. Rentetillegget for ulike finansieringer varierer, men ved utgangen august er
marginen ca. -0,13 % for 3 måneders løpetid til et påslag på 0,35 % for 10 års finansiering.
Kommunalbanken har til sammenligning et påslag på mellom 0,60-0,80 %. Stavanger kommune har
ikke sertifikatlån i porteføljen per august. En oppnår en betydelig besparelse over tid ved å legge ut
disse sertifikatene og obligasjonene. Men besparelsen må også sees i sammenheng med durasjonen
for lånene, samt markedets vurdering av Stavanger kommune som låntaker. Gapet reduseres i

Stavangers portefølje da strategien er å flytte låneforfallene lengre ut, for å unngå for mye kortsiktig
finansiering.

Verdiskapning
I kapittel 6 i kommunens finansreglement framgår det at: «Langsiktige finansielle aktiva er den delen
av kommunens finansielle eiendeler som i henhold til foreliggende prognoser, budsjetter og planer,
ikke skal benyttes til drift, investering eller nedbetaling av gjeld de neste 48 måneder.»
Stavanger kommunes finansportefølje (langsiktige finansielle aktiva) hadde en avkastning for 2. tertial
2021 på 2,05 % mot 1. tertial 2021 på 10,4 %. Året 2020 gav 4,3 % avkastning. Referanseindeksen er
opp 1,3 %. Oslo Børs har steget med 5,9 %, mens verdensindeksen er opp 6,7 % i 2. tertial 2021.
Tabell 4.17 viser verdiskapningen per 2. tertial 2021, mens tabell 4.18 viser en oversikt over porteføljen
med tilhørende avkastning.
2. tertial 21

1. tertial 21

Året 2020

Endring urealisert gevinst

Kr 5,7 mill.

Kr 52,3 mill.

Kr 8,4 mill.

Realisert gevinst

Kr 2,8 mill.

Kr 8,1 mill.

Kr -1,7 mill.

Direkte avkastning

Kr. 5,8 mill.

Kr. 5,4 mill.

Kr. 19,2 mill.

Sum

Kr 14,3 mill.

Kr 65,8 mill.

Kr 25,9 mill.

Tabell 4.17 Sum verdiskapning

Aktivaklasse

Markedsverdi,
mill.

Resultat
i%

Ramme
i%

Andel i
%

kr 103

0,3

0-100

14 %

kr 54

0,4

0-100

8%

1

Bankinnskudd

2

Obligasjoner med garantier, evt fortinnsrett

3

Industriobligasjoner, type "investment grade"
verdipapir

kr 172

0,3

0-50

24 %

4

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner, og høyrente
industriobligasjoner

kr 195

3,5

0-30

27 %

6

Egenkapitalbevis

kr 27

8,7

4%

Grønne investeringer

kr 160

2,9

23 %

Sum

kr 710

2,05

100,00

100 %

Tabell 4.18 Porteføljeoversikt og avkastning

Porteføljeoversikten viser at plasseringene i risikoklassene ligger innenfor rammene i
finansreglementet. Bankinnskudd defineres som klasse 1. En ytterligere selektering av papirer i klasse
2 til og med 3 vektlegges, 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. Risikoklassene følges opp kontinuerlig.

Det er ikke observert noe avvik fra finansreglementets rammer ved utgangen av 2. tertial 2021.

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

Ligningskurser pr. utgangen av rapporteringsmåned
Saldo ansvarlig lånekapital Lyse AS kr 800 362 500.
Renteøkning på 1,5 %
Fall i aksjemarkedet på 20 %
Balanse i
%

Balanse
MNOK

Endringsparameter

Gjeld med flytende rente

52 %

5 652

1,50 %

Gjeld med fast rente (inkl. swaps)

48 %

5 278

100 %

10 930

Innskudd i bank og korte pengem.

84 %

3 384

1,50 %

Norske omløpsobligasjoner

15 %

623

1,50 %

Norske aksjer

1%

32

20,00 %

6,3

Utenl. aksjer

0%

2

20,00 %

0,4

Finanspassiva

Netto valutaeksponering
Finansaktiva

Beregnet
tap
84,8

3,0
84,8
-50,8
3,0

28,0

0
100 %

4 040

Samlet tap for markedsrisiko for
langsiktige finansaktiva
Mulig tap vil utgjøre

Durasjon

34,7
68,8

Tabell 4.19 Stresstest per 31.09.2021

Stresstesten ser på total brutto lånegjeld opp mot aktiva, inkludert utlån til Lyse AS. Lån til vann-,
avløp- og renovasjonssektoren, samt startlån er inkludert i kommunens finanspassiva. De sistnevnte
utlån er ikke med tilsvarende på aktivasiden og gir seg utslag i et høyere mulig tap enn dersom disse
hadde vært inkludert i kommunens finansaktiva. Stresstesten viser kr 68,8 mill. for 2. tertial 2021 mot
kr 71,6 mill. for 1. tertial 2021 for kommunens samlede finansforvaltning. Stavanger kommunes
bufferfond er på kr 83,9 mill. per august 2021, noe som er høyere enn mulig tap. Kommunedirektøren
foreslår likevel at netto realiserte gevinster på kr 2,8 mill. per 2. tertial 2021 avsettes til bufferfondet
for å ta høyde for usikkerhet knyttet til videre utvikling.

5 Koronapandemien
5.1 Innledning
5.2 Vaksinering, smitteutvikling og lokale restriksjoner
5.3 Økonomiske konsekvenser
5.4 Statlig finansiering

5.1 Innledning
Stavanger kommune har vært preget av perioder med høyt smittetrykk hittil i år, og de høye
smittetallene ved starten av nytt barnehage- og skoleår må ses i sammenheng med massetesting og
mindre inngripende smitteverntiltak. Det er nå tendenser til at smitten flater ut som følge av økt
vaksinering av befolkningen. Stavanger kommune har per 2. tertial vaksinert 67,6 % av befolkningen
med minst én dose.
Massevaksinering går mot sluttfasen. Det er planlagt å være ferdig med vaksinering av 12-15 åringer i
Forum Expo i uke 39.
Det er en nedgang i forventede kostnader knyttet til koronapandemien for høsten sammenlignet med
1. halvår, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosetallene. Stavanger kommune har igangsatt
en rekke koronarelaterte tiltak som fortsatt vil påvirke kostnadsnivået for høsten og i tillegg er det på
en del områder krevende å skille ut økonomiske effekter knyttet til korona.
Oppdaterte prognoser for året viser at Stavanger kan få koronakostnader for om lag kr 223,5 mill.,
staten har så langt bidratt med kr 198 mill.

5.2 Vaksinering, smitteutvikling og lokale restriksjoner
Første del av 2021 var preget av et høyt smittetrykk. Ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår i
august steg smitten igjen, og ser nå ut til å ha flatet ut. Stavanger kommune har per 2. tertial 2 741
positive prøver mot 1 374 frem til 1. tertial. 67,6 % av befolkningen er del- eller fullvaksinert.

Vaksinering
Siden forrige rapportering har Stavanger kommune tilbudt vaksine til alle i aldersgruppene 18–85 år+.
Det er stor variasjon i dekningsgraden mellom de ulike gruppene. I aldersgruppen 75-84 år er 99,1 %
fullvaksinert, men for gruppen 25-39 år er bare 52,4 % fullvaksinert.

85 og over
75-84 år
66-74 år
56-64 år
45-54 år
40-44 år
25-39 år
18-24 år
16-17 år
0-15 år
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vaksinert med to doser

Figur 5.1 Andel personer vaksinert med to doser (kilde: Stavanger kommune)
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Nytt fra høsten er at Stavanger kommune også tilbyr vaksinering av 16-17 åringer og 12-15 åringer.
Vaksinering av 16-17 åringer begynte i uke 35 og gis til alle som er født i 2004 og 2005 som går på
videregående skoler i Stavanger. 16 og 17 åringer vil tilbys to vaksinedoser med et intervall på 8-12
uker. Vaksinering av 16 -17 åringer skjer av to vaksineteam ute på videregående skoler i Stavanger.
Vaksinering av 7 000 ungdommer i alderen 12-15 starter opp i uke 38 og er planlagt ferdig før uke 41.
Vaksineringen av 12-15 åringer vil bli gjort på Forum Expo. Den yngste aldersgruppen vil få tilbud om
én vaksinedose.
Stavanger kommune jobber med en plan på hvordan en skal tilby tredje vaksinedose til personer med
alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter.

Smitteutvikling
Året har vært preget av perioder med høyt smittetrykk, høy andel av tilfeller med ukjent smittevei og
usikkerhet knyttet til spredning av deltavarianten. Figur 5.2 viser utviklingen i antall positive prøver fra
1. januar til 31. august 2021. Fra og med juli var det synkende smittetall og færre med ukjent smittevei,
for så en ny periode med høye smittetall ved oppstarten av nytt barnehage- og skoleår. I august ble
det registrert 513 nye positive prøver. Dette må ses i sammenheng med bruk av hurtigtester,
massetesting på skolene, samt lettelse i lokale tiltak. Det er størst smitte i aldersgruppen 10-19 år,
men samlet smittetrykk flater ut.
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Figur 5.2 Utviklingen i antall smittede per uke i Stavanger i 2.tertial 2021 (kilde: stavanger kommune)

Lokale restriksjoner
Stavanger kommune er i september på risikonivå 2 i henhold til FHIs risikovurdering. Dette betyr at
det er smitte i kommunen, samtidig som at testing og smittesporing håndteres greit. Risikonivået
vurderes løpende av kommunens beredskapsorganisasjon. Søndag 20. juni innførte regjeringen tredje
trinn i gjenåpningsplanen, Stavanger kommune gikk over til nasjonale tiltak fra og med 15. juli. Det
innebar at en rekke lokale restriksjoner ble opphevet. Det er forventet at i løpet av høsten vil man gå
over til full gjenåpning. Pandemien vil da ikke lenger defineres som samfunnskritisk epidemi.

5.3 Økonomiske konsekvenser
Det er krevende å få en fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene koronapandemien har
for Stavanger kommune. Kommunedirektøren har utarbeidet nye prognoser for året basert på
faktiske kostnader hittil i år samt informasjon fra statlige myndigheter og planlagt aktivitet og tiltak i
Stavanger de siste 4 siste månedene.
Kommunedirektøren har per 2. tertial beregnet at koronarelaterte kostnader og tapte inntekter utgjør
kr 223,5 mill. Staten har så langt bidratt med finansiering på kr 198 mill. Det er signalisert en
ytterligere skjønnstildeling i medio desember 2021.
Årsprognosen på kr 223,5 mill. inkluderer besparelser på 36,3 mill. og tapte inntekter på kr 19,2 mill.
Det et justert for omdisponerte ressurser1 da en ikke vurderer behov for finansiering på omdisponerte
ressurser. Se tabell 5.1 for spesifisering.
I tillegg kommer statlige økonomiske krisepakker som f.eks vedlikeholdspakken som er omtalt i
kapittel 4 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/4-okonomisk-status/) .
Det er per 2. tertial rapportert kr 120,1 mill. i øremerkede tilskudd, blant annet kr 83,4 mill. i
kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv.
Økonomiske effekter (tall i tusen)

Regnskap 31.08.2021

Prognose 2021

Særskilte TISK-tiltak

38 000

52 000

Vaksinasjonsprogram

32 700

44 400

3 400

5 200

Delsum TISK og vaksinasjon

74 100

101 600

Oppvekst og utdanning

19 135

52 200

30 385

74 500

By- og samfunnsplanlegging

2 083

30 000

Bymiljø og utbygging

9 729

22 600

- 34 324

3 200

835

5 600

27 843

161 100

Tilretteleggingskostnader/testing

Helse og velferd

Innbygger- og samfunnskontakt
Stab og støttefunksjoner
Del sum tjenesteområdene (eks TISK)
Valg
Andre fellesutgifter

1 200
660

Integreringstilskudd netto
Ombyggingskostnader

2 500
1 600

Delsum fellesutgifter
Sum kostnader
Refusjon sykepenger

5 700

16 000
11 000

104 203

273 700

- 9 718

- 10 000

Besparelser reise, kurs og konferanse

- 26 300

Delsum besparelser

- 9 718

- 36 300

Delsum nettokostnader

94 484

237 400

Økonomiske effekter (tall i tusen)

Regnskap 31.08.2021

Justert for omdisponerte ressurser

Prognose 2021
- 13 900

Sum utgifter inkludert besparelser

94 484

223 500

Tabell 5.1 Økonomiske effekter, korona

Koronaprognosen som presenteres for 2021 er basert på informasjon og kunnskap som er tilgjengelig
per 2. tertial. Selv om man nå har mer informasjon enn den som var tilgjengelig i 1. tertial, er det
krevende å estimere hvordan vaksinering, smitteutvikling og testing vil påvirke kostnadsbildet utover
høsten. På områder hvor man i dag ikke vet hvordan tjenestebildet vil påvirkes er det brukt et estimat
på 25 % av utgiftene som er påløpt for 1. halvår for høstens kostnader. For TISK (Testing, isolering,
smittesporing og karantene) og vaksinasjonsprogrammet er det egne forutsetninger.
Sammenlignet med 1. tertial rapporteres det omtrent samme kostnadsnivå totalt, men det er mindre
justeringer mellom tjenesteområdene. Innenfor helse og velferd er prognosen nedjustert noe,
samtidige som kostnader innenfor oppvekst og utdanning og bymiljø og utbygging ble større i 1. halvår
enn først estimert. Det har også vært en økning i fellesutgifter, blant annet knyttet til
beredskapskjøkken, valgkostnader og kostnader knyttet til Forum Expo. Netto integreringstilskudd har
gått ned på grunn av justering av utbetalinger knyttet til introduksjonsstønad.
I vurderingen av Stavanger kommunes totale koronakostnader, er det tatt inn en økning i besparelse
sammenlignet med 1. tertial knyttet til reise og kurs virksomhet på kr 26,3 mill. samtidige som økt
sykelønnsrefusjoner på kr 4 mill. Det er i begge rapporter justert for omdisponerte ressurser. For 2.
tertial er det en liten reduksjon i disse.

5.3.1 TISK og vaksinasjon
TISK og vaksinasjon (tall i tusen)

Regnskap 31.08.2021

Årsprognose 2021

Koronasenter

20 300

28 200

Refusjoner test

- 6 300

- 8 200

Luftveislegekontor

1 200

1 300

Luftveislegevakt

8 100

11 400

Smittesporing

8 100

13 000

Beredskapshotell

1 900

3 000

Smittevernutstyr

1 300

3 300

32 700

44 400

3 400

5 200

70 700

101 600

Vaksinasjon
Tilretteleggingskostnader
SUM

Tabell 5.2 TISK og vaksinasjon

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)
Ansvaret for kommunens TISK-tiltak er delt mellom Stavanger legevakt (koronatestsenteret og
luftveislegevakt) og kommunens avdeling for sentrale legetjenester (luftveislegekontor og
smittesporing). Tiltakene har vært, og er, en essensiell del av kommunens håndtering av pandemien.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til prognosene og hvordan høsten vil utvikle seg når
massevaksineringen nå går mot slutten. Den gradvise åpningen av samfunnet og det høye
smittetrykket har ført til stort press på koronatesting og smittesporing etter sommeren. TISKtiltakene skal bygges ned i takt med at befolkningen vaksineres. Likevel vil driften påvirkes av statlige
føringer, utviklingen i smitte og hvordan de ulike oppgavene på sikt tas inn i den ordinære driften.
Luftveislegekontoret ble lagt ned fra 1. september.
Samlet årsprognose for TISK-tiltakene er estimert til kr 52 mill. Koronatestsenteret har per 2. tertial
gjennomført 141 906 tester og har en årsprognose på kr 20 mill., inkludert refusjon for testing. For å
avlaste kommunens testsenter leveres det nå ut hurtigtester til ungdomsskoler og videregående
skoler. Foreldre i barnehage og barneskole kan hente hurtigtester på teststasjon.
Smittesporing har en prognose på kr 13 mill. Luftveislegevakten har en prognose på kr 11,4 mill. Når
luftveislegekontoret nå er lagt ned kan dette bety at luftveislegevakten får en økning i pasienter
dersom fastlegekontorene ikke klarer å håndtere luftveispasienter. Beredskapshotell har en prognose
på kr 3 mill.

Vaksinasjon
Vaksinetjenesten er en midlertidig virksomhet som ble opprettet på nyåret for å håndtere
koronavaksinering av kommunens innbyggere. Det har vært et stort apparat i sving for å kunne
vaksinere Stavangers innbyggere mellom 18 og 65 år i Forum Expo. 12-15-åringene blir også vaksinert i
hallen, mens 16-17 åringer vaksineres på skolene. Massevaksineringen i Forum Expo går nå mot
slutten og tjenesten skal avvikles fra 1. oktober. Driften vil fortsette i mindre skala i Torgveien 15c med
et mindre team for å gi dose 2 til 16-17-åringenen, samt ta imot nye personer og grupper som skal
vaksineres.
Foreløpig årsprognose tilsier et forbruk på i overkant av kr 44 mill. Anslaget tar utgangspunkt i drift ut
året, men med betydelig lavere aktivitet og bemanning fra oktober.

5.3.2 Tjenesteområdene
Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning har per august koronarelaterte nettokostnader på kr 19,1 mill. Årsprognosen for
netto koronarelaterte kostnader er kr 52,2 mill., hvor kr 1,1 mill. er tapte inntekter og kr 0,5 mill. er
omdisponerte ressurser på stabsområdet.

Drift Barnehage/Grunnskole
Barnehage- og skoleområdet har vært preget av å drifte på ulike tiltaksnivå etter nasjonal
trafikklysmodell. Fra nytt barnehage- og skoleår 2021/2022 har virksomhetene drevet på grønt
tiltaksnivå. Det innebærer vanlig organisering av grupper og avdelinger, og tilnærmet ordinær
barnehage- og skolehverdag. Det forventes derfor lavere koronakostnader i høst sammenliknet med i
vår.
På barnehage- og skoleområdet er det per 2. tertial regnskapsført kr 22,1 mill. i koronarelaterte
nettokostnader, hvorav kr 9,4 mill. på barnehage og kr 12,7 mill. på grunnskole. Om lag 91 % av
koronakostnadene er knyttet til lønn og fortløpende tilpassing av driften. Prognosen for
koronarelaterte kostnader tilsier et forbruk på kr 38,9 mill. ved årets slutt. Henholdsvis kr 14 mill. på
barnehage og kr 24,9 mill. på skole.

Lokal tiltakspakke barn og unges psykiske helse (KADÅITTEPÅ)

Kommunedirektøren har utarbeidet en lokal tiltakspakke rettet mot barn og unges psykiske helse,
KADÅITTEPÅ, på til sammen kr 23,6 mill. i helårsvirkning. Tiltakene er rettet mot barn og unges
psykiske helse og vil bli iverksatt både i skolene, PPT, helsestasjon- og skolehelsetjenesten,
uteseksjonen og ved etableringen av et eget ambulant team. I 1. tertial ble det avsatt kr 9,8 mill. for
høsten 2021 til KADÅITTEPÅ, som finansiertes av eksisterende budsjettramme på kr 5,0 mill. til
miljøvernveiledere, øremerkede midler med kr 3,2 mill. og statlig rammetilskudd til koronautgifter.

Barn og unge
Ungdom og fritid har en årsprognose på kr 0,5 mill. i koronarelaterte kostnader. Utgiftene er
hovedsakelig knyttet til Fiks Ferrige Ferie (FFF) og håndtering av smittevernstiltak i forbindelse med
gjennomføring.
EMbo har per august påløpte koronarelaterte utgifter på kr 0,4 mill. Kostnadene er hovedsakelig
knyttet til lønnskostnader og smittevernsutstyr. Prognosen for året tilsier en merkostnad på kr 0,5
mill.
For barnevern, helsestasjon og skolehelsetjenesten er det krevende å finne kvalifiserte vikarer på kort
tid. Dette har igjen ført til lave koronarelaterte kostnader ved sykefravær, og det er heller ikke
forventet store merkostnader ved årets slutt på disse områdene.

Tapte inntekter
Ved forrige rapportering ble meldt et inntektstap på Lenden og kulturskolen på henholdsvis kr 0,7
mill. og kr 0,35 mill. Det er forventet tilnærmet normal drift utover høsten og prognosen er derfor
uendret.

Øremerkede midler – oppvekst og utdanning
I 1. tertial ble det rapportert at det var mottatt et øremerkede tilskudd på kr 3,2 mill. knyttet til
sårbare barn som skal være med å finansiere KADÅITTEPÅ (se eget avsnitt), og et tilskudd til
hjemmeundervisning på kr 1,4 mill. Stavanger kommune har fått tildelt kr 14,2 mill. i statlig tilskudd
til sommerskole som er brukt på å tilby gratis sommeraktiviteter for barn og unge.
Stavanger kommune har ytterligere mottatt et tilskudd på kr 5,3 mill. knyttet til sårbare barn. Det ble i
revidert nasjonalbudsjett bevilget midler for å hjelpe elever med å ta igjen tapt progresjon.
Kommunedirektøren arbeider med å vurdere hvilke tiltak det er mulig å igangsette knyttet til
tilskuddet på kr 5,3 mill.
Johannes læringssenter fikk i juli et tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på om lag kr
0,5 mill. Tilskuddet er integreringspakke II knyttet til koronapandemien og skal gå til å dekke utvidet
norskopplæringstilbud i inntil fire måneder. Johannes læringssenter har årsprognose på netto
koronarelaterte kostnader på kr 0,5 mill. etter mottatt tilskudd.

Helse- og velferd
Helse og velferd har per 2. tertial netto koronakostnader på kr 105 mill. og en netto årsprognose på kr
171 mill. TISK-tiltak og vaksinasjon står for mesteparten av kostnadene og er tidligere beskrevet i egne
avsnitt. Resterende koronakostnader for tjenesteområdet beløper seg til kr 37 mill. per august, og har
en netto årsprognose på kr 75 mill.
For de fleste virksomhetsområdene skyldes koronakostnadene økte lønnskostnader som følge av
vikarbruk, ekstrahjelp og overtid samt innkjøp av diverse smittevernutstyr. Dette er kostnader som er
forventet vil avta i takt med vaksineringen og en normalisering av samfunnet. I påfølgende avsnitt
kommenteres kostnadene i virksomhetsområdene.

Stab helse og velferd

Per 2. tertial har stab helse og velferd totale koronakostnader på kr 14 mill. hvorav kr 5,6 mill. er
omdisponerte ressurser. Staben bruker fortsatt en del ressurser på koronarelatert arbeid, som igjen
fører til at deler av det ordinære arbeidet blir utsatt. Arbeidssituasjonen forventes å normalisere seg
noe mot slutten av 2021. Årsprognosen for merkostnader til korona er kr 19,4 mill. inklusiv TISKkostnaden til karantene- og isolasjonshotell og smittevernutstyr, samt økte lønnskostnader. Kr 7,9
mill. av årsprognosen er omdisponerte ressurser.

Alders- og sykehjem
Per 2. tertial er merkostnadene knyttet til korona kr 7,1 mill. for de kommunale og ideelle alders- og
sykehjemmene.
Ved dagsenter eldre er det per 2. tertial en tapt inntekt på kr 1,3 mill. da smittevernreglene i 1. halvår
gjorde at man måtte redusere antall brukere. Tilbudet er åpnet opp ytterligere den siste tiden og det
er ikke forventet tapt inntekt knyttet til dagsenter eldre i 2. halvår av 2021. Den siste tiden har det
vært smitte på sykehjemmene, selv om beboere og mange ansatte er fullvaksinerte. Det er derfor
vanskelig å forutse hva kostnaden knyttet til korona er ved årets slutt. Dersom det legges til grunn at
det blir få smittetilfeller fremover, er det per 2. tertial en årsprognose på koronarelaterte
merkostnader på kr 11,1 mill.

Bofellesskap
Per 2. tertial er merkostnader knyttet til korona kr 8,75 mill. På grunn av smittevernrestriksjoner og
rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt
redusert i 2021. Bofellesskapene har hatt betydelig økning i lønnsutgifter for å kunne gi beboerne et
forsvarlig tilbud på dagtid. Virksomheten har også måtte håndtere utfordringer knyttet til karantene og
smittevernrestriksjoner, som har gitt en økning i vikar innleie. Forventet årspognose på bofelleskap er
kr 9,8 mill.

Sosialhjelpsutgifter – NAV
Per 2. tertial er det et mindreforbruk på kr 6,8 mill. knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp og
kvalifiseringsstønad. Prognose ved årets slutt er at kostnadene vil utgjøre om lag kr 30 mill. Det er
usikkerhet knyttet til resten av året, og omfanget av kostnader som skyldes koronapandemien.
Fra slutten av 2019 var det en nedgang i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp og tilhørende
utgifter, og budsjettet for 2020 ble basert på denne utviklingen. Fra mars/april 2020 snudde dette, og
utgiftene sammen med antall mottakere begynte igjen å øke. Også antall deltakere i
kvalifiseringsprogrammet økte, og flere fikk forlengelse i programmet som følge av pandemien. De
siste månedene viser at antallet mottakere går nedover. Det er også færre nyregistrerte mottakere enn
samme tid i fjor. Selv om antall mottakere totalt er redusert, har antall langtidsmottakere av
sosialhjelp, både unge og familier økt.

Flyktningtjenesten
Merkostnader som følge av koronapandemien er beregnet til å utgjøre kr 3,8 mill. per 2. tertial med en
årsprognose på kr 4,8 mill. Kostnadene gjelder hovedsakelig deltakere som har fått vedtak om
forlengelse i introduksjonsprogrammet. Se avsnitt om integreringstilskudd for mer info.

Bymiljø og utbygging
Per 2. tertial viser regnskapet netto koronarelaterte kostnader på kr 8,1 mill. når kostnader tilknyttet
den statlige vedlikeholdspakken holdes utenfor.
Årsprognosen for bymiljø og utbygging er kr 27,8 mill., hvorav tapte inntekter utgjør kr 15,9 mill.
Merkostnadene gjelder økte renholdskostnader på kr 3,3 mill., innleie av eksternt vakthold i sentrum
på kr 3 mill., øvrige kostnader ved formålsbygg tilsvarende kr 2,7 mill. og tilrettelegging av

vaksinasjonssenter på kr 2,5 mill. Det påløper også kostnader til skilting, utvidet turtilbud og utkjøring
av vaksiner og medisinsk utstyr. Prognosen er for disse er totalt kr 0,52 mill.
Selvkostområdet har også hatt økte kostnader som følge av koronasituasjonen. Det gjelder leie av
ekstra brakkerigger for å kunne opprettholde avstand og økte avfallsmengder. Kostnadene dekkes av
gebyrinntekter.
Tapte inntekter består av reduserte billettinntekter ved svømmehaller tilsvarende kr 6,8 mill., ettergitt
leie av uteareal på kr 5,2 mill., tapt og ettergitte husleie på kr 3,0 mill. og redusert salg av varer i
kafeen ved Gamlingen på kr 0,9 mill.

By- og samfunnsplanlegging
Beredskapsavdelingen har anslåtte koronarelaterte kostnader for 2021 på kr 3 mill. som omhandler
økt beredskap og Lysglimtkampanjen. Lysglimtkampanjen har pr 2. tertial utdelt såkornmidler til
gode initiativer og ideer som bidrar til å skape lyspunkt i koronahverdagen for ungdom og unge
voksne. Områdeløft Storhaug har mottatt kr 1 mill. fra utdanningsdirektoratet rettet mot sårbare barn
og unge i forbindelse med koronapandemien.

Innbygger- og samfunnskontakt
Per 2. tertial viser regnskapet for innbygger – og samfunnskontakt kr -34,3 mill., Stavanger kommune
har i løpet av våren mottatt til sammen kr 83,4 mill. i statlige øremerkede tilskudd til
kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv og har per 2. tertial utbetalt kr 61,7 mill. Det er forventet
at øremerkede tilskuddet blir utbetalt i sin helhet i løpet av 2021. Årsprognose for koronarelaterte
kostnader er til sammen kr 3,2 mill.
Kulturinstitusjonen Sølvberget erfarer økte kostnader til smittvernsutstyr, smittevernsvakter, ekstra
arrangementskostnader og tapte gebyr- og husleieinntekter, anslått til kr 1,44 mill.
Koronapandemien har ført til ekstra innsats innen kommunikasjon og informasjon, anslagsvis kr 2,32
mill. i økte kostnader i 2021.
Korona-informasjonstelefonen har et høyt trykk. Årsprognosen er kr 0,9 mill. i omdisponerte ressurser
og økte kostnader i forbindelse med fremtidig innleie av ekstra personell.

Stab og støttefunksjoner
Per 2. tertial har stab- og støttefunksjoner koronarelaterte kostnader på kr 0,8 mill. Årsprognosen for
stab- og støttefunksjonene er på kr 5,6 mill., hvorav kr 2 mill. av disse gjelder omdisponering av
ressurser. Det er beregnet tapte inntekter på kr 0,9 mill. knyttet til kurssenteret, samt merkostnader
på kr 2,7 mill. knyttet til testing av utenlandske studenter, vakthold, beredskapskjøkken og økt bruk
av ressurser hos bedriftshelsetjenesten.

5.3.3 Fellesposter
Det er forventet kr 11 mill. i koronarelaterte fellesutgifter for Stavanger kommune ved årsslutt.
Det er anslått at ordningen med utvidet rett til sykepenger vil gi refusjoner på om lag kr 10 mill. Det er
usikkerhet knyttet til hvor lenge denne ordningen vil vare, men det er lagt til grunn den varer til
september.

Integreringstilskudd

Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant
redusert, både i 2020 og i 2021. I Stavanger ble 83 personer bosatt i 2020, inkludert
familiegjenforeninger. For 2021 er anmodningsantallet fra IMDI på 95 personer inkludert fire enslige
mindreårige lagt til grunn i prognosene. Volumendringene som antas koronarelatert utgjør om lag kr
27,1 mill. i lavere integreringstilskudd i 2021. Dette må også ses opp mot reduserte kostnader til
introduksjonsstønad hos flyktningetjenesten, som har færre deltakere i introduksjonsprogrammet som
gir kr 24 mill. i reduserte utbetalinger. (se også omtale under tjenesteområdene, kapittel 4.8
(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-31-08-2021/4-okonomisk-status/4-8-tjenesteomradene/) )
Så langt i 2021 har IMDi utbetalt tilskudd på kr 0,6 mill. basert på kriteriene som tilhører
integreringspakke II. Tilskuddet dekker forlengelser i programmet grunnet behov for videre
kvalifisering og utgjør et fastbeløp på kr 45 000 per deltaker for inntil fire måneder forlengelse.

Valgkostnader
I forbindelse med stortingsvalget har Stavanger kommune hatt merkostnader på om lag kr 1,2 mill.
knyttet til forhåndsstemming og håndtering av smitteverntiltak ved lokale for forhåndsstemming, og
ved valglokalene på valgdagen. Stavanger kommune oppfordret folk til å stemme for å unngå store
ansamlinger på selve valgdagen.

Ombyggingskostnader
Det har påløpt merkostnader knyttet til investering på kr 1,6 mill. Dette er i hovedsak knyttet til
ombygging av inngangspartier på sykehjem for å kunne møte kravene til smittevern og behov for en
ekstra brakkerigg på byggeplass for å kunne overholde avstandsregler.

Stavanger kirkelige fellesråd
Stavanger kirkelige fellesråd har siden pandemien brøt ut hatt ekstrakostnader primært knyttet til
ekstra renhold, smittevernstiltak, samt innkjøp av IKT-utstyr for digital møtevirksomhet.
Kommunedirektøren legger til grunn at deler av skjønnsmidlene kommunen har mottatt også skal gå
til å dekke slike kostnader og beregner derfor en merkostnad på kr 0,64 mill. knyttet til tilskudd til
Stavanger kirkelige fellesråd.

Besparelser
Stavanger kommune har en årsprognose for besparelse på netto kr 36,3 mill., hvor kr 10 mill. er
knyttet til sykelønnsordningen og kr 26,3 mill. er estimerte netto besparelser for reise- og
kursvirksomhet hensyntatt økte vikarutgifter. Metoden som er brukt for å estimere besparelser på
reise- og kursvirksomhet, er å sammenligne regnskapsdata fra flere år før pandemien.
Kommunesammenslåingen fra 01.01.2020 kompliserer imidlertid slike sammenligninger. Stavanger
kommune har ikke brukt tilsvarende metode for å trekke ut andre indirekte merkostnader, f.eks.
knyttet til økt og forsterket IT og digitalisering. (Eksempelvis økte eller forserte kostnader til digitale
verktøy, programmer, lisenser, trådløst nett osv.)
I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en reduksjon av budsjettrammen på til
sammen kr 24 mill. av besparelser i reise og kursvirksomhet knyttet til pandemien. Noen
tjenesteområder viderefører dette som egne tiltak, mens andre tjenesteområder tar reduksjonen som
en del av den generelle reduksjonen i rammene.

Øvrige fellesutgifter

Stavanger kommune forventer merkostnader på kr 2,3 mill. i form av kompensasjon til Stavanger
Forum AS, som følge av at Forum-området har blitt disponert til luftveislegevakt, vaksinesenter,
testsenter med mer. Det er vil også bli foretatt en kommunal bevilgning på kr 1,5 mill. knyttet til den
forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. Det vises til
kapittel 4.8 (https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-27-04-2021/4-okonomisk-status/4-8-kommunale-foretak-og-selskap/) .
for en nærmere omtale.

5.4 Statlig finansiering
Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot kommunene. Oversikt over
ulike tildelinger i form av rammetilskudd følger av tabell 5.3. I tillegg har staten tildelt en del
øremerkede midler til kommunene. Per 2. tertial anslås dette til kr 120,1 mill., hvorav kr 83,4 mill.
gjelder kompensasjon til lokalt næringsliv.
Staten har også videreført enkelte ordninger som gjelder bedrifter generelt, herunder videreføringer av
særordningen for sykepenger knyttet til pandemien.

Tildelingene i rammetilskudd
Stortinget vedtok i desember i fjor og i februar i år en betydelig kompensasjon til kommunene for
koronarelaterte utgifter i 1. halvår 2021. I tillegg vedtok Stortinget tilsvarende for 2. halvår 2021
gjennom revidert nasjonalbudsjett i juni i år.
I juni tildelte Statsforvalteren i Rogaland kr 18 mill. i skjønnstilskudd til smittevern og TISK for 1.
halvår 2021 i Stavanger kommune.
Samlet bevilgning for koronarelaterte rammetilskudd utgjør kr 198 mill. per 31. august 2021 for
Stavanger kommune.
I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt kompensasjoner til kommunene, som fortsatt ikke er
avklart eller tildelt kommunene. Økningen i rammetilskudd begrunnet i massetesting har ingen
avklarte fordelingskriterier og er følgelig av usikker beløpsstørrelse og foreslås innarbeidet på et
senere tidspunkt. I juni ble det gjort et anslag på tildeling i størrelsesorden kr 2-3 mill. til Stavanger
kommune. Siden den gang har massetesting fått et betydelig annerledes omfang i kommunene og
tildelingen til Stavanger er høyst usikker.
Stortinget har åpnet for at kommunene kan søke Statsforvalteren om skjønnstilskudd på bakgrunn av
merutgifter til korona. Det ligger noen føringer for slike rapporteringer og søknader. For høsten 2021
har Statsforvalteren i Rogaland varslet ny rapportering tidlig i november. Tallgrunnlaget vil bli samlet
inn av KMD. Visse betraktninger foretas på nasjonalt hold mht. kostnadstrykket relatert til korona.
Tildeling av midler antas å skje medio desember. En eventuell tildeling av skjønnstilskudd til
Stavanger kommune er ukjent og kan følgelig ikke forskutteres.
Kommunedirektøren foreslår å justere for allerede tildelte skjønnsmidler i 2. tertialrapport og å
avvente ytterligere justeringer da framtidige tildelinger er høyst usikre. Samtidig forventes det at også
Stavanger kommune vil bli tildelt sin andel av de resterende midlene. Tilføringene vil komme på et
rimelig sent tidspunkt til å kunne justere budsjettet og må anses som en form for tilbakebetaling av
forskutterte utgifter.
Alt i alt forventer Stavanger kommune at koronakostnadene blir kompensert.
Statlige tildelinger til Stavanger grunnet koronasituasjonen - 2021
Statsbudsjett 2021 - effekter for Stavanger

(mill.kr.)
117,6

Statlige tildelinger til Stavanger grunnet koronasituasjonen - 2021

(mill.kr.)

Økt rammetilskudd - komensasjon ekstrautgifter covid-19

2,0

Økt rammetilskudd - kontrolltiltak smittevern covid-19

0,0

Økt rammetilskudd - annet
Krisepakke - Innst.233 S (2020-2021)
Økt rammetilskudd - koronavaksine 1. halvår

13,4

RNB 2021
Økt rammetilskudd - koronautgifter 2. halvår

26,7

Økt rammetilskudd - koronavaksine 2. halvår

20,2

Sum tildelinger innarbeidet i budsjett per 1. tertial

180,0

Tildelinger i etterkant av behandling av 1. tertial
Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemien
Sum tildelt fra staten per august 2021 (*)
(*) Herav endringer som foreslås i 2. tertial

Tabell 5.3 Oversikt statlige finansieringstiltak med effekt for Stavanger kommune i 2021.

18,0
198,0
18,0

6 Organisasjon, lederskap og kompetanse
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6.7 Ansatte

6.1 Innledning
Ny organisasjonsstrategi ble vedtatt i kommunestyret før sommeren og skal sammen med visjon og
verdier implementeres i organisasjonen framover. Strategien er overordnet styringsdokument for
utvikling av kommunen som organisasjon og arbeidsgiver.
Arbeidet med å innplassere ansatte i de fire foretakene Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF,
Stavanger- natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF i basisorganisasjonen, ble ferdigstilt
ved utgangen av juni.
Sykefraværet økte med 0,7 prosentpoeng fra samme periode i fjor, og kan i stor grad forklares med at
langtidsfraværet innen oppvekst og utdanning og i skolene har økt. Til tross for en svak nedgang i det
samlede sykefraværet i helse og velferd, økte langtidsfraværet i sykehjemmene. Det vil bli igangsatt en
kartlegging i de aktuelle tjenesteområdene for å få mer innsikt i årsakene til økningen av
langtidsfraværet.

6.2 Organisasjonsstrategi
Ny organisasjonsstrategi for Stavanger kommune ble vedtatt i kommunestyret 21. juni
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714673?agendaItemId=231069), og skal gjelde fra september 2021.
Strategien har endret navn fra arbeidsgiverstrategi til organisasjonsstrategi for å synliggjøre at både
folkevalgte, ledere og medarbeidere alle har sentrale roller for å nå målene i strategien. Kompetanse
er et gjennomgående tema, og organisasjonsstrategien skal gi retning for hvordan kommunen kan
sikre nødvendig kompetanse, utvikle og beholde den kompetansen organisasjonen til enhver tid har,
og omsette organisasjonens samlede kompetanse til gode tjenester for innbyggerne. For å oppnå
dette er det satt fem mål:

1. Ta i bruk, videreutvikle og beholde kompetanse
2. Rekruttere kompetente arbeidstakere
3. Øke arbeidsdeltakelsen
4. Utvikle bedre måter å jobbe på
5. Bygge gode arbeidsfellesskap
Som en del av organisasjonsstrategien ble også de nye verdiene “nær, åpen og nyskapende” vedtatt.
Sammen med visjonen «Vi bygger fellesskap», skal verdiene gi retning til arbeidet og for hvordan
ansatte behandler hverandre, løser oppgavene og møter innbyggerne.
Arbeidet med å gjøre organisasjonsstrategien og de nye verdiene kjent i organisasjonen starter i høst.
Det vil etter hvert bli utarbeidet en egen intranettside med samling av artikler, verktøy, tips og ideer,
som ledere kan bruke når de skal jobbe for å forankre målene og verdiene sin arbeidsplass. I første
omgang vil det jobbes med å planlegge en kick-off samling for ledere om visjon og verdier.

6.2.1 Arbeidskraftsbehov/rekruttering
Det er laget en temaside på intranett om rekruttering. Temasiden består av oppdaterte rutiner, maler
og relevant informasjon om rekruttering. I likhet med andre kommuner, er rekrutteringsbehovet størst
blant sykepleiere, fastleger, pedagoger og tekniske fagdisipliner. Det er behov for sykepleiere generelt,
men i tillegg har det vært et økt behov i forbindelse med koronapandemien. Flere tiltak ble iverksatt
for å sikre tilstrekkelig faglig bemanning i ferien, som økt stillingsprosent i ferieperioden,
studentavtaler og økt lønn for sykepleiere som forskjøv sin ferie. Ferieavviklingen har i hovedsak
forløpt greit i virksomhetene.

Det ble i mars 2021 innført ansettelseskontroll i kommunen. Tiltaket skal sikre at ansatte med behov
for annet passende arbeid, blir vurdert for ledige stillinger de er kvalifisert for. Dette kan være aktuelt
ved omorganisering, neddimensjonering og i oppfølging av ansatte med redusert arbeidsevne.
Hovedregelen er at ledige stillinger skal lyses ut internt i 14 dager før en eventuell ekstern utlysning.
En konsekvens av ansettelseskontrollen er at noen rekrutteringsprosesser tar lenger tid dersom det
ikke er kvalifiserte interne kandidater.

6.2.2 Lønnspolitikk
Kommunedirektøren og fagforeningene ble i januar enige om å lage en midlertidig lønnspolitikk som
skal gjelde for lønnsforhandlingene i 2021, og utsette arbeidet med ny lønnspolitikk for Stavanger
kommune til vinteren 2022. Årsaken til utsettelsen var at det pågikk store og omfattende utviklingsog endringsprosesser som ny organisasjonsstrategi og prosjekt «Foretak til basis». I samarbeid med
fagforeningene er det utarbeidet en lønnspolitikk for årets lokale lønnsforhandlinger. De lokale
partene er ikke omforent om kriteriene for lokale lønnstillegg.

6.2.3 Heltidskultur
Forskning viser at det for å snu en sterk deltidskultur, kreves en omfattende endringsprosess i
organisasjonen med en langsiktig satsing på flere plan. I andre tertial ble det arbeidet med å forankre
at heltidskulturarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går over flere år. Aktuelle politiske utvalg
vil bli orientert om arbeidet med heltidskultur i høst.
Det er i andre tertial gjort forberedelser til et kartleggingsarbeid som skal gjennomføres i
turnusbaserte virksomheter i september/oktober. Gjennom en spørreundersøkelse til medarbeidere og
ledere er målet å få fram synspunkt og holdninger til heltid og deltid. Videre skal det gjennomføres
individuelle intervjuer med utvalgte ledere for å få dybdekunnskap om hva som oppleves som
muligheter og utfordringer i arbeidet med å øke heltidsandelen. Resultatene fra disse undersøkelsene
skal blant annet brukes som grunnlag når handlingsplan for heltidskultur i Stavanger kommune skal
utarbeides.

6.2.4 Livsfaseorientert personalpolitikk
Arbeidet med nye retningslinjer for livsfaseorientert personalpolitikk (tidligere livsfasepolitikk) er ikke
ferdigstilt. Kommunedirektøren og tillitsvalgte er enige om å få på plass en midlertidig ordning for
seniorer, som erstatning for seniorordningen som opphørte 01.01.2021. Ordningen skal gjelde fram til
arbeidet med å utvikle nye livsfasetiltak er ferdigstilt.

6.3 Opplæring og lederutvikling
I første tertial 2021 fikk alle ledere med personalansvar i Stavanger kommune tildelt opplæringsplan
som skal sikre at de får nødvendig grunnopplæring i ulike ansvarsområder som inngår i helhetlig
ledelse. I løpet av andre tertial ble det publisert tre nye kurs i opplæringsplanen for ledere. Utover
høsten skal det jobbes med å kartlegge behovet for videre fordypning, og om kursene bør
videreutvikles på andre læringsplattformer.
Grunnopplæringsplanen for ansatte ble ferdigstilt i perioden, og har fått tilslutning i
kommuneledelsen. Opplæringsplanen vil bli publisert i høst.
Lederutvikling har generelt vært vanskelig å planlegge og gjennomføre på grunn av koronapandemien.

6.4 Organisering og omstilling
6.4.1 Bemanningssenter
I tekstvedtaket fra Handlings- og økonomiplanen 2020-2023 er kommunedirektøren bedt om å
etablere bemanningssentre. De ansatte i bemanningssentrene skal ha fast jobb og full stilling, og
målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene
oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.
Det er ikke funnet at etablering og drift av bemanningssentre vil gi økonomiske gevinster, men det kan
gi andre fordeler knyttet til kompetanse og stabilitet, og noe frigjort tid for virksomhetene.
Kommunedirektøren har foreslått at det innledningsvis etableres et bemanningssenter for barnehager
høsten 2021, med et begrenset antall vikarer i faste hele stillinger. Det er foreløpig beregnet at en vil
kunne ansette 13 faste vikarer. Kriterier for fordeling av vikarene vil bli drøftet med fagforeningene i
medbestemmelsesmøte i oppvekst og utdanning i september.

6.4.2 «Omstilling 2025»
Kommunedirektøren har arbeidet videre med etablering av programmet «Omstilling 2025» i andre
tertial. I sak 49/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711800?agendaItemId=230709) vedtok
kommunalutvalget programmets organisering, roller og ansvar. Kommunalutvalget er opprettet som
politisk programstyre, og et administrativt programstyre bestående av programeier,
kommunedirektørens lederteam (KL) og fire hovedtillitsvalgte er også etablert. I perioden er
Omstillingskontoret opprettet med programsjef og to medarbeidere som alle tiltrer 1. september. Det
er gjennomført en åpen anbudskonkurranse for ekstern bistand knyttet til programstyring.
Programmet er i gang med å innhente informasjon, etablere felles mål, konkretisere metoder og
utarbeide konkrete planer for videre arbeid. I dette arbeidet vil både administrativt programstyre og
politisk programstyre involveres blant annet gjennom involveringsverksted og orienteringer. Navnet på
programmet skal vurderes i kommende periode.

6.4.3 «Foretak til basis»
Arbeidet med å tilbakeføre de fire foretakene Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger naturog idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen, er organisert i prosjektet
«Foretak til basis». Ny organisasjonsplan ble ferdigstilt i månedsskiftet april/mai, og arbeidet med
innplassering av ansatte i basisorganisasjonen ble startet opp etter dette. Prosessen har hatt framdrift
i tråd med plan, og ledere og medarbeidere ble innplassert per 30.06.2021.
Målet med tilbakeføring av de fire foretakene har vært å organisere oppgaver og tjenester slik at det
gir kommunen lavere kostnader i tjenesteproduksjon, riktig kvalitet på tjenestene, effektiv
gjennomføring av plan og bestilling og godt koordinerte helhetsløsninger. Det arbeides videre med å
realisere gevinstene av tilbakeføringen.

6.5 Arbeidsmiljø og HMS
6.5.1 Arbeidsmiljø under koronapandemien
Koronapandemien har siden mars 2020 i stor grad påvirket arbeidshverdagen til ledere og ansatte i
Stavanger kommune. Situasjonen krever fleksibilitet hos ansatte, ikke minst gjelder dette i sykehjem

og på skoler. Ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er fast tema i hovedarbeidsmiljøutvalget
(HAMU) og arbeidsmiljøutvalgene (AMU).
Retningslinjer for ansatte i gjenåpningstrinn 1-4 er utarbeidet, og følger nasjonale og lokale føringer.
Den enkelte arbeidsplass må gjennomføre risikovurdering av smittefare, og utarbeide tiltak med
utgangspunkt i dette. ROS-analyser og veiledere for tilstedeværelse på arbeidsplassen er tilpasset de
ulike gjenåpningstrinnene i kommunen. I andre tertial har ansatte som har mulighet til det, fortsatt
jobbet på hjemmekontor. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten har arbeidsgiver utarbeidet
konkrete råd til ledere og medarbeidere om hvordan det kan skapes et godt psykososialt arbeidsmiljø
under koronapandemien. Det skal også utvikles et risikobasert verktøy som skal bidra til å kartlegge
det psykososiale arbeidsmiljøet. Målet er at dette verktøyet skal gjøres tilgjengelig i 2022. Sammen
med 10-faktor medarbeiderundersøkelse, vil en slik kartlegging gi et godt grunnlag for arbeidet med å
utvikle den enkelte arbeidsplass og skape et godt arbeidsmiljø.

6.5.2 Stoffkartotek og eksponeringsregister
Det er krav til at arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre
helsefare for ansatte. På de ulike tjenesteområdene er det store forskjeller i omfang og bruk av
kjemikalier. Stavanger kommune tok våren 2021 i bruk en ny webløsning for stoffkartotek. En
samarbeidsgruppe for det nye stoffkartoteket ble etablert, og består av systemansvarlig,
hovedfagansvarlig og de fagansvarlige fra de ulike tjenesteområdene. Samarbeidsgruppen har sørget
for at stoffene registrert i gammelt stoffkartotek er overført til det nye systemet. For tiden har
samarbeidsgruppen oppmerksomhet på en digital løsning som skal sikre enkel tilgjengelighet og
brukervennlighet for den ansatte som har behov for å hente fram aktuelt kjemikalium i kartoteket.
Framover skal det også arbeides med å legge inn alle stoffene som er i bruk i Stavanger kommune
prioriteres.
Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som i sitt arbeid, eksponeres for
farlige kjemikalier eller biologiske faktorer, herunder koronasmitte (jf. forskrift om utførelse av arbeid,
kapittel 30). Krav om register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det
skadelige forholdet og til sykdom eller skade viser seg. Bruk av eksponeringsregisteret har spesielt
blitt aktualisert i forbindelse med den pågående pandemien. Eksponeringsregister er implementert og
tatt i bruk. Alvorlighetsgraden for registreringer i eksponeringsregisteret varierer fra lav (87 prosent),
middels (4 prosent) til høy (9 prosent). Hittil i 2021 er totalt 405 eksponeringer registrert. 403
registreringer gjelder eksponeringer for covid-19, mens de resterende to gjelder eksponering for
kjemikalier. Av det samlede antallet hadde helse og velferd 338 registeringer, mens oppvekst og
utdanning hadde 62.

6.5.3 Lovpålagt HMS-opplæring og samarbeid med KS
Å foreta en helhetlig gjennomgang og forbedre all lovpålagt HMS-opplæring er en prioritert oppgave i
2021. Målgrupper for opplæringen er både nyansatte, ledere, verneombud og medlemmer av
arbeidsmiljøutvalg. Mens koronapandemien har pågått, har den lovpålagte HMS-opplæringen for
ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud blitt utsatt grunnet smittevernhensyn.
Opplæringen foregår vanligvis som klasseromsundervisning, og muligheter for gjennomføring har
fortløpende blitt vurdert. Opplæringsplaner er tildelt de som skal ha arbeidsmiljø grunnkurs. Som en
midlertidig løsning under pandemien har det blitt lagt til rette for å gjennomføre grunnkurs i
arbeidsmiljø som e-læring.
I samarbeid med KS og andre storbykommuner bidrar Stavanger kommune inn i arbeidet med å
utvikle e-læringskurs i grunnkurs om arbeidsmiljø. E-læringskurset blir tilpasset arbeidsmiljørisiko i
kommunal sektor, og har økt læringsutbytte som mål. Planen er at dette e-læringskurset skal

ferdigstilles og tas i bruk i 2021. I tråd med forskriftens krav i, vil det i også tilbys kurs i enkelte tema
innen HMS og arbeidsmiljø.

6.5.4 Forebygging av vold og trusler
Alle ansatte skal ha vern mot vold, trusler eller trakassering fra brukere og pårørende. I avviks- og
forbedringssystemet «Si ifra! – er vold og trusler den type hendelse som hyppigst meldes fra om.
Prosjektet «Trygg til stede» skal få på plass en helhetlig opplæring i forebygging av vold og trusler,
som også innbefatter systematisk øving. Opplæringen vil være tilpasset aktuell risiko for vold og
trusler i de ulike tjenesteområdene. Under pandemien er digital opplæring tatt i bruk. Kursvirksomhet
(MAP- mestring av aggresjonsproblematikk) skal starte opp igjen, under forutsetning av at
smittevernhensyn kan ivaretas.

6.6 Sykefravær
Fra januar til og med august var samlet sykefravær i Stavanger kommune 8,6 prosent, noe som
innebærer en økning på 0,7 prosentpoeng fra samme periode i fjor. I andre tertial var sykefraværet 7,8
prosent, dette var en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor.
Også nasjonalt økte sykefraværet i andre kvartal 2021, og Rogaland var det fylket med størst økning.
Undervisning økte mest, med 21,4 prosent. NAV mener at en forklaring på den sterke økningen kan
være at ansatte i skole og barnehage er utsatt for smitte i jobben, og at mange har hatt krevende
arbeidssituasjoner med hurtig skifte mellom digital undervisning og fysisk oppmøte. Sykefraværet
innen helse- og sosialtjenester økte med 10,2 prosent, noe som også forklares med økt press for
ansatte grunnet pandemien.
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Figur 6.1 Sykefravær for kommunen per måned i perioden 2019-2021. Juli og august er foreløpige tall.

Figur 6.2 gir oversikt over langtids- og korttidsfraværet i kommunen fra januar til og med august i
2020 og 2021. Langtidsfraværet har så langt i år økt sammenlignet med i fjor, mens korttidsfraværet
har vært stabilt som tidligere år. For andre tertial var langtidsfraværet 5,4 prosent, og innebar en
økning på 0,5 prosentpoeng fra både 2020 og 2019.
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Figur 6.2 Korttids- og langtidsfravær for kommunen samlet. Tall for juli og august er foreløpige.

Figur 6.3 viser sykefraværet fordelt på kommunens tjenesteområder. Måltall for sykefravær i Stavanger
kommune samlet er 6 prosent, mens det er satt ulike måltall for tjenesteområdene og stab- og
støtte. Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike tjenesteområdene. Områdene varierer i
størrelse, og i små enheter vil enkeltpersoners sykefravær få store utslag på statistikken.
Tjenesteområdene helse og velferd og oppvekst og utdanning har det høyeste sykefraværet. Det er
også flest ansatte innen disse to områdene. Oppvekst og utdanning utgjør 52 prosent av kommunens
årsverk, og hadde fra januar til og med august 2021 et samlet sykefravær på 9,0 prosent. Dette er en
økning på 1,4 prosentpoeng sammenliknet med samme periode i fjor. En nærmere forklaring på
utviklingen av helse og velferd og oppvekst og utdanning gis etter figur 3.
Helse og velferd utgjør 36 prosent av kommunens årsverk, og hadde fra januar til og med august 2021
et samlet sykefravær på 9,1 prosent, noe som innebar en liten nedgang på 0,2 prosentpoeng fra
samme periode i 2020.
Innbygger- og samfunnskontakt hadde i perioden januar til august 2021 et sykefravær på 5,2 prosent.
Sammenlignet med tilsvarende periode i 2020 er dette en økning på 0,9 prosentpoeng. Fraværet er
knyttet til en økning i langtidsfraværet, og noe koronarelatert fravær.
Innovasjon og støttetjenester hadde fra januar til og med august 2021 et samlet sykefravær på 7,3
prosent. Dette er en økning i sykefraværet fra samme periode i fjor på 2,6 prosentpoeng. Også her er
økningen særlig knyttet til langtidsfravær. Det er tilfeldige variasjoner som slår ut på fraværet, med
forklarlige årsaker.
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Figur 6.3 Akkumulert sykefravær januar t.o.m. august fordelt på tjenesteområder i perioden 2019-2021.

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. Måltallet for
virksomhetsområdene og lærlinger er 7,5 prosent. I skole er måltallet 6 prosent.

Skolene hadde så langt i 2021 et sykefravær på 7,6 prosent. Dette er en økning i sykefraværet på 1,7
prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2020. Økningen er særlig knyttet til langtidsfravær
blant undervisningspersonell. Årsakene til denne økningen er trolig sammensatt, og det er behov for å
undersøke nærmere om dette kan skyldes endring i måten skolene leverer tjenester på,
uforutsigbarhet i arbeidssituasjonen og/eller eksponering for smitte. Normalisering av
undervisningssituasjonen vil trolig bidra til å redusere sykefraværet i skolene framover.
Sykefraværet i barnehagene var hittil i år 11,6 prosent. Dette er en økning på 1,0 prosentpoeng fra
samme periode i fjor, og en økning på 1,6 prosentpoeng fra 2019. Også her har det spesielt vært en
økning i langtidsfraværet.
Sykefraværet i sykehjemmene økte også fra 2020 til 2021, og skyldes økning i langtidsfraværet.
Imidlertid var sykefraværet i sykehjemmene lavere enn normalt i 2020, mens det så langt i 2021 ligger
på samme nivå som det har gjort de siste årene.

Hjemmebaserte tjenester hadde en nedgang i sykefraværet sammenlignet med i fjor.
Utviklingen innen de ulike områdene følges tett, både med tanke på bakenforliggende årsaker og
behov for innsats.
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Figur 6.4 Akkumulert sykefravær januar t.o.m. august 2019-2021 fordelt på ulike virksomhetsområder.

6.6.1 Systematisk forbedringsarbeid og redusert sykefravær
I prosjektet «Sammen for et redusert sykefravær» har det siden våren 2019 vært arbeidet målrettet
gjennom fire innsatsområder:

Forbedre og forenkle rutiner
Systematisk innsats rettet mot arbeidssteder med spesielt høyt fravær

Deling av kompetanse
Styrke lederes kompetanse
Sykefraværsrutinen har blitt forenklet, forbedret og gjort kjent i organisasjonen gjennom ulike tiltak.
Alle ledere får tildelt et e-læringskurs i sykefraværsoppfølging. Foreløpig har 298 ledere tatt kurset, 72
i andre tertial. Ledere får automatisk varsel i lønns- og personalsystemet når ansatte har fire
fraværsdager i løpet av de siste seks månedene. Det er utarbeidet en informasjonsfolder om
rettigheter og plikter ved sykefravær rettet mot ansatte, og det er også laget et e-læringskurs om
sykefraværsoppfølging. Kurset er lagt ut i kursbasen, og foreløpig har 27 ansatte gjennomført kurset.
Kurset vil bli tildelt ansatte i opplæringsplanen når denne er ferdigstilt. Fram til oktober 2021 tilbys
ledere forsterket innsats for å følge opp ansatte med helt eller delvis sammenhengende sykefravær
over to år.
Bruk av sykefraværsrutinen er innarbeidet som et internkontrollområde i «Leders sjekkliste» i andre
kvartal. Ledere skal der besvare om medarbeidere blir fulgt opp i henhold til Stavanger kommunes
retningslinjer for oppfølging av sykefravær. 66 prosent av lederne har svart så langt, og alle
rapporterte at rutinen var i bruk.
Den systematiske innsatsen rettet mot 13 barnehager og ressurssenter for styrket barnehagetilbud
som startet sommeren 2019, ble avsluttet ved utgangen av 2020. Resultatene viste at barnehagene i
løpet av prosjektperioden hadde en nedgang i det totale sykefraværet på 1,5 prosentpoeng. I 2020 ble
fire sykehjem inkludert i prosjektet. Som tredje innsatsområde ble tolv skolefritidsordninger (SFO)
inkludert i prosjektet i 2021. Deltakerne i prosjektet har til sammen utgjort cirka 10 prosent av
samlede årsverk i kommunen.
Prosjektsykehjemmene hadde før prosjektstart et markant høyere sykefravær over tid enn øvrige
sykehjem. Sykefraværet i prosjektsykehjemmene (figur 6.5) har hatt en nedgang på 1,6 prosentpoeng
de siste 12 månedene sammenliknet med året før prosjektstart. Sykefraværet for de øvrige
sykehjemmene viste en økning på 1,7 prosentpoeng i samme periode. Arbeidet i sykehjemmene ble
formelt avsluttet 30.06.21, men noen få pågående enkeltsaker følges fremdeles opp.
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Figur 6.5 viser sykefraværsutvikling for sykehjem som deltok i sykefraværsprosjektet sammenliknet med
øvrige sykehjem.

12 skolefritidsordninger ble inkludert i prosjektet i januar 2021, og skal delta fram til november 2021.
De skolefritidsordningene som deltar i prosjektet, hadde før prosjektstart et markant høyere
sykefravær over tid enn øvrige skolefritidsordninger. Sykefraværet i de deltakende
skolefritidsordningene (figur 6.6) har hatt en nedgang på 3,5 prosentpoeng de siste 12 månedene
sammenliknet med året før prosjektstart. Sykefraværet for de øvrige skolefritidsordningene viser en
oppgang på 2,5 prosentpoeng i samme periode. Det er få ansatte på hver enkelt skolefritidsordning,
noe som kan gi store utslag i fraværsprosenten. I mai og juni 2021 var skoler og skolefritidsordninger
på rødt nivå grunnet korona, noe som ga lederne mindre kapasitet til oppfølging.
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Figur 6.6 Sykefraværsutvikling for skolefritidsordning (SFO) som deltar i prosjekt sammenliknet med øvrige
skolefritidsordninger.

Det vil bli utarbeidet en sluttrapport fra sykefraværsprosjektet «Sammen for et redusert sykefravær»,
med læringspunkter og plan for det videre sykefraværsarbeidet i kommunen. Det samme vil gjøres når
det gjelder forsterket bistand til ledere når det avsluttes i slutten av september. Blant annet med
bakgrunn i disse erfaringene vil Kommunedirektøren vurdere en styrking av sykefraværsoppfølgingen i
Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

6.7 Ansatte
Fra første til andre tertial i 2021 var det til sammen en økning på 557 årsverk i Stavanger kommune.
Denne økningen skyldes i all hovedsak at fire kommunale foretak ble innlemmet i kommunes
basisorganisasjon. Foretakene Natur- og idrettsservice KF, Stavanger bolig KF og Stavanger byggdrift
KF ble integrert i bymiljø og utbygging, noe som medførte en økning på hele 504 årsverk. Sølvberget
ble innlemmet i innbygger og samfunnskontakt, som dermed økte antall årsverk med 68.
Helse og velferd hadde i perioden en reduksjon av 66 årsverk. Reduksjonen skyldes særlig færre
årsverk i dagsenter og avlastning, bofellesskapene og i sykehjem.
Innen oppvekst og utdanning har det vært en neddimensjonering innen barnehager (40 årsverk), mens
det har vært en økning på 24 årsverk innen skole.
Antall årsverk for læringer utgjorde en økning på 6,3 prosent fra første til andre kvartal 2021.
Tjenesteområde

Årsverk 30.04.21

Årsverk 31.08.21

Endring i årsverk

Endring i prosent

Stab og Støtte

287

296

9

3,1

Bymiljø og utbygging

254

758

504

198,4

By- og samfunnsplanlegging

113

113

0

0

Innbygger- og samfunnskontakt

102

170

68

66,7

Helse og velferd

3 251

3 185

-66

-2

Oppvekst og utdanning

4 571

4 565

-6

-0,1

23

23

0

0

176

224

48

27,3

8 777

9 334

557

6,3

Hovedtillitsvalgte og annet
Lærlinger
Stavanger kommune samlet

Tabell 6.1 Utvikling i årsverk per tjenesteområde

7 Status tekstvedtak
7.1 Innledning
7.2 Tekstvedtak til oppfølging

7.1 Innledning
I kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2021-2024 (sak 111/20
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361177?agendaItemId=228523)) ble det fattet 69 tekstvedtak i tillegg til
kommunedirektørens forslag. Plan for behandling av disse ble behandlet i formannskapet (sak 37/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711909?agendaItemId=229915)).
Tekstvedtakene følges opp gjennom året i tertialrapporteringene per 30. april og 31. august, samt i
årsrapportene. I tertialrapport per 31.08.2021 er det til sammen 84 tekstvedtak til oppfølging fra
gjeldende og tidligere handlings- og økonomiplaner.

7.2 Tekstvedtak til oppfølging

1. Studenter i sentrum

29. Et løft for Byparken

57. Flere røykfrie områder
på egen kommunal grunn

2. Servicebygg til Domkirken

30. Styrket sentrumshandel

58. Barnepass for deltakere
i
introduksjonsprogrammet

3. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

31. Byarkitekt

59. Gode hjemmetjenester

4. Et trygt hjem for alle

32. Realisere småbåthavn og
gjestehavn i indre Vågen

60. Styrket helsetilbud
for LHBTIQ+befolkningen

5. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

33. Prosjekt friområde
innstilles

61. Flere helsesykepleiere
og jordmødre

6. Hjertesoner rundt skoler og barnehager

34. Nytt kommunalt hus på
Rennesøy

62. EMbo-basen

7. Offentlige toaletter

35. Skateramp på Judaberg

63. Frue Aldershjem

8. Stavanger Utvikling KF

36. Vurdere salg av
kommunale boliger på
Midjord

64. Bedret kapasitet på
korttidsplasser for å unngå
dagbøter til sykehuset

9. Samfunnssikkerhet og beredskap

37. Rådhuset –
delt entreprise/miljøkrav

65. Prøveprosjekt 6timersdagen

10. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

38. Boligsosial handlingsplan
– etterlevelse

66. Ungjobb – styrking

11. Markagrense rundt Sørmarka

39. Reduksjon av pris på
kollektivtransport i
Stavanger

67. Grønnere landbruk

12. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

40. Utrulling av flere bysykler

68. Flere polutsalg

13. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

41. Fossilfrie anleggsplasser

69. Folken

14. Kommunens eiendomsportefølje

42. CO2-fangstanlegg på
Forus

70. Kulturkalender

15. Prosjekt friområde

43. Miljøkonsekvenser i
saksdokumenter

71. Lokaler til frivillig
arbeid

16. Vernemillionen

44. Gjenåpne bekker

72. Frilager

17. Utslippsfri oppdrettsnæring

45. Styrke kommunens
ladestrategi

73. E-sportsatsing i
Stavanger

18. L47-bygget

46. Helt ny skole i Kvernevik

74. Finansiering av kunst i
offentlig rom

19.
Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling

47. Rehabilitering av
Tastaveden

75. Kunst i offentlig eie

20. Fasit Stavanger

48. Flere naturog friluftsbarnehager

76. Omorganisering av
tilskudd til idrettslag og
idrettsorganisasjoner

21. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

49. Økt fysisk aktivitet i
barnehager og skoler

77. Startpakke for
arbeidsinnvandrere

22. Heltidskultur

50. Helhetlig skoledag,
prøveprosjekt

78. Forsøksprosjekt fjerning
av kontantstøtten

23. Sjøbad og vannsportanlegg

51. Styrke laget rundt våre
barn – øremerkede midler
miljøterapeuter

79. Administrasjon av
gravplasser

24. Skateanlegg på Rennesøy

52. Styrke
rådgivningstjenesten i
ungdomsskolen om yrkesfag

80. Nulloppgjør direktører –
redusert lønnsgap

25. Tennishall på Forum-området

53. Løft av SFO: Videreføring
gratis SFO, flere
heltidsansatte og
kvalitetsutvikling

81. Pilotprosjekt
nærdemokratimidler

26. Garderobeanlegg

54. Inkludering, mangfold og
tidlig innsats

82. Områdeløft Hillevåg

27. Bydelshus Eiganes og Våland

55. Barnevernet

83. Kommunikasjon av
politisk virksomhet

28. Vårt Nabolag

56. Et bedre tilbud for barn og
unge: Samarbeid og
arbeidsfordeling Lenden-PPT

84. Samlet oversikt over
styreverv og godtgjørelse
for politikere

Tabell 7.1 Tekstvedtak til oppfølging

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022
1. Studenter i sentrum
Stavanger skal være en foretrukket studentby, og kommunen ønsker å legge til rette for økt
studentaktivitet i sentrum. Studentaktiviteter er viktig for pulsen i sentrum, og et levende sentrum er
viktig for byens attraktivitet som studentby. Kunnskapsbyen jobber tett med BI, VID og UIS for å se på
hvordan vi kan jobbe sammen for å skape en attraktiv studentby i sentrum for både studentene på
campus Ullandhaug, men også de 2000 heltidsstudentene i sentrumsnære strøk (BI, VID og UiS –
Fakultet for utøvende kunstfag). Mediebyen Stavanger ønsker å etablere seg i sentrum og i dette
prosjektet ønsker mediebedriftene å legge til rette for styrket samarbeid med medieutdanningen på
UiS. Stavanger kommune er aktiv i arbeidet med en eiendomsavklaring om Folken (ref. pkt. 86).

Status per 31.08.2021:
Det har vært møte mellom aktørene i Mediebyen, Stavanger kommune og medieutdanningen på UiS. I
fortsettelsen oppfatter kommunen sin rolle først og fremst som fasilitator. Det betyr at kommunen
skal arbeide for gjensidig utveksling av kunnskap – og dermed å bidra til at praksisfeltet er tett på
utdanningene, også i Stavanger sentrum der dette er mulig. Prosjektleder for kunnskapsbyen er tett
på utviklingen.
Temaplan for kunnskapsbyen, som skal behandles i kommunalutvalg og formannskap i løpet av
oktober, vektlegger også Stavanger og regionen for øvrig som en attraktiv studentby- og region.
Arbeidet med Folken er eget punkt (69).
2. 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 31.08.2021:
Domkirkeprosjektet har i samarbeid med Stavanger kirkelig fellesråd vurdert forskjellige mulige
plasseringer for et servicebygg. Det har vist seg til å være svært vanskelig å finne en god plassering,
eller en plassering i det hele tatt. I restaureringsprosjektet er det tatt en rekke grep for å minske
behov for et slikt servicvebygg ved å heller plassere noen av funksjonene i bygget.
Mulighet for å utvide bispekapellet som en slags mini-løsning. Det er fylkeskommunen som eier
tomten og disponerer deler av underetasjen. Det avventes tilbakemelding derfra.
3. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland
I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og
vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge
Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.
Status per 31.08.2021:
Saken blir på nytt lagd fram til utvalg for miljø og utbygging på møte 15.09. i sak 130/21
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714284?agendaItemId=232071) «Revidert forslag til dyrevelferdsplan for
Stavanger kommune». Forslag til dyrevelferdsplan er lagd med involvering fra
dyrevernorganisasjonene.

Tekstvedtak fra HØP 2020-2023
4. Et trygt hjem for alle
Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning
fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende 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 gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til
aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.
Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker
muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for
eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering
av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.
Status per 31.08.2021:
Formannskapet behandlet den 10.06.2021 sak 102/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?
agendaItemId=230948) – Oppfølging av tekstvedtaket «Et trygt hjem for alle». I saken vedtok formannskapet
hvordan de ulike delene av tekstvedtaket skulle følges opp. Deler av tekstvedtaket vil følges opp i nye
politiske saker. Kommunedirektøren vil i tillegg rapportere samlet på oppfølgingen av vedtaket i sak
102/21.
5. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg
Det skal utarbeides og gjennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og
deler av Hillevåg bydel. Til gjennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft
Storhaug.
Status per 31.08.2021:
Arbeidet med temaplan/handlingsplan 2022-2023 for Hillevåg er igangsatt. En tverrsektoriell
arbeidsgruppe bestående av de ulike tjenesteområdene og kommunedelsutvalget i Hillevåg er nedsatt
av programstyret, og planen sendes på høring høsten 2021.
Rammen for tiltak som var planlagt gjennomført i 2020, men som er utsatt eller videreført til 2021, er
innarbeidet i første tertialrapport 2021, i tillegg til ekstra tildeling på 2 mill. har områdeløft Hillevåg et
budsjett på kr 3,78 mill. for 2021.
«Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft» forventes vedtatt rundt årsskiftet 2021/2022. Denne
danner både grunnlag for dialog med staten om utvidet samarbeid om områdeløft i Stavanger, og for
kommende temaplan for område-/levekårsløft i Kvernevik. Arbeidet kan påbegynnes i 2022.
6. Hjertesoner rundt skoler og barnehager
Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller
sykle. Mindre biltrafikk 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
trafikksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.
Status per 31.08.2021:
Det er hittil etablert hjertesone ved 14 skoler, ved en av disse skolene er skilt/oppmerking ikke
kommet på plass enda, i påvente av kommentarer fra rektor og FAU. Arbeidet med
trafikksikkerhetsplan for hver av skolene som har fått etablert hjertesone er i gang. I desember 2021
vil utvalg for miljø og utbygging få en statusrapport angående arbeidet med hjertesoner og
trafikksikkerhetsplaner ved skolene.

7. Offentlige toaletter
Kommunedirektøren bes utarbeide et offentlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der
kommunen går i dialog med serveringssteder om å gjøre flere toaletter tilgjengelig. Det innledes også
dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt offentlig
toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.
Status per 31.08.2021:
Sak om offentlige toaletter vil bli lagd fram til utvalg for miljø og utbygging på møte 24.11.2021.
8. 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 31.08.2021:
Det vil bli fremlagt en sak for kommunestyret i løpet av høsten 2021.
9.Samfunnssikkerhet og beredskap
Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organisering av arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram
en sak for kommunalutvalget.
Status per 31.08.2021:
Enkelte ansatte i avdelingen har vært disponert til å jobbe fulltid med pandemihåndteringen. Behovet
vil vedvare minimum ut 2021.
Arbeidet med strategi for kriminalitetsforebyggende arbeid pågår og vil ferdigstilles i løpet av 3.
kvartal 2021. Det er bevilget midler fra konfliktrådet til forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme i regionen. Midlene vil gå til utdanning av mentorer høsten 2021, samt to
konferansedager våren 2022.
Arbeidet med strategi for samfunnssikkerhet og beredskap pågår, og vil ferdigstilles i løpet av
4.kvartal. Arbeidet med revisjon av Stavanger kommune sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse
starter opp i løpet av 4.kvartal. Handlingsplan for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen følger som et
resultat av denne prosessen.
Rekruttering vil være et prioritert satsningsområde i 4.kvartal.
10. 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 redegjøres for hvilken vernestatus
disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.
Status per 31.08.2021:

Klima- og miljødepartementet har nå gitt klarsignal og formell oppstart av verneprosess av Mosvatnet
er igangsatt, etter kunngjøring fra statsforvalteren juni 2021. Litle Stokkavatnet er tatt ut av
verneprosessen, men til gjengjeld er Klostervågen på Mosterøy også innlemmet i dette arbeidet.
11. 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 31.08.2021:
Sak om strategiarbeid for langsiktig vern av sammenhengende grønnstruktur og Sørmarka –
arbeidsplan og økonomi er under arbeid og legges frem for utvalg for miljø og utbygging 20.10.2021.
12. Offentlige 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
offentlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser
videre bruk av offentlig 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 31.08.2021:
Sak er under utarbeidelse og fremmes i 2. halvår 2021.
13. 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 31.08.2021:
Prosjektet idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen har oppstart høsten 2021 og er forventet ferdig våren
2022.
14. 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 31.08.2021:
Sak skal fremmes for behandling til utvalg for miljø og utbygging innen november.
15. Prosjekt friområde
Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.

Status per 31.08.2021:
Stavanger formannskap behandlet sak 119/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?
agendaItemId=231339) «Revisjon av strategi for sikring og tilrettelegging av grønnstrukturen i Stavanger –
fullføring av planlagte sikrings- og tilretteleggingstiltak» i møte 26.08.21. Administrasjonen vil jobbe
videre i tråd med dette vedtaket.
16. 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 31.08.2021:
Sak 102/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1728518?agendaItemId=230803) ble behandlet i utvalg for
by- og samfunnsplanlegging 03.06.2021. Informasjonstiltak gjennomføres fra september 2021.
Tekstvedtaket ansees som avsluttet»
17. Utslippsfri oppdrettsnæring
Samarbeidspartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus,
fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittestoffer, 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 31.08.2021:
Temaplan for klima og miljø i landbruket ble vedtatt av kommunestyret 31.05.21, jf sak 64/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714669?agendaItemId=230689). Temaplan for havbruk, som både skal
inneholde mål og tiltak innen klima og miljø og innen næringsutvikling, er under utarbeidelse og gjøres
i et samarbeid mellom Næringsavdelingen og Klima- og miljøavdelingen.
18. 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 31.08.2021:
Mulighetsstudie igangsatt. Betydelige utfordringer er påvist og det er skissert en redegjørelse fra
prosjektet inne utgangen av oktober med anbefaling om alternative valg. Sak kan fremmes for UMU 2.
halvår.
19. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling
Det gjennomføres 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 tilgjengelighet slik at også brukere med store rullestoler får
benytte seg av dagsentertilbudet.
Status per 31.08.2021:

Sak 112/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?agendaItemId=231330) er fremmet og behandlet i
formannskapet 23.08.2021. Saken følges opp i henhold til vedtak og tekstvedtaket ansees som
avsluttet.
20. 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 31.08.2021:
Konkrete ambisjoner inngår i handlingsplanen som er underutarbeidelse. Legges fram til politisk
behandling 4. kvartal 2021
21. 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 gjennomgå 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 31.08.2021:
Sak fremmes 2. halvår 2021.
22. 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 31.08.2021:
Sak om handlingsplan kommer til politisk behandling 2. halvår 2021.
23. 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 31.08.2021:

Idrett og utemiljø vil fortsette dialogen med Rogaland Aktiv og Freesport med tanke på erfaringer fra
sesongen 2021 og jobbe videre med initiativet.
24. 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 31.08.2021:
Sak om forprosjekt Bangavågen oppgradering park og skateanlegg på Rennesøy blir lagd fram for
utvalg for miljø og utbygging på møtet 24.11.2021.
25. 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 31.08.2021:
Behovskartleggingen er ferdigstilt. Administrasjonen skal arbeide videre med mulighetsstudien.
26. 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 31.08.2021:
Som resultat av vedtak i sak 61/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714231?agendaItemId=230764) i
utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 02.06.2021 vil det bli satt av penger i Årsprogram for idrett
2022 til etablering av utstyrsbod til idretten. Tekstvedtaket ansees som avsluttet.
27. Bydelshus Eiganes og Våland
Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske flertallet 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 31.08.2021:
Det har vært vurdert om behovet kunne tilpasses i forbindelse med ulike prosjekt eller initiativ i
kommunedelen. Arbeidet vil bli fulgt opp i 2. halvår 2021.
28. 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 31.08.2021:

I forbindelse med arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen, har Byutvikling testet ut bruk av
Decidim som innspillsverktøy, både mot befolkningen og i tett kontakt med kommunedelsutvalgene.
Smartbyavdelingen skal fortsette å teste Mitt nabolag i samarbeid med kommunedelsutvalg, med mål
om å gjøre det enkelt for innbyggere å delta i demokratiske prosesser. Verktøyet videreutvikles
gjennom nasjonal løsning via KS Fiks, som lanseres på Nordic Edge Expo i september 2021.

Tekstvedtak fra HØP 2021-2024
29. Et løft for Byparken
Samarbeidspartiene løfter inn midler for å oppgradere og fornye Byparken med mål om ferdigstillelse
sommeren 2023. Byparken er et sentralt byrom i Stavanger. Vi vil utnytte potensialet i byparken enda
bedre. Byparken skal bli en levende sentrumspark med helårsaktiviteter for barn og voksne (lek,
aktivitetsanlegg, servering, oppholdsplasser m.m.). Innbyggerne tas med på idédugnad. Et viktig grep
vil være å gjøre naturen villere ved å sørge for mer natur- og biomangfold, plante nyttevekster,
blomster og eventuelt åpne og utnytte deler av bekkeutløpet til lek og rekreasjon. Byparkens funksjon
som demokratisk arena for demonstrasjoner og markeringer skal ivaretas i arbeidet. Det legges frem
en sak for fremdrift og muligheter for å utvikle Byparken til utvalg for miljø og utbygging.
Status per 31.08.2021:
Orienteringssak (sak 90/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714279?agendaItemId=230926)) er lagt fram
for utvalg for miljø og utbygging i møte 16.06.2021. Vedtatte strakstiltak er under utførelse.
Hoveddelen ferdigstilles i 2021, mens det siste er forventet ferdig tidlig i 2022. Forprosjektet blir noe
forsinket og legges frem sommer 2022 for utvalg for miljø og utbygging.
30. Styrket sentrumshandel
Samarbeidspartiene vil styrke handelen i Stavanger sentrum, og vi vil derfor utrede gratis bruk av
torget på Domkirkeplassen for torghandlere. Det er ønskelig at torget forbeholdes salg av frukt,
grønnsaker og landbruksprodukter. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging.
Status per 31.08.2021:
Sak om vurdering av gratis bruk av Domkirkeplassen for handel med frukt og grønt legges frem for
utvalg for miljø og utbygging 24.11.2021. Nytt reglement for torgsalg utarbeides i 2022.
31. Byarkitekt
Stavanger er en by med et særpreg og en identitet som er helt unik. Arkitekturens merverdi og hvert
byggeoppdrags betydning for utviklingen av byen og samfunnet er viktig for samarbeidspartiene.
Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvalg for by- og samfunnsplanlegging som vurderer å
etablere en egen byarkitektavdeling i kommunen.
Samarbeidspartiene ønsker å styrke og synliggjøre arkitekturens rolle og betydning i by- og
stedsutvikling, sette bedre mål og rammer og gi nye verktøy for framtidig plan- og
byggesaksbehandling, etter modell fra Bergen og Trondheim, som sikrer at estetiske hensyn blir godt
ivaretatt. God arkitektur er et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens
overordnede målsetninger.
Status per 31.08.2021:

Saken er under forberedelse og legges frem høsten 2021.
32. Realisere småbåthavn og gjestehavn i indre Vågen
Det er viktig for de samarbeidende partiene å bidra til økt bruk av sentrum og sentrumsnære
områder. Ved bortfall av cruiseskip i indre havn i Vågen, vil det åpne seg muligheter for å kunne
prioritere mindre farkoster. Det fremmes en sak til politisk behandling om lokalisering av gjestehavn
for småbåter i indre havn i Vågen. I saken belyses mulig fremdrift, utfordringer og kostnader knyttet til
dette. Saken skal vise muligheter for tilrettelegging av elektriske båter.
Status per 31.08.2021:
Utvidelse av Vågen gjestehavn er gjennomført i tråd med vedtak i styret for Stavangerregionen Havn
IKS, møte 21.04.21, sak 21/21 (https://www.stavangerhavn.no/om/dokumenter/styrepapirer/). Teksvedtaket ansees som avsluttet.
33. Prosjekt friområde innstilles
Stavanger kommune har de siste årene brukt betydelige midler på å gjøre flere områder tilgjengelige
for offentligheten. Det skal inntil videre ikke erverves nye friområder utenom de som allerede er
planlagte. Midler til turstien på Gausel beholdes i handlings- og økonomiplanen.
Status per 31.08.2021:
Stavanger formannskap behandlet sak 119/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?
agendaItemId=231339) «Revisjon av strategi for sikring og tilrettelegging av grønnstrukturen i Stavanger –
fullføring av planlagte sikrings- og tilretteleggingstiltak» i møte 26.08.21. Administrasjonen vil jobbe
videre i tråd med dette vedtaket.
34. Nytt kommunalt hus på Rennesøy
De kommunale byggene og sentrumsutvikling i Vikevåg sentrum må ses i sammenheng.
Mulighetsstudie for plassering av de kommunale tjenestene på Rennesøy utføres i 2021.
Innbyggertorget legges til kaiområdet i Vikevåg. Livssynsnøytralt rom vurderes inkludert.
Status per 31.08.2021:
Mulighetsstudien er startet opp og det planlegges med at saken blir lagt frem til politisk behandling i
beslutningspunkt B1 høsten 2021. Prosjektutvikler vil involvere kommunedelsutvalget i arbeidet med
utarbeidelse av mulighetsstudien.
35. Skateramp på Judaberg
Tilskuddet på kr. 700.000, – til skateramp som ble avsatt i HØP 2020-23 på Judaberg blir forventet
utbetalt i 2021. Det forsøkes å få til en aktivitetspark der kommunen sammen med lokalt næringsliv
tar ansvar for videre finansiering av parken.
Status per 31.08.2021:
Det vil legges fram en orienteringssak om status i prosjektet for utvalg for miljø og utbygging på møte
24.11.2021.
36. Vurdere salg av kommunale boliger på Midjord
Samarbeidspartiene ønsker å skape trygge, gode og differensierte bomiljø i alle deler av kommunen.
Området rundt idrettsparken og midlertidig skole på Midjord er preget av stor overvekt av kommunale

boliger. Samarbeidspartiene foreslår å pusse opp og selge murhusene tegnet av stadsarkitekt Johs
Westbye på det private markedet, eventuelt benytte husene i en leie-til-eie-ordning. Det leveres en
sak til utvalg for helse- og velferd og utvalg for utvalg for miljø og utbygging om hvordan et salg kan
gjennomføres, og hvordan kommunen kan erstatte de kommunale boligene i andre kommunedeler.
Dagens beboere skal ivaretas i denne prosessen.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes for utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021.
37. Rådhuset – delt entreprise/miljøkrav
Rådhuset er en viktig arbeidsplass, en møteplass og en arena for demokratiske prosesser. Rådhuset i
Stavanger er og et bygg med viktige arkitektoniske kvaliteter som må videreføres. Samarbeidspartiene
vil rehabilitere rådhuset med vekt på klima og lokal byggenæring. Prosjektet skal deles opp i
delentrepriser. Dette vil gi lokale mindre entreprenører mulighet for sysselsetting i en krevende tid.
Stavanger er en kommune med ambisiøse klimamål og de samarbeidende partiene vil også stille høye
krav i kommunens byggeprosjekter. Det skal tas sikte på minimum Breeam excellent standard på
byggeprosjektet.
Status per 31.08.2021:
Saken ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging 18.08.21 og med endelig behandling i
formannskapet 26.08.21, sak 112/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711918?agendaItemId=231345).
Prosjektet er på plan med planlagt ferdigstillelse høsten 2024.
38. Boligsosial handlingsplan – etterlevelse
Det er et uttalt mål at Stavanger kommune skal legge til rette for at flere skal kunne settes i en
posisjon for å eie egen bolig. Spesielt gjelder dette barnefamilier. En slik satsing er blant annet viktig
for å unngå at barn må flytte fra allerede etablerte oppvekstmiljø. Det bes om at sak fremmes til
politisk behandling i kommunalutvalget, i samarbeid med Stavanger Utvikling.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes for utvalg for helse og velferd og kommunalutvalget 2. halvår 2021.
39. Reduksjon av pris på kollektivtransport i Stavanger
Bilistene i Stavanger betaler bompenger for å finansiere et omfattende infrastrukturløft for kollektiv,
bilisme, sykkel og gange i regionen. Som en del av byvekstavtalen med Staten, overføres det årlig 50
millioner kroner til reduksjon av kollektivsatser på Nord-Jæren – i tillegg til øvrige belønningsmidler
hvor 850 millioner kroner er satt av til bedre kollektivtilbud på Nord-Jæren fram til 2029.
Det bes om en sak om hvordan innbyggerne i Stavanger i større grad enn i dag kan få prisreduksjon
ved bruk av kollektivtrafikk. Sak presenteres for formannskapet.
Status per 31.08.2021:
Sak om status mobilitet og tiltak for mer miljøvennlig transport, der også mulighet for reduksjon av
pris på kollektivtransport i Stavanger inngår, ble lagt fram for kommunedelsutvalgene i juni og august.
Saken fremlegges Utvalg for miljø og utbygging 15.09.21, jf sak 133/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714284?agendaItemId=232074).
40. Utrulling av flere bysykler

Arbeidet med å tilrettelegge for flere bysykler må intensiveres. Flere ladestasjoner utplasseres i
sentrumsnære strøk slik at tilgjengeligheten øker i takt med økt levering av bysykler.
Status per 31.08.2021:
Sak om status mobilitet og tiltak for mer miljøvennlig transport, der også arbeidet med å tilrettelegge
for flere bysykler og ladestasjoner inngår, ble lagt fram for kommunedelsutvalgene i juni og august.
Saken fremlegges utvalg for miljø og utbygging 15.09.21, jf sak 133/21.
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714284?agendaItemId=232074)

41. Fossilfrie anleggsplasser
Ambisjonen er at kommunale byggeprosjekter i Stavanger skal være fossilfrie innen 2021 og
utslippsfrie innen 2030. Det er et politisk ønske at dette kravet på sikt også skal innarbeides i statlige
og private prosjekter som skal gjennomføres innenfor kommunegrensen, og at det vurderes å stille
kravet når nye områder skal reguleres, med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det tas forbehold om
at hvis teknologien ikke strekker til, skal de mest klimavennlige løsningene prioriteres.
Status per 31.08.2021:
Sak om fossilfrie bygge- og anleggsplasser ble lagt fram for utvalg for miljø og utbygging 16.06.21, sak
17/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714279?agendaItemId=230994).
42. CO2-fangstanlegg på Forus
Samarbeidspartiene vil sammen med eierkommunene i Lyse og IVAR jobbe for å realisere og skaffe
ekstern finansiering til et CO2-fangstanlegg på IVARs forbrenningsanlegg på Forus. 90 prosent av
utslippene fra anlegget kan bli fanget fra regionens største utslippspunkt, ifølge IVAR. Anlegget kan
stå ferdig i 2026.
Status per 31.08.2021:
Sak om status for arbeidet med karbonfangst på Forus Energigjenvinning ble lagt fram for utvalg for
miljø og utbygging 16.06.21, jf sak 18/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714279?agendaItemId=230995).
43. Miljøkonsekvenser i saksdokumenter
Samarbeidspartiene ønsker at det fremover i kommunens saksdokumenter skal utredes hvorvidt
saken har miljøkonsekvenser. Klima og miljø skal også være synliggjort i innkjøpsavtaler.
Status per 31.08.2021:
Sak legges frem 2. halvår 2021.
44. Gjenåpne bekker
Mange av Stavangers bekker ligger i rør. Å åpne flere av disse bekkene vil gjøre Stavanger til en mer
attraktiv blågrønn by, med mulighet for lek og mer naturmangfold, samtidig som det hjelper å
håndtere økte nedbørsmengder. Det er et ønske å åpne flere bekker, og det bes om en oversikt over
hvilke steder, særlig i bystrøk, dette kan være aktuelt og hvordan det kan gjennomføres og finansieres.
Status per 31.08.2021:
Kartlegging av lukkede bekker omkring vassdraget Store Stokkavatn er startet, forventet byggestart
for bekkeåpning er 2022. Dette arbeidet omfatter også naturrestaurering av dagens åpne vassdrag.

Oversikt over bekker som kan gjenåpnes i Store Stokkavatnet-vassdraget vil foreligge etter årsskiftet
2021/22. Ved større prosjekter i bynære områder vurderes alltid muligheten for gjenåpning av bekker.
Arbeid med gjenåpning av bekker inngår også i Grønn plan som foreslår bestemmelser om kantsoner
og gjenåpning av bekker. Disse vil gå inn i kommuneplanens nye arealdel. Kommunen støtter også
pågående sjøørretprosjekter i hele kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner.
45. Styrke kommunens ladestrategi
De samarbeidende partiene vil at Stavanger skal være i front i arbeidet med å gjøre bilparken
utslippsfri. Vi overfører midler fra lyktestolpelading til kommunens ladestrategi med formål om å
bidra til en ladestruktur som benytter ny teknologi tilpasset en moderne bilpark. Vi ønsker en
gjennomgang av eksisterende kommunale ladepunkt for å se på muligheter for oppgradering av
strukturen.
Status per 31.08.2021:
Arbeidet med å revidere ladestrategien er igangsatt og vil pågå ut 2021.
46. Helt ny skole i Kvernevik
Samarbeidspartiene ønsker en mer omfattende satsing på Kvernevik enn den tidligere skisserte
tekniske rehabiliteringen av Kvernevik skole. Vi ønsker i utgangspunktet et markant løft for hele
tomteområdet for å øke attraktiviteten for Kvernevik og å optimalisere tomten. Det gjøres en
mulighetsstudie for kraftig oppgradering av hele skole- og idrettsområdet hvor det ses på flytting og
utvidelse av skolen, dobbel flerbrukshall og styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø hvor også
garderobedel og klubbhusmuligheter for Sunde IL inngår – opp mot rehabiliteringsalternativet. Skolen
bygges med bydelskulturskole, i tråd med samarbeidspartienes vedtak i HØP 2020-2023.
Mulighetsstudien gis øverste prioritet.
Status per 31.08.2021:
Sak om retningsvalg legges frem for behandling i formannskapet den 28.10.21.
47. Rehabilitering av Tastaveden
Tastaveden skole rehabiliteres som planlagt. Tastaveden er viktig for lokalmiljøet på Tasta. Den er av
en slik størrelse at den ivaretar skolemiljøet og det faglige miljøet på skolen. Størrelsen på skolen gir
oversikt for elever og lærere. Det betyr mye for elevers mulighet til å bli sett og føle trygghet i
hverdagen.
Status per 31.08.2021:
Kontrakt med totalentreprenør er inngått og arbeidene er startet opp på byggeplassen.
48. Flere natur- og friluftsbarnehager
For de samarbeidende partiene er det helt sentralt at kommunen tilbyr varierte kvalitetstilbud til barn
og unge. Vi ønsker flere friluftsavdelinger i våre barnehager og gjerne flere natur- og friluftsbarnehager
på sikt. Å lære om naturen i naturen har store positive verdier for den oppvoksende generasjonen,
samt gode effekter for barnas helse. Å kunne tilby varierte arbeidsmiljø kan også virke positivt på å
tiltrekke seg flere menn til barnehagen. Det fremmes en sak om muligheter for å kunne opprette flere
natur- og friluftsbarnehager og avdelinger i Stavangerbarnehagen.
Status per 31.08.2021:

Det legges frem en sak til behandling 2. halvår 2021.
49. Økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler
Samarbeidspartiene er opptatt av å sikre barn i barnehage, skole og SFO gode muligheter for fysisk
aktivitet. Kommunedirektøren bes vurdere et utvidet samarbeid med lokale idrettslag og andre
frivillige (ikke-kommersielle) aktører for å fremme økt fysisk aktivitet i barnehage og skole. Sak om
mulig prøveprosjekt fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 31.08.2021:
Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.
50. Helhetlig skoledag, prøveprosjekt
Det søkes å gjennomføre et prøveprosjekt på en utvalgt skole om helhetlig skoledag i 1.klasse hvor
tilbudet om gratis SFO, skolemat og leksehjelp ses i sammenheng i et slikt prøveprosjekt.
Utdanningsforbundet inviteres til arbeidet med å utforme et slikt prøveprosjekt. Sak fremmes i utvalg
for oppvekst og utdanning.
Status per 31.08.2021:
Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.
51. Styrke laget rundt våre barn – øremerkede midler miljøterapeuter
Fra august 2020 gikk livsmestring og psykisk helse inn som tverrfaglig tema i alle fag i grunnskolen. I
alle fag skal elevene få kompetanse som gjør dem i stand til å forholde seg til samfunnet, være gode
medborgere og kunne håndtere det livet byr på. Bruk av miljøterapeuter kan styrke dette arbeidet.
Det er i dag ulik praksis både når det gjelder antallet miljøterapeuter på den enkelte skole og
arbeidsoppgavene til terapeutene i Stavangerskolen. Samarbeidspartiene ber derfor
kommunedirektøren utarbeide en oversikt over bruken av miljøterapeuter i skolen, og hvordan
kommunen kan ha et minstekrav for bruk av miljøterapeuter– uten å overstyre rektorene. Sak
fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 31.08.2021:
Det vises til behandlingen av første tertialrapport i sak 96/21
til formannskapet 10. juni 2021. De
øremerkede midlene til miljøterapeuter er vedtatt brukt i den lokale tiltakspakken for barn og unge
“Kadåittepå”. Alle ungdomsskolene blir styrket med miljøveileder tilsvarende en stilling på 70 prosent.
Saken anses med dette som ferdig behandlet.
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?agendaItemId=230938)

52. Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen om yrkesfag
Det er viktig å tilby rådgivning for videregående utdanning i ungdomsskolen tilpasset den enkelte
elevs behov og ønsker. Stavanger trenger flere fagarbeidere, og dette behovet vil forsterke seg i tiden
framover. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. Samarbeidspartiene vil styrke
yrkesfagenes stilling i skolen og legge bedre til rette for at flere motiveres til å velge disse fagene,
som er nødvendige for å bygge landet. Sak legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 31.08.2021:
Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.

53. Løft av SFO: Videreføring gratis SFO, flere heltidsansatte og kvalitetsutvikling
Vi ønsker å løfte SFO som den svært viktige inkluderingsarenaen Stortingsmelding 6 sier at SFO skal
være. SFO må gis tilstrekkelig ramme til kvalitetsutvikling, og vi ber kommunedirektøren forsere det
pågående kvalitetsarbeidet rundt SFO, og legge til rette for profesjonsutvikling gjennom
videreutdanning for SFO-ledere. Kommunedirektøren bes vurdere å opprette baseledere i
skolefritidsordningen. Andelen deltidsansatte i kommunal SFO er høy. Samarbeidspartiene ønsker at
kommunedirektøren i større grad er bevisst på å søke å tilby faste, hele stillinger for SFO-ansatte –
helst i forbindelse med annet arbeid på skolen, men eventuelt også i kommunen. Sak legges fram for
utvalg for arbeidsliv og lønn, og utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 31.08.2021:
Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.
54. Inkludering, mangfold og tidlig innsats
Vi vil sikre norskopplæring og morsmålsstøtte til de barna som trenger det. Samarbeidspartiene
ønsker å se på en reorganisering av tilbudet på Johannes læringssenter for å tilpasse det til gjeldende
behov. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 31.08.2021:
Sak 48/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714632?agendaItemId=230794) ble behandlet i utvalg for
oppvekst og utdanning 9. juni 2021.
55. Barnevernet
Samarbeidspartiene har styrket antallet ansatte i barnevernstjenesten i handlings- og økonomiplan
2019-2023, og øremerket disse til kontaktpersoner.
Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for oppvekst og utdanning som beskriver forholdet
mellom antall saker og antall ansatte i barnevernstjenesten.
Status per 31.08.2021:
Saken er innarbeidet som en del av kvalitetsmeldingen for barnevernet. Kvalitetsmeldingen ble
behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 1. september 2021, sak 51/21
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714635?agendaItemId=231295). Tekstvedtaket er med dette ferdig
behandlet.
56. Et bedre tilbud for barn og unge: Samarbeid og arbeidsfordeling Lenden-PPT
Kommunedirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra
administrasjonen, Lenden, PPT, helse- og omsorgstjenesten samt tillitsvalgte, der man ser nærmere
på det praktiske samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom de ulike institusjonene.
Formålet med utredningen er å finne fram til en organisering som gir det beste tilbudet til de barna
og ungdommer som er berørt. Det bes om at man kikker på Lenden sine funksjoner separat, og at det
gjøres en faglig prioritering ved en eventuell omorganisering. Det bes utredet om deler av Lendens
arbeidsområder og PPT kan samles i en enhet, hvordan det som gjelder alternative opplæringsarenaer
kan organiseres, og hvilken forankring familieveiledningsteamet bør ha.
Ved en eventuell omorganisering ber vi om plan for hvordan en ny struktur skal bygges opp, for å
sikre at barn og ungdom med psykososiale vansker ikke blir skadelidende i en overgangsfase.

Arbeidsgruppens arbeid legges frem i en sak til utvalg for oppvekst og utdanning. De varslede kuttene
i Lenden vil også bli vurdert i denne sammenheng. Kuttet for 2022 utsettes for å gi dette arbeidet den
nødvendige arbeidsro.
Status per 31.08.2021:
Sak legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.
57. Flere røykfrie områder på egen kommunal grunn
Som et bidrag til å bedre folkehelsen og gjøre byen vår mer attraktiv for barn og unge, ønsker
samarbeidspartiene å gjøre flere offentlige områder røykfrie, og følgelig triveligere for publikum. Dette
vil også være et viktig bidrag til å bedre folkehelsen, og til at færre unge starter å røyke. Barn og unge
fortjener et særlig vern mot passiv røyking, og områder som brukes av disse er spesielt viktige.
Aktuelle steder kan være badesteder, lekeplasser, busskur, gågater, idrettsanlegg, m.m. Vi ønsker at
kommunen tar et større grep om egne uteområder. Kommunedirektøren bes legge fram en sak på
hvordan og i hvilke planer dette kan implementeres for utvalg for helse og velferd.
Status per 31.08.2021:
Sak legges frem for formannskapet 2. halvår 2021.
58. Barnepass for deltakere i introduksjonsprogrammet
Deltakere på introduksjonsprogrammet som får barn underveis i programmet får introduksjonsstønad
i kun 20 virkedager etter fødsel. Kommunedirektøren bes kartlegge behovet og kostnadene for en
ordning for barnepass for deltakere på introduksjonsprogrammet.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021
59. Gode hjemmetjenester
Stavanger har i flere år hatt som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig
gjennom satsingen Leve hele livet. Samarbeidspartiene vil videreføre satsingen, og derfor reverseres
de foreslåtte kuttene i hjemmetjenestene og i fysio- og ergoterapitjenestene. Prosjektet Friere
faglighet og mindre byråkrati er vedtatt utvidet til å omfatte alle hjemmebaserte tjenester og samtlige
helse- og velferdskontorer for å medvirke til mer brukervennlige og bedre tjenester. I det videre
arbeidet skal det særlig tas sikte på å organisere hjemmetjenestene i mindre team. Både dette og
erfaringene gjennom korona-perioden må konkret vurderes i evalueringsrapporten ved utgangen av
2021. Prøveprosjektet med flere ansatte på sykehjem videreføres.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.
60. Styrket helsetilbud for LHBTIQ+befolkningen
Kommunedirektøren bes utrede hvordan et helsetilbud for LHBTIQ+ befolkningen (særlig unge) kan
ivaretas bedre. Det vises særlig til arbeidet som gjøres ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo
kommune. Sak legges fram for utvalg for helse og velferd.
Status per 31.08.2021:

Sak fremmes til behandling 2. halvår 2021.
61. Flere helsesykepleiere og jordmødre
Kommunedirektøren bes utarbeide en rekrutteringsplan for helsesykepleiere og jordmødre, for å sikre
tilstrekkelig dekning i skolehelse- og helsestasjonstjenesten.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.
62. EMbo-basen
Basen vurderes avviklet, men først om to år. Fram til dette vurderes hvordan dagens tilbud kan
ivaretas gjennom andre kommunale tilbud. Kommunedirektøren bes særskilt gi ansatte ved EMbo god
oppfølging i nedbemanningsprosessen og kommunen bør strekke seg langt for å beholde
kompetansen i Stavanger kommune. Det vurderes også å slå sammen EMbo og Flyktningtjenesten.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021
63. Frue Aldershjem
Det bes om at kommunedirektøren snarest går i dialog med Stiftelsen Frue Aldershjem om aktuelle
tiltak og virkemidler for å sikre best mulige løsninger i forbindelse med at driftsavtalen blir oppsagt,
herunder å vurdere mulighet for å se avslutningen i sammenheng med ferdigstillelse av første
byggetrinn på Ramsvigtunet. Vurderingene legges fram for utvalg for helse og velferd i egen sak innen
utgangen av 2021. Det bes videre om at kommunedirektøren i dialog med stiftelsen også vurderer
eventuelt videre samarbeid, for eksempel om utvikling av et Omsorg Pluss-konsept.
Status per 31.08.2021:
Dialog pågår. Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.
64. Bedret kapasitet på korttidsplasser for å unngå dagbøter til sykehuset
Kommunedirektøren har foreslått å gjøre tre dobbeltrom om til enkeltrom ved Rennesøy helse- og
omsorgssenter. Disse dobbeltrommene er ikke dobbeltrom i tradisjonell forstand, men leiligheter på
ca. 50 m2 med stue, soverom, bad og kjøkken. Leilighetene kan bygges om til seks enkeltrom ved å
bygge om tre kjøkken til tre bad. Et slikt tiltak vil gjøre det mulig å opprettholde kapasiteten og
videreføre korttidsavdelingen, og må ses i sammenheng med samlet behov for slike plasser for å
unngå dagbøter knyttet til at utskrivningsklare pasienter på sykehuset må vente på plass. Det bes om
en sak med vurdering av kapasiteten på korttidsplasser opp mot utgiftene til dagbøter de siste to-tre
årene, og med konkret vurdering av kostnadene ved å gjøre om leilighetene på Rennesøy i denne
sammenhengen.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes for utvalg for Helse og velferd og formannskapet i august/september 2021.
65. Prøveprosjekt 6-timersdagen
Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut nye modeller for å sikre bedre tjenester gjennom økt
bemanning. Vi ber om en sak om et prøveprosjekt med 6-timersdag i en av kommunens virksomheter.

Prøveprosjektet må være forankret i den aktuelle virksomheten. Saken kommer til utvalg for
arbeidsliv og lønn.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.
66. Ungjobb – styrking
Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for at unge i større grad kan få erfaring fra arbeidslivet.
Prosjektet UNGJOBB utvides til flere kommunedeler. Det er spesielt viktig å sikre at unge som ikke er
under utdanning eller i arbeid, kan tilbys jobbmuligheter. Sak om utvidelse av tilbudet til flere
kommunedeler presenteres i utvalg for arbeidsliv og lønn.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.
67. Grønnere landbruk
Å kutte utslipp innen landbruket er helt avgjørende for å nå klimamålene. Stavanger er en stor
landbrukskommune, og samarbeidspartiene ønsker å gjøre det enkelt og attraktivt for landbruket å gå
over til mer klimavennlige løsninger. Derfor skal kommunen bidra til å legge til rette for infrastruktur
som gjør det mulig å velge klimavennlig drift, og klimavennlige løsninger gjennom tilskudd fra
klimafondet. I tillegg inngås det en dialog med landbrukskontoret, fylket og staten for å finne andre
relevante tilskuddsordninger.
Status per 31.08.2021:
Temaplan for klima og miljø i landbruk er politisk vedtatt. Forprosjekt for veksthus, støttet av
klimasatsmidler, er gjennomført. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.
68. Flere polutsalg
Det sendes en henvendelse fra Stavanger kommune til Vinmonopolet hvor det bes om at
virksomheten vurderer etablering av flere polutsalg i kommunedelene, for eksempel Hundvåg. Dette
som i ledd av kommunens strategi om «timinuttersbyen» og for å redusere unødig privatbilisme.
Status per 31.08.2021:
Det er gjennomført møte med Vinmonopolet, hvor kriterier for etablering ble gjennomgått. Det er
avklart at søknad om ny etablering på Tasta er sendt. Det jobbes videre for etablering i andre bydeler.
69. Folken
Studenthuset Folken har behov for nye eiere. Stavanger kommune skal være aktive i arbeidet med å
sikre at studenthuset får eiere fra utdanningsmiljøene. Stavanger kommune er villige til å bidra med
økonomisk støtte i forbindelse med etablering av nytt eierselskap.
Status per 31.08.2021:
Arbeidsgruppen for Folken jobber med å få på plass ny verdivurdering på bakgrunn av revidert
seksjonering, i tillegg til en vurdering/kvalitetssikring av tilstandsrapporten. I løpet av september skal
alle interessenter være kontaktet for å se på hvilken eierstruktur som er mulig å etablere. Saken skal
opp til behandling i oktober.

70. Kulturkalender
Kommunedirektøren bes gjennom smartbyavdelingen legge fram en sak til Utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog om en kulturkalender. Dette kan være en digital kalender som bistår kulturlivet i å
spre informasjon om konserter og arrangement i Stavanger. Andre kommuner i byregionen inviteres til
samarbeid. Målet er en portal som når regionens befolkning uten at de selv aktivt må̊ søke opp
arrangementsoversikter på̊ ulike portaler. Et viktig premiss er at aktørene unngår å publisere
informasjon i mange forskjellige verktøy og kanaler, men kan gjøre det ett sted som så spres videre
automatisk.
Status per 31.08.2021:
Saken er meldt inn som referatsak i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i september 2021.
Kulturavdelingen og smartbyavdelingen har gjennomført samtaler med kulturaktører, både
institusjoner og selvstendige initiativ, som bekrefter behov for og deler ønsket om bedre løsninger for
formidling av både arrangement og innhold. I tillegg er kommunene Sandnes, Gjesdal og Sola koblet
på, samt Region Stavanger og Stavanger Sentrum AS. Forprosjektet ferdigstilles innen året er omme,
og danner grunnlag for vurderingen om realisering av felles digital kulturkalender gjennom et
hovedprosjekt.
71. Lokaler til frivillig arbeid
Norsk Folkehjelp Stavanger disponerer i dag lokaler eid av kommunen i tilfluktsrommene med inngang
fra Paradisveien. Det er behov for et mer hensiktsmessig tilholdssted, særlig med tanke på
tilgjengelighet, men også for bedre lagring av utstyr og kjøretøy. Kommunedirektøren bes gå i dialog
med Norsk Folkehjelp for å vurdere alternative lokasjoner, særlig i Hillevåg bydel. Dette arbeidet kan
også vurderes sett i sammenheng med behovet for et livssynsnøytralt seremonirom.
Status per 31.08.2021:
Bymiljø og utbygging er i gang å sjekke hvilke lokaler i kommunenes bygningsmasse som kan være
egnet til formålet.
72. Frilager
Frilager tilbyr leie av turutstyr til foreninger, lag, skoler, private og bedrifter og legger til rette for å få
innbyggere i aktivitet og ut i naturen. Stavanger kommune gir i dag tilskudd til opplegget gjennom
flere ordninger. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog som foreslår en samlet innretning for tilskudd til Frilager. Kommunedirektøren bes gå
i dialog med Frilager og legge fram en avtale om tilskudd som regulerer at kommunale avdelinger og
frivillige organisasjoner kan leie gratis utstyr.
Status per 31.08.2021:
Saken er behandlet i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, med endelig behandling i
formannskapet, sak 98/21 (https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711917?agendaItemId=230916). Vedtaket er
som følger: «Stavanger kommune inngår avtale med Frilager Nord-Jæren til kr 1 000 000 per år og for
perioden 2021-2025. Finansiering av avtalen i perioden 2022-2025 vert handsama i handlings- og
økonomiplanen 2022-2025.»
I forkant av vedtaket formannskapet hadde Frilager fått utbetalt støtte på kr 502 000,- fra Stavanger
kommune i 2021. Resterende beløp pålydende 498 000,- ble utbetalt juni 2021 i henhold til vedtak.
Beløpet på 498 000 ble utbetalt fra driftsrammen til Frivillighet. Frivillighet vil kunne dekke kr 298

000 av beløpet innen gjeldende ramme i 2021 grunnet underforbruk som en konsekvens av pandemirestriksjoner i første halvår. Kommunedirektøren foreslår å styrke frivillighetsbudsjettet med 200 000,for å dekke inn resterende beløp og planlagte utgifter på driftsbudsjett i 2021.
73. E-sportsatsing i Stavanger
Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for, og være en aktiv medspiller til, at Stavanger tar en
ledende posisjon på e-sport, både som idrett, fritidsaktivitet og til bruk i undervisning, men også
kommersielt. Stavanger kommune har vært en pådriver for å samle alle ideelle og kommersielle lokale
krefter i miljøet til en felles satsing gjennom Stavanger E-sport, støttet av Nordic Edge. Både
næringsavdeling, idrettsavdeling og skoleavdelingen i kommunen kobles på dette arbeidet. Sak for
hvordan Stavanger kan ta en ledende nasjonal posisjon på E-sport fremmes for kommunalutvalget.
Status per 31.08.2021:
Det har vært gjennomført en workshop og dialogmøter med relevante aktører. Sak legges fram for
kommunalutvalget høsten 2021.
74. Finansiering av kunst i offentlig rom
Kommunestyret vedtok i høst nye rammebetingelser for kunst i offentlig rom. Vedtaket innebærer at
det årlig skal settes av 1 prosent av kommunens investeringsbudsjett (unntatt avgiftsfinansierte
investeringer) til kunstformål. Midlene sikrer forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av større
kunstprosjekter der kommunen har prosjektansvar. Midlene vil også̊ brukes til særskilt vedlikehold
eller større rehabiliteringer. Kunstprosenten finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett.
Status per 31.08.2021:
I byggeprosjekter der midler til kunst allerede er beregnet inn, vil kunstprosjektene gjennomføres
etter tidligere ordning, som fases ut med disse prosjektene. Disse prosjektene holdes utenfor
beregning av avsetningen fra investeringsbudsjettet i 2021. Forslag til prioritert bruk av midlene i ny
ordning vil bli framlagt i sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog høsten 2021.
75. Kunst i offentlig eie
Stavanger kommune har en betydelig samling av kunst som er tilkommet kommunen gjennom
oppdrag til kunstnere, gaver, konkurranser, direkte innkjøp og andre kanaler. Det finnes imidlertid
ingen oversikt over kunst i offentlig eie, og samarbeidspartiene ønsker å kartlegge denne.
Kommunedirektøren bes foreta en registrering av kunst som er i kommunens eie og vurdere hvordan
denne best kan tilgjengeliggjøres for offentligheten.
Status per 31.08.2021:
Konsulent er engasjert på deltid til videre kunstregistrering i administrasjonsbygg og lager, samt eldre
kunstprosjekter i offentlig bygg. Arbeidet ble igangsatt 3. september og vil pågå i løpet av høsten 2021.
Materialet vil formidles fortløpende etter hvert som vår nyanskaffede kunstbase NKDB (Norsk
kunstdatabase) blir fylt med innhold.
76. Omorganisering av tilskudd til idrettslag og idrettsorganisasjoner
Samarbeidspartiene er opptatt av at det er idrettslagene, også gjennom sine lovfestede organ, som
skal bestemme hvordan kommunens årlige tilskudd til idrett for barn og unge best kan ivaretas.

Stavanger kommune skal årlig finansiere en sekretariatstilling til Idrettsrådets styre. Idrettslagene kan
velge å finansiere ytterlige administrativ drift av idrettsrådet gjennom kontingent.
Det gjøres en gjennomgang av øvrige tilskuddspotter til idrett, hvor man ser på hvordan øremerkede
tilskudd til idrett+, Åpen hall, idrettspatruljen, anleggstilskudd, stipender og andre tilskuddsposter,
faste eller tidsbestemte, best mulig kan organiseres. Og på den måten skape forutsigbarhet for
idrettslag, idrettsråd og kommunens idrettsavdeling. Sak legges fram for utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog.
Status per 31.08.2021:
Gjennomgang av tilskuddsordninger er gjennomført. Sak 77/21
behandles i utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog i møte 08.09.2021. Direktøren har i saken foreslått 10 endringer i kriterier for tilskudd.
(https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714241?agendaItemId=231933)

77. Startpakke for arbeidsinnvandrere
Samarbeidspartiene vil sikre at kommunen er en offensiv pådriver for et seriøst arbeidsliv. Derfor bes
kommunedirektøren lage en startpakke for arbeidsinnvandrere og andre grupper som trenger dette,
med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår. Denne utarbeides sammen med
partene i arbeidslivet og andre relevante aktører.
Status per 31.08.2021:
Av kapasitetshensyn er det foreløpig ikke satt i gang en konkret oppfølging på dette punktet
78. Forsøksprosjekt fjerning av kontantstøtten
Stavanger kommune skal søke regjeringen om adgang til et prøveprosjekt der kontantstøtten fjernes.
Gratis barnehageplass gis som kompensasjon for bortfall av kontantstøtte. Det ønskes også
sysselsettingstiltak som en del av dette prosjektet. Det søkes innen 4. kvartal 2021. Sak fremmes i
utvalg for oppvekst og utdanning.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes til behandling 2. halvår 2021.
79. Administrasjon av gravplasser
Kommunen dekker i dag utgifter til anlegg, forvaltning og drift av gravplasser via kirkelig fellesråd.
Kommunen har plikt til å stille arealer til disposisjon til gravplasser slik at det til enhver tid er ledige
graver for minst 3 % av kommunens befolkning, og gravplassene i kommunen er tilgjengelig for alle,
uavhengig av tro eller livssyn. Fellesrådet står i dag for forvaltning, anlegg og drift av gravplassene
med tilhørende bygninger. I henhold til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) §
23 kan kommunen overta dette ansvaret etter avtale med fellesrådet.
Kommunedirektøren bes om en sak til utvalg for arbeidsliv og lønn som belyser hvorvidt forvaltning,
drift og vedlikehold av kommunens gravplasser kan utføres i kommunal regi.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.
80. Nulloppgjør direktører – redusert lønnsgap

Samarbeidspartiene er glade for at kommunedirektøren har besluttet å fryse lederlønningene for
kommunedirektørene i 2021. For samarbeidspartiene er det viktig å redusere forskjeller i samfunnet.
Det er derfor viktig at kommunen er svært bevisst på å minske lønnsforskjellene mellom ledere og
ansatte også i det videre arbeidet. Samarbeidspartiene ber om en sak der det redegjøres for
lønnsforskjeller i kommunen og skisseres hvordan disse kan reduseres. Kommunedirektøren bes
særlig vurdere virkningene av å gå over fra prosenttillegg til kronetillegg for utvalgte grupper i lokale
lønnsoppgjør. Saken legges fram for utvalg for arbeidsliv og lønn.
Status per 31.08.2021:
Sak ble behandlet i utvalg for arbeidsliv og lønn 16.08.2021. Saken ble utsatt og vil bli fremmet til
utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.
81. Pilotprosjekt nærdemokratimidler
Kommunedelsutvalgene er viktige for det lokale engasjementet og for å involvere innbyggerne i
politisk arbeid. I Hillevåg kommunedel og i Storhaug kommunedel gjennomføres områdesatsinger.
På Finnøy og Rennesøy er det etablert innbyggertorg og foregår en prøveperiode med utvidet
innstillingsrett til kommunedelsutvalgene. For å utvikle kommunedelsutvalgenes rolle, ønsker
samarbeidspartiene å teste ut økt økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren bes gjennomføre et
pilotprosjekt der Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg tildeles ekstra midler. Disse skal brukes som
bidrag til utvikling og gjennomføring av de prosjekter utvalget, sammen med frivilligsentral og aktive
innbyggere, ønsker å prioritere i kommunedelen med hovedvekt på prosjekter i Kvernevik.
«Nærdemokratimidlene» kan finansiere inntil halvparten av foreslåtte prosjekter, dvs. at det i alle
prosjekter og tiltak også̊ skal innhentes ekstern finansiering. Kommunedirektøren bes legge fram en
sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som skisserer opplegg for pilotprosjektet. Det
igangsettes så raskt som mulig og senest høsten 2021.
Status per 31.08.2021:
Arbeidsgruppen har arbeidet med å involvere ungdom fra kommunedelen i samarbeid med Madla og
Kvernevik frivilligsentral, og Kvernevik fritidsklubb. Rammer for prosjektet ble behandlet i Madla og
Kvernevik kommunedelsutvalg i august 2021. Saken skal sluttbehandles i utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog. Det er etablert et godt samarbeid mellom kommunedelsutvalget og
administrasjonen.
82. Områdeløft Hillevåg
Samarbeidspartiene viderefører områdeløftet i Hillevåg i perioden 2021-2023. Det søkes også statlige
midler, etter modell fra områdeløft Storhaug. Sak om finansiering og organisering leveres til
kommunalutvalget, og konkrete midler til områdeløftet innarbeides i handlings- og økonomiplan etter
politisk vedtak.
Status per 31.08.2021:
Arbeidet med temaplan/handlingsplan 2022-2023 for Hillevåg er igangsatt. En tverrsektoriell
arbeidsgruppe bestående av de ulike tjenesteområdene og kommunedelsutvalget i Hillevåg er nedsatt
av programstyret, og planen sendes på høring høsten 2021.
Rammen for tiltak som var planlagt gjennomført i 2020, men som er utsatt eller videreført til 2021, er
innarbeidet i første tertialrapport 2021, i tillegg til ekstra tildeling på kr 2 mill. har områdeløft Hillevåg
et budsjett på kr 3,78 mill. for 2021.

83. Kommunikasjon av politisk virksomhet
For samarbeidspartiene er det svært viktig å formidle bedre ut til byens innbyggere hva som vedtas i
de ulike utvalgene, og konsekvensene av vedtak, i form av lett delbare nettsaker og strømming av
utvalgsmøter via nettsider og sosiale medier, for eksempel som nylig innført i Bergen kommune. Dette
utføres i regi av kommunens kommunikasjonsavdeling. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan
dette kan utføres i en egen sak for kommunalutvalget. Det legges til rette for strømming av alle
utvalgsmøter.
Status per 31.08.2021:
Sak fremmes kommunalutvalget 4. kvartal 2021.
84. Samlet oversikt over styreverv og godtgjørelse for politikere
Samarbeidspartiene ønsker større meroffentlighet og åpenhet om verv og godtgjørelser enn
inneværende praksis. Kommunedirektøren bes utarbeide en oversikt over alle folkevalgte verv,
styreverv, representantskapsplasser, årsmøteplasser, styringsgrupper, forum, og tilsvarende,
eksempelvis som Rogaland Fylkeskommunes Oversikt over alle verv («gul bok»). Videre ønsker
Stavanger kommune en oversikt over alle honorarer/møtegodtgjørelser i de ulike vervene, og at denne
samlede oversikten gjøres lett tilgjengelig og søkbar for kommunens innbyggere».
Status per 31.08.2021:
Arbeidet er forsinket og ferdigstilles 2. halvår 2021.
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8.1 Innledning
KS publiserte i august 2021 kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021 (https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgvierpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2021.pdf) ,
hvor det vises til at kommunesektoren driver med innovasjon fordi de har store samfunnsutfordringer som ikke kan løses ved å gjøre mer av det samme.
Undersøkelser viser at ledere og medarbeidere har en viktig rolle i dette arbeidet, og at tjenestekvalitet og medarbeidertilfredshet øker når det legges til rette
for fornyelse og innovasjon. Arbeidsgivermonitoren gjengir at 86 % av kommunene har en digitaliseringsstrategi. Det har også Stavanger, men
kommunedirektøren har startet prosessen med en ny IKT – og digitaliseringsstrategi som vil bli ferdigstilt i 2022, i tråd med kommunens planprogram.
Organisasjonen vil bli involvert i arbeidet, som vurderes å være en av kommunens viktigste strategiske aktiviteter innenfor digitaliseringsområdet.

8.2 Innovasjon og digitalisering
Stavanger kommune må fortsette å finne nye måter å løse oppgavene på, både i egen organisasjon og sammen med andre aktører. Digitalisering er et viktig
virkemiddel i utvikling av kommunens organisasjon. Kommunens satsning på digitalisering har blitt preget av pandemien og den rådende samfunnssituasjonen.
Likevel har organisasjonen etablert flere digitaliseringsprosjekter som vil bidra til å forenkle, forbedre og fornye systemer og prosesser i kommunen.

Innovasjon
Kommunedirektøren har i perioden gjennomført flere tiltak for å mobilisere til innovasjon og for å videreutvikle systematisk forbedrings- og innovasjonsarbeid i
organisasjonen. Det er lagt vekt på tiltak som er behovs- og brukerorienterte, og som understøtter samarbeid om innovasjon.

Viktige strategiske grep for en styrket innovasjonskultur
Kommunestyret vedtok 21.06.2021 kommunens organisasjonsstrategi Framtidens kompetanse
(https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?

id=%2Fsites%2Fkonomiogorganisasjon%2FDelte%20dokumenter%2FOrganisasjonsstrategi%20Stavanger%20kommune%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkonomiogorganisasjon%2FDelte%20dokumenter&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zdGF2YW5nZXJrb21tdW5lLnNoYXJlcG9pbnQuY2

. Strategien framhever kompetanse som den viktigste ressursen Stavanger kommune har for å møte utfordringene foran oss. I lys av innovasjon er det å dele
kunnskap og erfaringer avgjørende for å bygge ny kunnskap som omsettes til nye og bedre tjenester og velferdsløsninger for innbyggerne. Mangfold i
perspektiver og erfaringer ivaretas gjennom åpne prosesser, hvor vi samarbeider med kollegaer, innbyggere, næringsliv, akademia og frivillige i samskapende
prosesser.

Enklere tilgang til verktøy for innovasjon og praktiske innovasjonseksempler
Intranettsiden Innovasjon i Stavanger kommune (https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/Innovasjonogstttetjenester/SitePages/Innovasjonsverkt%C3%B8y.aspx) er oppdatert i et mer tilgjengelig og
brukervennlig format. Nettsiden skal gi medarbeidere og ledere inspirasjon samt kunnskap og verktøy som skal gjøre innovasjonsarbeidet enklere. Her finnes
informasjon om hva innovasjon er, hvordan bygge en god og fruktbar innovasjonskultur og tilgang til metoder og verktøy for å jobbe med innovasjon i praksis.
Siden inneholder også informasjon om mulighetene for å søke om økonomisk støtte til innovasjon og gode eksempler på pågående og gjennomførte
innovasjonsprosjekter. Framover skal siden utvides med bl.a. tilbud om praktisk støtte og veiledning i gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsarbeid.

Millionstøtte til kommunale innovasjonsprosjekter
Statsforvalteren lyser årlig ut midler til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter. Midlene skal stimulere kommunene til å videreutvikle kvaliteten i
tjenestetilbudet, bruke ny teknologi, modernisere og til å bedre økonomien i driften. I år ble prosjekter som relaterer seg til FNs bærekrafts mål, klima og miljø,
barn og unge og samfunnssikkerhet og beredskap prioritert.
Fire innovasjonsprosjekter fra Stavanger kommune fikk til sammen kr 3,9 mill. i støtte fra Statsforvalteren i Rogaland. Dette er et viktig bidrag i satsinger på
innovasjon og kvalitetsforbedring av kommunens tjenester.
Følgende prosjekter fikk støtte i 2021;

VOF – varsle om fint. En interaktiv digital løsning for økt engasjement blant ungdom gjennom deling av klima- og miljøinspirasjon. Målet er å
engasjere flere i å gjøre gode klima- og miljøvalg i hverdagen.
Utvikling av et fagsystem som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling. Systemet
skal bidra til økt kvalitet, effektivitet og forsvarlighet, og legge til rette for at kommunalt barnevern kan samhandle med barn og familier.
Kunnskapsbasert praksis som system for tjeneste og kvalitetsutvikling; hvordan få dette til i praksis? Målet er å prøve ut og modellere slik at
kunnskapsbasert praksis er valgt tilnærming i faglige avgjørelser innen helse- og omsorgstjenesten.
Prosjektet bygger videre på teknologien som ble utviklet og brukt i klimaplattformen i Sauda kommune og Gjesdal kommune. Systemet skal
videreutvikles med nye typer sensorer, flater og grensesnitt for varsling og visualisering.
Samtlige av prosjektene omfatter erfaringsdeling og samarbeid med andre kommuner.

Innovasjonsdagen videreføres
Å dele erfaringer og ulike kompetanser med andre er viktig virkemiddel for å utvikle organisasjonens innovasjonskultur, samt å identifisere nye
utviklingsområder. Evalueringene fra fjorårets innovasjonsdag gav tydelige signaler om at denne type kompetanseheving er etterspurt og ønsket.
«Innovasjonsdagen» planlegges gjennomført i november 2021. Planleggingen er nå i et tidlig forløp av tema og innhold. Det vil bli et digitalt arrangement i 2021 i
likhet med 2020. Dette er en følge av koronasituasjonen, samtidig som erfaringen fra 2020 er at et digitalt arrangement gav flere mulighet til å delta på
innovasjonsdagen. Innleggene kunne også ses i ettertid på ettertid dersom en ikke hadde anledning til å delta på selve innovasjonsdagen.

Ai4Cities
Stavanger jobber sammen med Helsinki, Amsterdam, København, Tallinn og Parisregionen i Horisont 2020 (EU) prosjektet AI4Cities (https://ai4cities.eu/). Byene skal
gjennom en felles konkurranse utfordre markedet til å utvikle og teste nye løsninger for mobilitet eller energi, basert på kunstig intelligens (AI), som kan
redusere byenes utslipp av klimagasser. AI4Cities har nå vært gjennom en fase med konseptutvikling, hvor de 41 valgte leverandørene har utviklet sine
løsninger, og basert på dette levert tilbud med reviderte løsninger. De 20 beste løsningene er nå klare for fase 2, hvor leverandørene skal utvikle prototyper på
løsningene. Etter dette vil de seks beste løsningene bli testet i byene.

Digitalisering

Arbeidet med å utvikle brukervennlige selvbetjeningsløsninger for innbyggerne pågår. Samtidig arbeides det med å automatisere interne arbeidsprosesser som
skal bidra til en mer effektiv administrativ drift. Dette er to prioriterte satsinger som vil pågå kontinuerlig, og som er vedtatt i inneværende handlings- og
økonomiplan.
I 2020 ble prosjektveiviseren tatt i bruk og brukes nå aktivt i gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter. Prosjektveiviseren beskriver virksomhetens
overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren
overgang fra en fase til den neste.
Figuren under viser et utvalg av større digitaliseringsprosjekter (15) som følger denne metodikken og tydelig videre i hvilken fase de per 31.08.21 befinner seg i.
Prosjektene er relevante og berører flere tjenesteområder. I perioden fra første til andre tertial har fire prosjekter vedtatt ny fase. Prosjektet nasjonale
fellesløsninger er nytt, og befinner seg i konseptfasen, mens effektivisering av lønnsprosesser har beveget seg fra konsept til planleggingsfasen. De to
prosjektene avvikling av systemer (deponering) og innsynsløsning eDepot har beveget seg fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen.

Samtlige prosjekter har vedtatt en gevinstrealiseringsplan, som inneholder informasjon om forventede gevinster innenfor dimensjonene kvalitet, økonomi, klima
og miljø og informasjonssikkerhet.
Eksempelvis vil prosjektet KS Meldingsformidling jobbe for økt digital samhandling, gjennom å maksimere nytten av SvarUt/ SvarInn. Prosjektet er planlagt
avsluttet i løpet av fjerde kvartal. I tillegg vil MinSide jobbe frem gode tjenester som egner seg for selvbetjening for innbyggere i Stavanger, gjennom å
tilgjengeliggjøre stadig flere tjenester under “MinSide” på kommunens hjemmeside. Foruten særskilt omtale av Datasjøprosjektet nedenfor, kan også
oppgradering av kommunens datasenter fremheves som et godt eksempel på et tiltak som gir bedret effektivitet og økt informasjonssikkerhet.

Tilgjengeliggjøring av historiske møtepapirer og innsynsløsning edepot
Stavanger Byarkiv er i gjennomføringsfasen på to store innovasjons- og digitaliseringsprosjekt: Tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter og eDepot
innsynsløsning. Det førstnevnte prosjektet er godt i gang med å tilgjengeliggjøre de digitale møtedokumentene fra nåværende og tidligere sak- og arkivsystemer
fra Stavanger, Rennesøy og Finnøy via den nasjonale fellesløsningen eInnsyn. Arbeid med å digitalisere møtebøker fra kommunestyrene (bystyret) fra
opprettelsen av kommunene ved formannskapsloven i 1837 og frem til i dag er i oppstartsfasen. For å sikre at kommunen henter ut effekt av prosjektet har en
basert seg på den nasjonale fellesløsningen eInnsyn og en kobling mot kommunens datasjøsatsing. Erfarings- og utviklingsløpet inngår som et samarbeid i
Arkivverkets regulatoriske sandkasse sammen med Arkivverket og digitaliseringsdirektoratet. Det andre prosjektet, eDepot innsynsløsning, drives av byarkivet
og skal tilgjengeliggjøre historiske digitale arkiver fra avsluttede fagsystemer i datasjøen. Robotisk prosessautomatisering og annen teknologi blir brukt for å
hente ut data og gjøre dette tilgjengelig i et brukervennlig grensesnitt. Ved å gjøre dette kan man effektivisere dokumentasjonsforvaltningen samtidig
sominformasjonsmengden øker.

Datasjø
En datasjø er en metode for lagring av alle former for data innenfor ett eller flere områder, og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle typer data:
strukturerte data fra databaser og fagsystemer; ustrukturerte data som for eksempel dokumenter, logger, bilder, lyd og video; sensordata, som for eksempel
målinger av luftkvalitet, vannstand, antall sykler, biler, parkeringsplasser og lignende.
Dette er en av hovedsatsingene i 2021. Et enkelt, men viktig tiltak for å understøtte dette er utarbeidelsen av tegneserievideo (https://www.youtube.com/watch?
v=iSmpDMXeWuU)som blant annet ble vist på ekommune-konferansen. Denne viser på en enkel og pedagogisk måte hva datasjøen kan gi av verdi fremover i tid ved å
vise frem eksempler på vårt konkrete utviklingsarbeid så langt.
Det er i perioden jobbet med flere bruksområder. Kommunedirektøren vil særlig trekke frem tre som gjenspeiler innovasjonspotensialet i tjenester:

Ved å hente inn data fra bookingsystem, energiforbruk og energistyringssystem i idrettsanleggene, styres ventilasjon og varme av og på i henhold
til om lokalene skal brukes. Dette vil gi vesentlige besparelser i energiforbruk og redusere CO2-utslipp.
Basert på store mengder data, stordata, har Stavanger startet med utvikling av maskinlæringsmodeller. Første versjon av en prediksjonsmodell
for sykefravær er testet og utviklet. Denne vil kunne bidra til en dypere innsikt og analyse om sammenfallende faktorer som påvirker sykefravær.
Data er hentet inn fra eldre arkivløsninger, i første omgang alle politiske møtedokument. Ved å gjøre dette, vil dataene tilgjengeliggjøres i nye og
bedre innsynsløsninger, slik at det blir enklere for innbyggerne å finne fram. Arbeidet sees i sammenheng med den regulatoriske sandkassen,
som nevnt ovenfor. Dette vil også gjøre kommunen bedre i stand til å tilrettelegge for forskning og videre tjenesteutvikling hvor data fra arkivene
er sentrale.

Nasjonal satsing Felles kommunal journal (tidligere Akson)
Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i
kommunene i dag er i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. Det er derfor satt i gang et nasjonalt prosjekt, Felles kommunal journal. Prosjektet jobber
blant annet for å utarbeide en felles kommunal pasientjournal og felles samhandlingsløsninger, som knytter helse-Norge bedre sammen. Stavanger er en av
foregangskommunene. Stavanger har blitt forespurt om å delta i prosjektet med operative ressurser, som kan bidra med viktig kompetanse i arbeidet.
Kommunen bidrar for tiden med om lag fire årsverk som finansieres av det nasjonale prosjektet.

8.3 Forskning og utvikling
Forskning og innovasjon står sentralt i utviklingen av en bærekraftig kommune og et bærekraftig samfunn. Forskning er søken etter ny og oppdatert kunnskap
som beslutningsgrunnlag og tjenesteleveranser. Målet er at tjenestene som gis skal ha en kunnskapsbasert tilnærming.

Forskningsstrategi – Kommunens første forskningsstrategi er under arbeid og forventes ferdigstilt ved utgangen av 2021. Planen vil inneholde ulike strategiske
veivalg for å styrke kommunens samlede forskningsinnsats, innad i kommunen eller i sammen med ulike samarbeidspartnere, f.eks. akademiske institusjoner
eller andre kommuner.

Klyngesamarbeid om forskning innen helse- og omsorgsområdet er et samarbeid mellom kommunene i Sør- Rogaland, og er en del av en nasjonal satsing ledet
av KS.
Overordnet målsetting for klyngesamarbeidet er å etablere et lokalt kunnskapssystem med hovedvekt på forskning for å støtte kommunene i arbeidet med å
styrke sitt kunnskapsgrunnlag for å løfte kvaliteten i tjenestene og for å prioritere riktig under tiltakende økonomisk press (KSF (https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43interaktiv.pdf)).
Stavanger kommune leder arbeidet som «motorkommune». Målet er å få fram mer kunnskap og innsikt gjennom økt forskning i kommunene der kommunene
selv setter agenda og har eierskap til forskningsaktivitetene.
Klyngen har også i år søkt Statsforvalteren om midler, og det ble innvilget 1.4 mill. til prosjektet «Kunnskapsbasert praksis som system for tjeneste – og
kvalitetsutvikling; hvordan få dette til i praksis. Prosjektet ledes av motorkommunen Stavanger og målet er at alle kommunene i sør-fylket skal delta. Det
arbeides nå med detaljplanlegging. Prosjektet gjennomføres i løpet av 2022 og har til hensikt at kunnskapsbasert praksis som metode, skal bli et viktig ledd i
kvalitets- og utviklingsarbeidet, og på den måten danne grunnlag for faglige avgjørelser i tjenestene. Gjennom prosjektet skal det også avdekkes behov for mer
kunnskap og forskning.
Samarbeid med akademia er en av grunnpilarene i forskningssamarbeid generelt og i klyngesamarbeidet. Det arbeides nå med en avtale om samarbeid i
klyngesamarbeidet med Helsefakultetet ved Universitetet i Stavanger. Den forventes sluttført i 2021 og iverksatt fra 2022. Målet og ønsket om å styrke
samarbeidet er felles for begge parter. Andre aktuelle samarbeidspartnere vil også bli kontaktet i perioden for å sondere interesse om et framtidig samarbeid.

Doktorgradsforløp i kommunal regi
I starten av 2021 var det to ansatte i et doktorgradsforløp i regi av kommunen. Formålet med å legge til rette for at ansatte kan ta en doktorgrad er blant annet
å styrke kommunenes egen forskningskompetanse og forskningsinnsikt. Tilgjengeliggjøring av oppdatert og relevant forskning er viktig for utvikling av
tjenestene.
En av doktorgradsstipendiatene disputerte i juni på sin doktorgradsavhandling. Kompetansen tas nå i bruk i kommunens klyngesamarbeid om forskning i SørRogaland, blant annet som prosjektleder for ««Kunnskapsbasert praksis som system for tjeneste – og kvalitetsutvikling; hvordan få dette til i praksis.».
System og struktur for forskningsaktiviteter
Å ta eierskap til egen forskning handler om å bygge stein på stein. Det er behov for å etablere ulike systemer og strukturer for forskningsarbeidet.
Å ha en samlet oversikt over kommunens forskningsaktiviteter eller deltakelse er viktig. Formidling og deling av kunnskap er et av målene, i tillegg til at
kommunens aktiviteter og samarbeid på forskningsområdet synliggjøres. Det er i løpet av året utviklet og prøvd ut en digital løsning for å kunne registrere
kommunens forskningsdeltakelse. Den digitale løsningen forventes å bli lansert i løpet av siste tertial i år.
Programstyret for storbyrettet forskning
Stavanger kommune er i 2. tertial innvilget kr 2 mill. fra Programstyret for storbyrettet forskning til prosjektet «Samspill og dialog mellom politikk og
administrasjon». Prosjektet skal

Utforske og forbedre samhandlingen mellom politikk og administrasjon i strategiske planprosesser, slik at de ferdige planene blir bedre
styringsverktøy.
Skape større forståelse for hva samskaping er, hvilke muligheter og dilemmaer det kan medføre, og hvordan vi kan håndtere disse i strategiske
planprosesser
Øke ressurseffektivitet i strategiske planprosesser
Prosjektet ledes av Stavanger kommune ved by og samfunnsplanlegging avdeling for byutvikling. Kommunene Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Bærum og
Drammen, samt KS sentralt deltar i nettverksgruppen knyttet til prosjektet.

8.4 Informasjonssikkerhet
Den økende digitaliseringen av samfunnet gjør at det er viktigere enn noen gang å styrke fokuset med informasjonssikkerhet. Nye trusler og sårbarheter
aktualiseres, og trusselaktører blir stadig mer vilje- og ressurssterke.
Informasjon behandles i et samspill mellom mennesker, prosesser og teknologi. Arbeidet med informasjonssikkerhet handler om å sikre
informasjonsbehandling som inngår i oppgaver og tjenester. Det er vanlig å dele informasjonssikkerhet inn i tre elementer: konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet. Det innebærer at informasjon som behandles: 1) Ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet) 2). Ikke blir endret utilsiktet eller av
uvedkommende (integritet) 3). Er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet).

Den økende digitaliseringen fører til en økt sårbarhet. Aktører som prøver å utnytte disse sårbarhetene spenner fra amatører, profesjonelle nettverk til statlige
aktører. Den økte sårbarheten er blant annet fremhevet i trusselvurderingene 2021 til PST, E-tjenesten og NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).

Det er en viktig forutsetning for å lykkes med informasjonssikkerhet at det organisatoriske informasjonssikkerhetsarbeidet er godt organisert og forankret.
Stavanger kommune har derfor i 2020 og 2021 hatt et særlig fokus på å gå gjennom og forbedre kommunens organisatoriske informasjonssikkerhetsarbeid.
Dette må ses i sammenheng med kommunens arbeid med internkontroll som skal være systematisk og risikobasert, gi merverdi og skape trygghet. Kommunens
revitaliserte styringssystem for informasjonssikkerhet er planlagt lansert i forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober.
Kommunedirektøren la 24.08.21 frem en “Melding om informasjonssikkerhet” til kommunalutvalget hvor det ble klargjort hva som ligger i begrepet
informasjonssikkerhet, den særlige aktualitet informasjonssikkerhet har, hvilke aktører og lovgivning som er sentrale i kommunens
informasjonssikkerhetsarbeid, samt hvordan Stavanger kommune jobber med informasjonssikkerhet. Meldingen var ment som et informativt bidrag til
folkevalgte og andre interessenter om tematikken informasjonssikkerhet.
Stavanger kommune driver et systematisk forbedringsarbeid innenfor informasjonssikkerhet for å prøve å være mest mulig forberedt og rustet mot aktuelle
trusler mot kommunen. Kommunedirektøren har følgelig lagt til rette for en ledelsesgjennomgang av systemhelse, hvor status for tjenesteområdenes
systemporteføljer gjennomgås.

8.5 Statusrapportering av kommunens innovasjonsmidler
Stavanger kommune har i flere år satt av midler for å stimulere til innovasjons og utviklingsprosjekter. I Stavanger kommune ble det i 2019 satt av kr. 5
millioner 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.

Sluttrapporter for prosjekter som fikk tildelt midler i 2019:
Sluttrapportering fra 2019 viser at koronapandemien har fått konsekvenser også for gjennomføring av innovasjonsprosjekter. Som rapportene viser så har likevel
de fleste prosjektene klart å gjennomføre store deler av planlagte aktiviteter.
Fra transportkrevende avfall til utslippsfri energi og jordforbedringsmiddel (kr.2 050 000)
Prosjektets ønsket å bidra til å redusere karbonavtrykk knyttet til transport og forråtning av trebeskjærings/trefellingsavfall, ved å flise opp trevirkeavfallet,
forbrenne det i nullutslippsovner til bruk ved oppvarming av formålsbygg, og slik og omdanne avfallet til biokull som kan nyttes til jordforbedringsmiddel og
CO2binding.
Prosjektet har bidratt til at tonnevis med trevirke som før ble kjørt vekk med fossildrevne lastebiler til avfallsmottak og ordinær forbrenning, blir nå kjørt med
nullutslippskjøretøy til Sandnes kommune, hvor det går til forbrenning i deres karbonfangende pyrolyseanlegg. Den store miljøeffekten vil oppnås først når
kommunen har et operativt pyrolyseanlegg, men prosjektet kan likevel allerede nå betegnes som vellykket.
Brobyggere – frivillige til hjelp for mennesker med behov for bistand boligsaker i Fysio- og ergoterapitjenesten. (kr. 430 000)
Prosjektet ønsket å bidra til å etablere samarbeid mellom kommunen og frivillige for å bidra til at innbyggere med nedsatt funksjon, uten pårørende som kan
bistå, får bistand i boligsaker. Bistanden kan være til hjelp til å bygge om boligene sine slik at de kan bo lenger i egne hjem, eller hjelp til å flytte til en mer
egnet bolig når det er nødvendig.
Prosjektet har åpnet for nye måter å samarbeide på mellom ulike aktører i kommunen. Det har gitt god erfaring med å bruke frivillige inn i boligsaker, under
forutsetning av at det er en tydelig forventningsavklaring med brukere, frivillige, og en koordinator som kan følge opp brukere, frivillige og de ergoterapeutene
som møter brukerne i det daglige.
Det var flere pauser i prosjektet i løpet av 2020, som en konsekvens av strenge smitteregler under koronapandemien, og prosjektet ble derfor først sluttført i
første halvår 2021. Sakene som ble startet og ferdigstilt, på tross av strenge smittevernrestriksjoner, ble gjennomført i henhold til målsetning i prosjektet.
Arbeidet førte til at beboerne kunne bo hjemme lengre hjemme og boligene ble bedre egnet for de behovene som beboerne hadde.
Aktiv kommune – Selvbetjening for organisasjoner – Aktiv kommune – Enkle betalingsløsninger (kr. 720 000)
Aktiv kommune (tidligere Aktiv By) er en digital tjeneste mot innbyggere, lag og organisasjoner for utleie av lokaler og fasiliteter, hvor løsningen er videreutviklet
som et konsept for kommuner– en produktpakke som inkluderer en digital løsning og standardiserer arbeidsprosesser, roller og funksjoner for utvikling, drift og
innføring.
Prosjektet skulle bidra til:

1. Et nytt og bedre selvbetjeningsgrensesnitt for organisasjoner og lag, som gir en bedre oversikt over sine treningstider og arrangement på tvers av
de enkelte lokaler og fasiliteter, og enkelt oppdatere status eller gjøre endringer. Dette vil bidra til optimalisert bruk.
2. Enkle betalingsløsninger (Vipps og tilsvarende) for leie av lokaler og fasiliteter, som oppleves enkelt og frigjør kapasitet i saksbehandling og
administrasjon.
Organisasjonsgrensesnittet i Aktiv kommune er oppgradert og ferdigstilt i samsvar med frivillige lag og organisasjoners behov og oppgradert versjon er gjort
tilgjengelig for dem. Vipps er valgt som betalingsløsning, men er ikke tilgjengelig enda.
Prosjektet har bidratt til å gjøre kommunale ressurser mer tilgjengelig for frivillige lag og organisasjoner noe som stimulerer til økt aktivitet for innbyggerne.
Innovasjonsrom og 3D (kr. 400 000)
Prosjektet skulle legge til rette for å ta 3D i bruk på en god og effektiv måte i saksbehandling og mot publikum og politikere, ved hjelp av VR/ AR-teknologi
kombinert med et innovasjonsrom og en bymodell. Målet var at dette skulle visualisere og forbedre måten kommunen kommuniserer planer og andre relevante
tema på, både internt og eksternt. Det var samtidig et mål at prosjektet ville øke kompetansen og forsterke fagmiljøet rundt 3D i egen organisasjon.
Bymodellen er nå i drift og kommet til et nivå som gjør at byplanleggere kan bruke den opp mot nye prosjekter. Prosjektet har også bidratt til et tettere
samarbeid mellom de som jobber med 3d og kart og de som jobber med 3d og byplanlegging.
Et av målene med prosjektet var at en skulle kunne trekke publikum og politikere inn i både innovasjonsrom og VR/AR, men grunnet koronapandemien har
dette vært vanskelig så langt. Innovasjonsrommet er etablert med alt funksjonelt utstyr tilgjengelig i rommet. Det er enda ikke brukt med deltakere da fysiske
møter ikke har vært tillatt. Innovasjonsrommet og utstyret som er kjøpt inn vil komme til sin fulle rett når pandemirestriksjoner kan avvikles.
Bærekraftig utvikling på Godeset skole (kr. 100 000)

Prosjektet ønsket å opprette et studio for Bærekraftig utvikling på Godeset skole. Gjennom en målrettet og praktisk tilnærming til faget programmering var
målet å nå flere elever. Ønsket var å oppnå mer motivasjon hos elevene i fagene naturfag, matematikk og programmering. Prosjektet er gjennomført og har
bidratt til at elevene har fått en bred forståelse for koding, programmering og bygging, og elevene ser en bedre sammenheng mellom teori og praksis. I tillegg
opplever skolen en glød hos mange elever som tar til seg ny læring på en spennende måte.
VIBA, vurderingsverktøy for innholdskvalitet i barnehagen (kr. 600 000)
Innovasjonsprosjektet VIBA skal tilpasse og ta i bruk et forskningsbasert vurderingsverktøy for å måle innholdskvalitet i Stavangerbarnehagen. Verktøyet vil gi
kommunen som eier og myndighet bedre innsikt i styrker og svakheter ved dagens tilbud, og vil bidra til et barnehagetilbud av likeverdig og høy kvalitet for alle
barn.
Prosjektet hadde akkurat startet med pilot i mars 2020, samtidig som pandemien traff barnehagene. Som følge av pandemien har prosjektet blitt svært
forsinket. Høsten 2020 ble pilot 1 gjennomført, samt en planlagt kursrekke med kompetanseheving ble tilbudt alle virksomhetsledere, avdelingsledere og
barnehagelærere som ønsket det digitalt. Videre planlagte prosesser måtte utgå og prosjektet er som følge av dette avsluttet.
Prosjektet med å ta i bruk det kunnskapsbaserte verktøyet om innholdskvaliteten i barnehagen har likevel gitt gevinster i form av økt kunnskap, holdninger og
ferdigheter til bruk i veiledning og observasjon. Verktøyet brukes i dag i forskning, og har ikke tidligere har vært prøvd ut i kommunal forvaltning. Samtidig er
det testet ut et system for rapportering og sammenstilling av data på innholdskvalitet fra en større gruppe barnehager, dette er det ikke tidligere praksis på i
kommunen.
Heltids- og turnusprosjekt på virksomhetene Bo og aktivitet (kr. 1 500 000)
Prosjektets mål var å effektivisere arbeidet rundt turnusarbeid, og å arbeide med heltidskultur i virksomhetene. Bakgrunnen var at dette ville gi mulighet til å
disponere midler på en mer hensiktsmessig måte, der en både kunne redusere kostnader samtidig som en kunne gi en bedre og mer forutsigbar tjenester.
Prosjektet ble ikke igangsatt da man ikke fikk rekruttert en prosjektleder. Virksomhetene vurderer at det kan være aktuelt å søke på nytt i etterkant av
pandemien.
Praktisering av IMR i Eiganes og Tasta miljøterapeutisk enhet (kr. 400 000)
Avdelingen ønsker å gi recovery orienterte tjenester, og ønsker å bruke IMR (illness, management & recovery) som metode for systematisk arbeid innen
recovery. Prosjektet skulle bidra til at alle i personalgruppen kunne tilegne seg kunnskap om metoden og få veiledning av eksterne aktører underveis. Målet
med prosjektet var å øke kvaliteten på tjenestene og samtidig gi en effektivisering og en bærekraftig bruk av ressursene.
Prosjektet ble ikke gjennomført grunnet nødvendig omprioritering av driften under pandemien.

9 Brukerundersøkelser
9.1 Innledning
9.2 Gjennomførte undersøkelser
9.3 Planlagte undersøkelser
9.4 Utsatte og utgåtte undersøkelser

9.1 Innledning
Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i
kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på
tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av
tjenestetilbudet.
Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon,
brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av
undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak
blir utarbeidet.
Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er planlagt gjennomført i 2021, i tråd med
Handlings- og økonomiplan 2021-2024:
Undersøkelse

Gjennomført

Planlagt

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

3. tertial 2021

Skole 7. og 10. trinn (elever)

3. tertial 2021

Barnehage (foresatte)

3. tertial 2021

SFO 2. trinn (foresatte)

1. tertial

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Kulturskolen (foresatte)

Utgår
2. tertial

Helsestasjon og jordmortjenesten

3. tertial 2021

Helse og velferd
Hjemmesykepleie

2. tertial

Bofellesskap psykisk helse

3. tertial 2021

Bofellesskap UH (beboer)

3. tertial 2021

Sykehjem pårørende

Utsatt til 2022

Bymiljø og utbygging
VA-tjenester
Destinasjons- og nabolagsparker
Idrett

3. tertial 2021
2. tertial
Utsatt til 2022

Andre
Internbruker
Medarbeiderundersøkelsen

Tabell 9.1 Brukerundersøkelser

Utsatt
Utsatt til 2022

9.2 Gjennomførte undersøkelser
SFO 2. trinn
Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i mars 2021. Svarprosenten var 75. Foreldre
rapporterer at barna trives på SFO og at personalet bidrar til å skape gode rammer rundt tilbudet. Tre
av fire foreldre opplever at det samlede aktivitetstilbudet er godt tilpasset deres barn, mens 13
prosent er mindre fornøyde. Resultatene legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning og
kommunestyret i forbindelse med den årlige behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen.

Kulturskolen
Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelser hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten
blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2021.
Svarprosenten var 22. Dette innebærer en økning på 5 prosent fra forrige gjennomføring. Kulturskolen
skårer høyt de fleste områdene i undersøkelsen, men har et forbedringspotensial innenfor skolens
gruppefag når det gjelder “tilbakemeldinger kulturskole – hjem”.

Hjemmesykepleie
Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 26. april – 09. mai. Nesten 2000 respondenter mottok
spørreskjema og svarprosenten var 51. Rapporten legges fram til behandling for utvalg for helse- og
velferd i løpet av høsten.

Destinasjons- og nabolagsparker
Idrett og utemiljø (tidligere Park og vei) gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse
med brukerundersøkelser av destinasjons- og nabolagsparker. I arbeidet med kommuneplanens nye
arealdel ble det gjennomført en nærmiljøundersøkelse: «Hva som gjør at du trives i nærmiljøet ditt?».
Til nå har over 2000 svart på spørreundersøkelsen og det er fortsatt mulig å svare. Basert på svarene
hittil oppgir 60 prosent at det ikke er så mange fristende møteplasser i nærmiljøet. En tilsvarende
andel utrykker at de er en del av et godt nabofellesskap og at uteområdene er tilpasset deres ønsker
og behov. Videre opplever svært mange natur i nærmiljøet og lite konflikter med andre brukergrupper.
De fleste oppgir også at de føler seg trygge utendørs på dag- og kveldstid.

9.3 Planlagte undersøkelser
Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte)
Undersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i
Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av Utdanningsdirektoratets digitale løsning. Foreldre
gir tilbakemelding på sin oppfatning av elevenes skoletilbud og samarbeidet med skolen. På skolenivå
behandles resultatene internt, i FAU og samarbeidsutvalget. Resultater legges årlig fram i utvalg for
oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kvalitets- og
utviklingsmeldingen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2021.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Undersøkelsen er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. og 10. trinn. Kommunedirektøren
oppfordrer skolene til å gjennomføre undersøkelsen blant alle elever på 6.-10.trinn. Undersøkelsen gir
elevene anledning til å gi tilbakemelding på sin opplevelse av skolens opplæringstilbud og
læringsmiljø. På skolenivå behandles resultatene i alle rådsorganer. Resultater legges årlig fram i
utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kvalitets- og
utviklingsmeldingen. Planlegges gjennomført i 3. tertial 2021.

Barnehage (foresatte)
Foreldreundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet.
Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i barnehage, og planlegges
gjennomført i 3. tertial 2021.

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 gjennomført i 3. tertial 2021 som
en elektronisk spørreskjemaundersøkelse.

Bofellesskap psykisk helse
Brukerundersøkelsen for bofellesskap psykisk helse gjennomføres blant samtlige bofellesskap.
Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i 2012 og 2016. Årets undesøkelse vil følge 2016undersøkelsen for å gi et godt sammenligningsgrunnlag med tidligere undersøkelser. Planlagt
gjennomført 3. tertial 2021.

Bofelleskap utviklingshemmede (beboer)
Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for
mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en
beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se
på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS. Undersøkelsen skulle i
utgangspunktet gjennomføres i 2020, men ble utsatt på kort varsel som følge av skjerpede
smittevernregler. Planlegges gjennomført når forholdene tillater dette i 2021.

VA-tjenester
Brukerundersøkelsen for vann og avløp gjennomføres i tråd med mal fra KS. Undersøkelsen kartlegger
graden av abonnenters tilfredshet med hensyn til blant annet vannkvalitet og service. Planlegges
gjennomført 3. tertial 2021.

9.4 Utsatte og utgåtte undersøkelser
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Undersøkelsen utgår ettersom ressurssenter for styrket barnehagetilbud avvikles fra 1. august 2021.

Sykehjem pårørende
Brukerundersøkelsen for sykehjem pårørende gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i
2017. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved
tjenestetilbudet. Undersøkelsen er utsatt til 2022.

Idrett
Idrettsundersøkelsen gjennomføres i utgangspunktet 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. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført
ny idrettsundersøkelse siden 2018. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 2022.

Medarbeiderundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres annet hvert år. 10-faktor er et forskningsbasert og
utviklingsorientert verktøy som måler 10 viktige innsatsfaktorer som er avgjørende for å oppnå gode
resultater og et godt arbeidsmiljø. Den planlagte 2021-undersøkelsen er utsatt til 2022.

Internbruker
Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap,
lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, 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 gjennomført i 2018. En betydelig andel av
støttetjenestene er omorganisert de siste 2-3 årene. Den planlagte 2021-undersøkelsen er utsatt og
det jobbes med å planlegge ny gjennomføring.

10 Internkontroll, tilsyn og revisjoner
10.1 Innledning
10.2 Helhetlig kvalitetssystem
10.3 Plattformen – virksomhetsstyringssystem
10.4 Leders sjekkliste
10.5 Personvern
10.6 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

10.1 Innledning
Kommuneloven
§ 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.

God internkontroll innebærer blant annet å være systematisk og risikobasert, og være trygg på at
kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk av tilgjengelige 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, overordnede instrukser og retningslinjer etterleves i
tråd med kapitel 25 i kommuneloven.
Stavanger kommune har kontinuerlig oppmerksomhet med hensyn til å ivareta internkontroll som en
integrert del av øvrig styring og ledelse, og har i løpet av 2. tertial 2021 fortsatt dette arbeidet. På
overordnet nivå innebærer dette å videreutvikle systemer og prosesser for å bidra til læring og
forbedring i organisasjonen. Dette består blant annet av utvikling av kommunens helhetlige
kvalitetssystem, virksomhetsstyringssystemet «Plattformen», og overordnet arbeid knyttet til
risikostyring, personvern, delegeringsreglement og internkontrollrapportering.

10.2 Helhetlig kvalitetssystem
Kommunens kvalitetssystem består av flere deler (moduler) som sammen skal bidra til økt kvalitet på
kommunens tjenester. Dette omfatter:

«Si ifra!» – innmelding av avvik, hendelser og forbedringsforslag (i drift)
Digital kanal for varsling av mulige kritikkverdige forhold (i drift)
Eksponeringsregister (drift)
Dokument- og prosessmodul – visning av prosesser med tilhørende dokumenter (under
utvikling/implementering)
Risikomodul – verktøy for utarbeidelse av risikovurderinger og håndtering av kartlagte
risikoområder (under utvikling)

Skjemamodul – utvikling av standardiserte skjema/sjekklister (under utprøving i
tjenesteområdet bymiljø og utbygging, og stabsområdet økonomi og organisasjon)
Aktivitetsmodul – utvikling av for eksempel årshjul (under utprøving i tjenesteområdet
bymiljø og utbygging, og stabsområdet økonomi og organisasjon)

10.2.1 Si ifra!
«Si ifra!» er kommunens løsning for å melde inn avvik og forbedringsforslag. Løsningen er en viktig del
av kommunens internkontroll ved å bidra til å fange opp problemer og legge til rette for systematisk
oppfølging. Innmeldte avvik skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av risikovurderinger i
kommunen, både på virksomhets- og tjenesteområdenivå. Status på avvik og forbedringsforslag
rapporteres og følges opp i ulike fora, avhengig av hendelsestype og alvorlighetsgrad.
Per 31. august 2021 er det rapportert 4120 saker i kvalitetssystemet «Si ifra!», som tilsvarer en økning
på 20 prosent i forhold til samme periode i 2020. Av de sakene som er innmeldt gjelder 48 prosent
vold og trusler. Hittil i år er det også meldt inn 115 forbedringsforslag, som innebærer en nedgang på
18 prosent i forhold til samme periode i 2020.
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Figur 10.1 Saker fordelt på hendelsestyper

Det er også lagt til rette for rapportering av avvik knyttet til koronapandemien. Hittil i år er det
registret 48 hendelser, som innebærer en nedgang på 29 prosent i forhold til samme periode i 2020.
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Figur 10.2 Saker knyttet til koronapandemien
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10.2.2 Dokument- og prosessmodul
Dokument- og prosessmodulen i kvalitetssystemet skal bidra til at styrings- og
gjennomføringsdokumentasjon (planer, regelverk, rutiner, prosedyrer ol.) er samlet, godkjent og
oppdatert. Opplæringsmateriell for ansatte og prosessansvarlige er utarbeidet i perioden og vil
videreutvikles i løpet av høsten 2021.
Stabsområdene økonomi og organisasjon, samt innovasjon og støttetjenester, har i perioden hatt
særlig oppmerksomhet på utviklingen av støtteprosessene som ligger i dokumentmodulen. Rutiner
knyttet til personal og økonomi er i tillegg gjort tilgjengelig på kommunens intranett. Tjenesteområdet
helse og velferd er i ferd med å ferdigstille struktur og dokumentoverførsel i systemet. Dette arbeidet
har vært spesielt viktig for å bevare eksisterende rutiner ved overgang til nytt kvalitetssystem. QLM
(gammelt kvalitetssystem for helse og velferd) avsluttes innen utgangen av 2021.

10.3 Plattformen – virksomhetsstyringssystem
Virksomhetsstyringssystemet Plattformen består av styringsinformasjon knyttet til områdene
internkontroll, økonomi, årsverk, sykefravær, forvaltningsrevisjoner og tekstvedtak. Systemet skal
bidra til å gi ledere (fra kommunedirektør til avdelingssjefer og virksomhetsledere) et helhetlig bilde
av egen organisasjon.
I løpet av 2. tertial er plattformens nye grensesnitt publisert. Grensesnittet er oppdatert med nytt
utseende og forenklet oppbygning med hensikt å styrke brukervennligheten i den digitale løsningen. I
perioden er det også utarbeidet et oppsett for 10 faktor (Medarbeiderundersøkelsen), som vil bli tatt i
bruk av ledere i forbindelse med gjennomføring av kommende undersøkelser.
Det pågår et arbeid for å kartlegge og utvikle indikatorer som blant annet etterspørres i måneds-,
tertial- og årsrapportering. Dette skal bidra til forenklet rapportering og bedre styring av kommunens
måloppnåelse. Dette arbeidet vil fortsette i 3. tertial.

10.4 Leders sjekkliste
Utvalgte internkontrollområder
Internkontrollområder:
1. Styring
2. Medarbeidere
3. Økonomi
4. Informasjonssikkerhet og personvern
5. HMS / arbeidsmiljø
6. Innkjøp
7. Arkiv
8. Beredskap

Leders sjekkliste består av spørsmål om status for utvalgte internkontrollområder. Sjekklisten
besvares i forbindelse med tertial- og årsrapporteringen av kommunalsjefer, avdelingssjefer og
virksomhetsledere i kommunen. Formålet med sjekklisten er å bidra til helhetlig internkontroll ved å
tilby en felles huskeliste og kontrolltiltak for ledere i avviks- og forbedringsarbeidet. Innholdet i
sjekklisten tilpasses med hensyn til aktuell risiko og relevans.
Avdekkede risikoområder videreformidles til ledergrupper i tjenesteområdene,
hovedarbeidsmiljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg og til avdelinger med faglig ansvar for
internkontrollområdene, og brukes videre i kommunens forbedringsarbeid.
Samlet svarprosent for kommunen var 73,6 prosent for 2. tertial 2021. Til sammenligning var andelen
besvarte ved fristen for 1. tertial 60 prosent. De innsendte svarene gir et bilde av at ledere generelt
har god internkontroll og et bevisst forhold til de utvalgte internkontrollområdene. Besvarelsene fra 2.
tertial peker blant annet på utfordringer som følge av koronasituasjonen knyttet til utsettelser av
øvelser innenfor vold og trusler, og beredskapsplaner.
Etter snart to år med bruk av leders sjekkliste, er det høstet erfaringer som tilsier et behov for å
videreutvikle sjekklisten for å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag og oppfølging innen internkontroll. I
3. tertial vil det jobbes særlig med tilpasninger som i større grad bidrar til å måle utviklingen over tid
og i så måte gi ledere bedre styringsinformasjon.

10.5 Personvern
Artikkel 5 nr. 1
Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1:
Personopplysninger skal
a) behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte («lovlighet,
rettferdighet og åpenhet»),
b) samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en
måte som er uforenlig med disse formålene; viderebehandling for arkivformål i allmennhetens
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål skal,
i samsvar med artikkel 89 nr. 1, ikke anses som uforenlig med de opprinnelige formålene
(«formålsbegrensning»),
c) være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for
(«dataminimering»),
d) være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at
personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold
slettes eller rettes («riktighet»),
e) lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er
nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; personopplysninger kan lagres i
lengre perioder dersom de utelukkende vil bli behandlet for arkivformål i allmennhetens interesse,
for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med
artikkel 89 nr. 1, forutsatt at det gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i
henhold til denne forordning for å sikre de registrertes rettigheter og friheter
(«lagringsbegrensning»),
f) behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern
mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av
egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og konfidensialitet»).

Kommunen behandler store mengder personopplysninger i sitt daglige arbeid. Det gjør det nødvendig
med gode rutiner for personvern. Styrende dokumentasjon har vært under utarbeidelse i perioden, i
tråd med prinsippene for behandling av personopplysninger fastsatt i personvernforordningen (GDPR)
artikkel 5 nr. 1. Dette er et viktig arbeid som skal sikre at kommunen overholder sine forpliktelser
etter personvernregelverket. Arbeidet vil fortsette i 3. tertial.
Internkontroll er ledelsens verktøy for å ivareta sitt ansvar og dokumentere etterlevelse etter
personvernregelverket, og de ansattes verktøy for å behandle personopplysninger på en forsvarlig og
sikker måte.
Informasjonssikkerhet og personvern utgjør ett av internkontrollområdene i Leders sjekkliste. I
besvarelsene fra 2. tertial har spørsmålet om medarbeidere har gjennomført opplæring innen
personvern og informasjonssikkerhet flest «nei»-besvarelser av samtlige spørsmål. Spørsmålet om
alle behandlinger av personopplysninger er protokollført, er også noe mange ledere svarer «nei» på.

10.6 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner
10.6.1 Tilsyn
Tilsyn 2021
Arbeidstilsynet
Landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften
Branntilsyn
14 barnehager (kun dokumenttilsyn)
16 skoler (15 dokumenttilsyn)
1 sykehjem (kun dokumenttilsyn)
1 bydelshus (dokumenttilsyn)
3 idrettsbygg
EL-tilsyn
Kontroll av 162 elektriske anlegg (verifikasjon)

Tabell 10.1 Tilsyn

Branntilsyn
Samtlige branntilsyn som ble gjennomført i 1. tertial 2021 var dokumenttilsyn. Etterspurt
dokumentasjon ble oversendt branninspektør, og det ble deretter avtalt og gjennomført et digitalt
møte.
Totalt ble 10 avvik avdekket. Det ble rapportert 5 avvik, og 1 anmerkning på eier av bygg. Avvikene
besto hovedsakelig av manglende dokumentasjon knyttet til kvalifisert kontroll av
sikkerhetsinnretninger, og for bruk av bygget. Det ble rapportert 5 avvik og 17 anmerkninger på bruker
av bygg. Avvikene var knyttet til risikovurderinger, fra analyse til handlingsplan, og dokumentasjon av

opplæring og øvelser. Anmerkninger er hovedsakelig rettet mot risikovurderinger, og ønske om en
grundigere vurdering av brann.
Som følge av manglende respons og/eller iverksettelse av tiltak går noen brannrapporter nå over på
tvangsmulkt for å sikre oppfølging fra tilsynsmyndighet. Kjennetegn for disse byggene er at de er nye i
Byggforvaltnings portefølje, og at de mangler nødvendig dokumentasjon av bygget.
I 2. tertial er det gjennomført 10 branntilsyn fordelt på barnehager og skoler. Innenfor barnehage er 3
dokumenttilsyn gjennomført med 0 avvik og 2 anmerkninger. Anmerkningene består av mangelfull
dokumentasjon av øvelser. Innenfor skole er 7 tilsyn gjennomført, hvorav 6 dokumenttilsyn. Totalt er 8
avvik og 8 anmerkninger avdekket. Avvikene består av

Mangelfull systematisk kontroll på sprinkelanlegg og andre sikkerhetsinnretninger (eier)
Mangler på dokumentasjon på opplæring (bruker)
Mangler på rutiner for å ivareta brannsikkerheten (bruker)
Mangelfull opplæring og risikovurdering (bruker)

EL-tilsyn
Siden april 2020 har det blitt utført EL-tilsyn fra Lyse Elnett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE).
Kommunikasjon og koordinering skjer mellom kontaktperson i avdeling Byggforvaltning og
kontaktperson hos DLE. Siden dette er 164 tilsyn utført ved tilsynstype Verifikasjon, som er en enkel
kontroll av det elektriske anlegget.
Avdelingen Byggforvaltning har også internkontroll på el-anlegg fra sertifisert firma, frekvens er fra 2
til 4 år basert på risikovurdering av virksomheten som finnes på de ulike byggene.
Det er ikke gjennomført nye EL-tilsyn i 2. tertial. I perioden er det jobbet med å utføre mangler
avdekket ved den større gjennomgangen av el-tilsyn som fant sted i 1. tertial.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet vedtok i løpet av 1. tertial 2021 å godkjenne bedriftshelsetjenesten i Stavanger
kommune som en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Godkjenning gjelder for en periode på fem
år.
Arbeidstilsynet gjennomfører siden juni 2020, et landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften.
Tilsynet gjelder hvordan arbeidsgivere ivaretar smittevernet på arbeidsplasser, der arbeidsgiver skal
sørge for egnet oppholdssted under innreisekarantene. Det blir gjennomført flest tilsyn i bygg og
anlegg, varehandel, reparasjon av motorvogner og industri. Det er ikke utført nye tilsyn fra
Arbeidstilsynet i 2. tertial.

Tilsyn – Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på
helsen, og omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Helsesjefen er delegert
myndighet for å utføre slike tilsyn i kommunen.
Hittil i år har ressurser knyttet til gjennomføring av tilsyn innen miljørettet helsevern blitt prioritert
innen følgende områder:

Smittesporing ved smittevernkontoret i Stavanger
Håndtering av forespørsler knyttet til Covid-19
Befaring og oppfølging av henvendelser knyttet til brudd på smittevernregler
Klagesaker knyttet til støy, støv og lukt
Klager på dyrehold
Uttalelser til reguleringsplaner
Behandling av søknader om oppstart av tatoveringsvirksomheter
Planlegging og gjennomføring av badevannsprøver i juni, juli og august

10.6.2 Forvaltningsrevisjoner
Forvaltningsrevisjoner 2021

Merknad

Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved
offentlige anskaffelser

Ferdigbehandlet

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 konflikthåndtering

29.10.18: Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapp.
innenfor området i 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. Ny rapport bestilles av kontrollutvalget i Klepp i
løpet av høsten 2021

Selskapskontroll Stavangerregionen
Havn IKS

Tilbakemelding til eierkommunenen om oppfølging av rapporten gis via KU
innen den 01.09.21.

Selskapskontroll Stavanger Forum AS

Utsettelse godkjent av kommunestyret

Forvaltningsrevisjoner 2021

Merknad

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 - Effekt av
skjenkeregler

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i
eldreomsorg / Leve hele livet

Ny oppfølging om ett år /evt. ny rapport

Forvaltningsrevisjon - Kreativt
samarbeid med frivillige organisasjoner

Ferdigbehandlet

Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til
private barnehager

Ferdigbehandlet, men Kontrollutvalget vil ha oversendt endelig konklusjon
vedrørende to barnehager fra administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny
rapport

Ferdigbehandlet. Kommunestyret tok den framlagte oppfølgingen av
forvaltningsrevisjon Barnevern til orientering den 30.8.21

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Mobbing i skolen/skolemiljø

Til pol.beh.i KS 21.6.21. Kommunestyret ber om at saken også oversendes
utvalg for oppvekst og utdanning til orientering, forankring og diskusjon.
Til. beh. i Utvalg for O&U 29.9.21

Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbudet

Politisk behandling 8.3.21. Ferdigbehandlet .Oppfølging av rapporten om 1 år

Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats

Rapport under arbeid - forventes ferdig i november 2021

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

Forvaltningsrevisjonen skal dekke hele perioden med håndteringen av
virusutbruddet og kan ikke avsluttes for tidlig - prosjektet fortsetter til
Stavanger er, eller er nær, tilbake til en normalsituasjon - justert til
september 2021

Forvaltningsrevisjon Digitalisering/Smartby/Velferdsteknologi

Rapport under arbeid - forventet ferdig i november 2021

Forvaltningsrevisjon - Effektivisering

Oppstart 2021 - Rapport under arbeid - forventes ferdig i løpet av
2021/2022

Forvaltningsrevisjon - Grunnskolens
håndtering av bekymringsfullt
skolefravær

Rapport under arbeid - forventes ferdig i oktober 2021

Forvaltningsrevisjon Oppfølging av
politiske vedtak

Rapport under arbeid - forventes ferdig i oktober 2021

Tabell 10.2 Forvaltningsrevisjoner

11 Klimabudsjett
11.1 Innledning
11.2 Indikatorer
11.3 Tildeling av klimasatsmidler
11.4 Aktiviteter og utvikling på utvalgte tiltak i klimabudsjettet i 2. tertial

11.1 Innledning
Siste tilgjengelige regnskapstall fra Miljødirektoratet for 2019 viser et klimagassutslipp i Stavanger
kommune på 365.624 tonn CO2-ekv. (eksl. jordbrukets biogene utslipp). Utslippsrammen for
klimabudsjettet i 2021 er 295.300 tonn CO2-ekv. Dette innebærer at det er behov for en
utslippsreduksjon på ca. 70 000 tonn CO2-ekv fra 2019-nivået for å nå utslippsrammen for 2021.

11.2 Indikatorer
Klimagassregnskapet til Miljødirektoratet publiseres årlig, med rundt ett års forsinkelse.
Klimagassregnskapet for 2020 vil bli publisert i slutten av 2021, mens regnskapet for 2021 vil bli
publisert i slutten av 2022.
I påvente av oppdaterte regnskapstall har Stavanger kommune utarbeidet et indikatorsett.
Indikatorsettet viser utvikling for utvalgte nøkkelparametere som har tilknytning til hvordan
utslippstallene fra Miljødirektoratet kan bli. Alle tallene i tabellen er for perioden 1. januar 2021 – 31.
juli 2021:

2019

2020

2021

%
endring
2019 2020

Bompasseringer
Nord-Jæren, ÅDT

204 667

182 948

180 473

-11 %

-1 %

Bymiljøpak

Elbilandel av
kjøretøyparken,
personbil

12,40 %

15,50 %

19,10 %

25 %

23 %

Opplysningskontoret for veitra

Elbilandel av
kjøretøyparken,
varebil

2,00 %

2,60 %

3,70 %

32 %

43 %

Opplysningskontoret for veitra

Elbilandel av
nybilsalget av
personbil

56,40 %

56,80 %

61,40 %

1%

8%

Opplysningskontoret for veitra

Elbilandel av
nybilsalget av
varebiler

6,60 %

7,30 %

20,50 %

10 %

180 %

Opplysningskontoret for veitra

11 266

9 264

8 631

-18 %

-7 %

Kystverket, Havbas

Sektor

Indikator/nøkkeltall

Veitrafikk

%
endring
20202021

Ki

Sjøfart

Havner i Stavanger utvikling for antall
anløp

Oppvarming

Stasjonært salg av
biogass, GWh

11,23

14,35

9,53

28 %

-34 %

Stasjonært salg av
naturgass, GWh

142,92

112,64

136,95

-21 %

22 %

-

15 015

14 957

-

-0,40 %

Avfall

Mengde Restavfall
levert til IVAR, tonn

Tabell 11.1 Nøkkelparametere 1. januar 2021-31. juli 2021

Stavanger komm

Hovedpunkter og merknader til utviklingen
Elbil-andelen øker i Stavanger. 19,1 prosent av personbilbestanden er el-biler per 31.07.2021, og 61,4
prosent av nyregistrerte personbiler i perioden er elbiler. Det er også en betydelig økning i elbilsalget
for varebiler.
Salg av biogass har hatt en nedgang i forhold til tilsvarende periode i fjor, mens stasjonært salg av
naturgass har hatt en økning sammenlignet med samme periode i fjor (i perioden januar til juli). Dette
skyldes trolig den kalde vinteren i 2021.
For sjøfart har det vært en nedgang i antall havneanløp for de fleste skipskategoriene siden 2020,
men særlig i forhold til 2019. Det har imidlertid vært en økning i antall anløp av oljeprodukttankere.
Dette vil påvirke utslippsregnskapet, da dette er fartøy med store utslipp.
Mengden levert restavfall gikk ned med 0,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. Tall for 2019 er
ikke oppgitt på grunn av kommunesammenslåingen.

11.3 Tildeling av klimasatsmidler
Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser
og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. I 2021 har Stavanger kommune fått midler til følgende
prosjekter;

Fra landbruksfolie til PE-pellets – lokal pilot (250 000 NOK)
Framtidsrettet ladestrategi (200 000 NOK)
Klimanettverk Jæren (225 000 NOK)
Ombruk av møbler og byggevarer i Stavanger kommune (400 000 NOK)
Utredning av nullutslippssoner i Stavanger kommune (200 000 NOK)
Utslippsreduserende tiltak Sjøfart – utredning (250 000 NOK)

11.4 Aktiviteter og utvikling på utvalgte tiltak i
klimabudsjettet i 2. tertial
Nullvekstmålet for personbiltrafikken:

Støtteordning til kjøp av el-lastesykkel for barnefamilier ble lansert 1. april 2021. Det var
stor interesse for ordningen. Av 125 søkere fikk 68 barnefamilier tilbud om støtte.
Støtte til elbillading i bedrifter for lading av el-varebiler ble lansert april 2021. Det var få
søkere, så vilkårene for ordningen vil vurderes på nytt.
Sykkelbyen Stavanger utvikles videre. Sykkeltilrettelegging har pågått blant annet i Nordahl
Griegs vei, Ivar Aasens vei og Ryfylkegata i 2.tertial.
Det har vært et pågående arbeid med fire nye mobilitetspunkter, samt mobilitetspunktet
på Hillevåg torg i drift.
Stavanger kommune har avsatt 37 parkeringsplasser for delingsbiler. 21 av disse skal inngå i
Kolumbus’ mobilitetsprosjekt for etablering av (el)delingsflåte.

Hjem for en 50-lapp starter den 20. august og varer ut 2021. Prøveprosjektet er et ledd i
Stavanger kommune sitt arbeid for å bedre kollektivtilbudet til Finnøy.
Til sammen 1077 elsykler er blitt leaset av kommunens ansatte).

Tiltak for å tilrettelegge for fossilfri havnedrift: Arbeid med regulering og design av landstrømanlegg
til cruiseskip i fjellhall under Bjergstedparken er igangsatt. Stavanger Regionen Havn planlegger å søke
om støtte fra ENOVA i utlysningsrunden som kommer i oktober 2021. Anlegget, som tidligst kan stå
klart første kvartal 2023, vil anslagsvis redusere klimagassutslippene med 4 600 tonn CO2-ekv per år.

Søra Bråde Biokullanlegg: Det arbeides for å etablere et biokullanlegg (pyrolyseanlegg) for produksjon
av varme og biokull fra kommunalt grøntavfall. Prosjektet har mottatt kr 9,53 mill. i støtte fra
Klimasats-ordningen. I forslag til budsjettendring 2. tertial foreslås det å avsette kr 3 millioner i år, til
kjøp av tomt og konsulent-tjenester. Resterende finansiering vil innarbeides i HØP 2022-2025.

Tiltak for planlegging og gjennomføring av fossilfrie byggeplasser: Fossilfri byggeplass er inkludert
som kontraktskrav for Rådhuset, Teknikken barnehage, Tastaveden skole, og en rekke anleggsplasser
samt anleggsplasser i egenregi.
Som beskrevet i klimabudsjettet har kommunen begrensede virkemidler og handlingsrom til å kunne
redusere vesentlige utslipp på egen hånd. Stavanger kommune har som en del av storbynettverk for
klima utformet seks klimakrav til regjeringen;

1. Klimavennlig avfallshåndtering med karbonfangst
2. Bruk av biodrivstoff
3. Styrke plan- og bygningsloven som klimaverktøy
4. Videreføre Klimasats-ordningen
5. Mobilitet og nullutslippssoner
6. Heve byenes rolle i det internasjonale arbeidet.
Kravene ble frontet på Arendalsuka og i en kronikk på nrk.no (https://www.nrk.no/ytring/seks-klimakrav-til-regjeringen_-hvemtar-utfordringen_-1.15609349).

12 Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt drift (jf. forskr.§
5-6)

Justert årsbudsjett
2021

Opprinnelig årsbudsjett
2021

Årsregnskap
2020

Rammetilskudd

-2 794 565

-2 751 297

-2 948 128

Inntekts- og formuesskatt

-5 965 000

-5 857 000

-5 548 456

-297 000

-297 000

-215 890

0

0

0

-240 410

-219 643

-369 902

Overføringer og tilskudd fra andre

-1 003 054

-886 861

-1 338 085

I) Mottatte konserninterne avdrag

-2 550

-23 700

-23 652

-465 902

-507 970

-442 139

-1 232 606

-850 383

-876 796

-12 001 087

-11 393 854

-11 763 047

5 628 842

5 291 168

5 373 497

1 527 747

1 395 454

1 276 222

3 680 322

3 477 323

3 479 650

Overføringer og tilskudd til andre

838 717

801 728

1 025 198

Avskrivninger

560 339

336 144

530 203

12 235 967

11 301 817

11 684 769

Brutto driftsresultat

234 880

-92 037

-78 278

Renteinntekter

-105 213

-121 283

-136 100

-297 400

-297 400

-277 857

-8 100

0

-6 744

Renteutgifter

247 945

241 879

232 345

Avdrag på lån

387 027

386 927

348 950

Netto finansutgifter

224 259

210 123

160 593

-560 339

-336 144

-530 203

-101 200

-218 058

-447 888

282 042

216 114

252 298

Driftsinntekter

Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten

Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester

Sum driftsutgifter

Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering

Økonomisk oversikt drift (jf. forskr.§
5-6)

Justert årsbudsjett
2021

Opprinnelig årsbudsjett
2021

Årsregnskap
2020

-143 620

5 716

101 378

-37 222

-3 772

262 136

Bruk av tidligere års mindreforbruk

0

0

-167 924

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

Sum disp. eller dekning av netto
driftsresultat

101 200

218 058

447 888

Fremført til inndekn. i senere år
(merforbruk)

0

0

0

Netto avs. til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avs. til eller bruk av
disposisjonsfond

Tabell 12.1 Økonomisk oversikt drift (§ 5-6,1)
Bevilgningsoversikt drift del 1 (jf. forskr.§ 54, 1. ledd)

Justert årsbudsjett
2021

Opprinnelig
årsbudsjett 2021

Årsregnskap
2020

Rammetilskudd

-2 794 565

-2 751 297

-2 948 128

Inntekts- og formueskatt

-5 965 000

-5 857 000

-5 548 456

Eiendomsskatt

-297 000

-297 000

-215 890

Andre generelle driftsinntekter

-199 636

-264 201

-409 252

-9 256 201

-9 169 498

-9 121 727

8 930 718

8 741 272

8 513 565

560 339

336 144

530 203

9 491 057

9 077 416

9 043 769

Brutto driftsresultat

234 856

-92 082

-77 958

Renteinntekter

-105 168

-121 238

-136 048

-297 400

-297 400

-277 857

-8 100

0

-6 744

Renteutgifter

247 924

241 879

231 973

Avdrag på lån

387 027

386 927

348 950

Netto finansutgifter

224 283

210 168

160 273

-560 339

-336 144

-530 203

-101 200

-218 058

-447 888

282 042

216 114

252 298

Sum generelle driftsinntekter
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter

Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering

Bevilgningsoversikt drift del 1 (jf. forskr.§ 54, 1. ledd)

Justert årsbudsjett
2021

Opprinnelig
årsbudsjett 2021

Årsregnskap
2020

-143 620

5 716

101 378

-37 222

-3 772

262 136

0

0

-167 924

101 200

218 058

447 888

0

0

0

Justert årsbudsjett
2021

Opprinnelig
årsbudsjett 2021

Årsregnskap
2020

32 708

37 179

36 077

1 184 757

1 151 630

1 182 931

51 922

86 097

104 451

1 621 665

1 608 415

1 593 680

Johannes læringssenter

102 212

98 822

112 785

Stavanger kulturskole

45 788

44 394

43 613

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

59 851

48 433

49 655

Ungdom og fritid

69 355

74 802

63 563

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

97 505

86 492

97 309

37 131

36 959

44 731

261 284

260 089

264 305

3 564 178

3 533 312

3 593 100

45 239

39 137

63 679

Helse- og velferdskontor

295 501

318 674

322 166

NAV

341 350

332 659

348 946

Fysio- og ergoterapitjenesten

72 063

69 969

77 390

Helsehuset i Stavanger

21 439

22 262

23 734

Hjemmebaserte tjenester

462 150

378 597

460 832

Bofellesskap

538 122

548 550

528 982

866 999

864 025

868 555

Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Tabell 12.2 Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1.ledd1)
Bevilgningsoversikt drift - del 2 (jf. forskr. §
5-4, 2. ledd)
Oppvekst og utdanning
Stab oppvekst og utdanning
Barnehage
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Grunnskole

EMbo
Barnevernstjenesten
Sum oppvekst og utdanning
Helse og velferd
Stab helse og velferd

Alders- og sykehjem

Bevilgningsoversikt drift - del 2 (jf. forskr. §
5-4, 2. ledd)

Justert årsbudsjett
2021

Opprinnelig
årsbudsjett 2021

Årsregnskap
2020

Helse- og omsorgssenter

84 357

87 247

89 938

Stavanger legevakt

78 068

66 221

76 202

Vaksinasjon

28 000

0

0

Rehabiliteringsseksjonen

60 892

58 358

58 988

Arbeidstreningssenteret

14 451

15 697

14 610

Boligkontoret

7 995

7 954

8 304

82 358

97 020

102 348

220 037

186 603

209 728

Tekniske hjemmetjenester

7 831

7 251

7 135

Krisesenteret i Stavanger

13 817

13 157

12 991

-153 904

-109 234

-176 204

136 732

122 845

131 031

3 223 497

3 126 992

3 229 353

10 638

7 648

11 819

3 609

4 660

3 936

Byutvikling

31 903

25 255

27 698

Beredskap og samfunnsutvikling

15 428

16 990

11 726

Kart og digitale tjenester

17 307

17 301

17 401

Sum by- og samfunnsplanlegging

78 885

71 854

72 581

Stab bymiljø og utbygging

8 154

11 310

7 654

Klima og miljø

7 849

8 387

1 298

Juridisk

11 645

11 040

386

Eiendom

235 538

302 211

296 942

Idrett og utemiljø

291 769

268 859

295 325

9 809

4 249

8 661

131

131

28 693

564 895

606 187

638 958

4 303

4 285

4 327

Flyktningtjenesten
Dagsenter og avlastning

Sentrale midler levekår
Sentrale midler legetjeneste
Sum helse og velferd
By- og samfunnsplanlegging
Stab by- og samfunnsplanlegging
Byggesaksavdelingen

Bymiljø og utbygging

Utbygging
Vann, avløp, slam og renovasjon
Sum bymiljø og utbygging
Innbygger- og samfunnskontakt
Stab innbygger- og samfunnskontakt

Bevilgningsoversikt drift - del 2 (jf. forskr. §
5-4, 2. ledd)

Justert årsbudsjett
2021

Opprinnelig
årsbudsjett 2021

Årsregnskap
2020

Smartby

14 104

13 838

11 842

Næring

39 674

34 510

34 381

11 832

10 550

10 995

155 909

188 269

192 339

28 266

27 736

29 202

15 781

15 487

10 892

29 873

0

0

299 742

294 675

293 977

Kommunedirektør

6 796

3 845

14 374

Kommuneadvokat

7 281

7 244

6 233

267 773

261 138

268 505

89 197

89 726

68 609

Sum stab og støttefunksjoner

371 047

361 953

357 721

Felles inntekter og utgifter

724 187

747 721

375 193

8 826 431

8 742 694

8 560 883

560 339

336 144

530 203

-560 339

-336 144

-530 203

-99 615

6 094

53 918

-4 672

-4 672

-6 600

8 930 718

8 741 272

8 513 565

Justert
årsbudsjett 2021

Opprinnelig
årsbudsjett 2021

Årsregnskap
2020

1 Investeringer i varige driftsmidler

1 688 597

1 448 750

529 913

2 Tilskudd til andres investeringer

0

0

0

29 750

26 100

20 909

137 000

271 400

0

0

0

0

Kommunikasjon
Kultur
Innbyggerdialog
Politisk sekretariat
Sølvberget
Sum innbygger- og samfunnskontakt
Stab og støttefunksjoner

Innovasjon og støttetjenester
Økonomi og organisasjon

Sum bevilgninger drift,netto
Herav
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger drift, netto

Tabell 12.3 Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2.ledd1)
Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. §
5-5, 1. ledd)

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
4 Utlån av egne midler
5 Avdrag på lån

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. §
5-5, 1. ledd)

Justert
årsbudsjett 2021

Opprinnelig
årsbudsjett 2021

Årsregnskap
2020

1 855 347

1 746 250

550 821

7 Kompensasjon for merverdiavgift

211 528

201 728

53 084

8 Tilskudd fra andre

44 800

28 000

55 330

9 Salg av varige driftsmidler

21 900

16 600

42 255

10 Salg av finansielle anleggsmidler

0

0

0

11 Utdeling fra selskaper

0

0

0

69 070

78 870

31 109

13 Bruk av lån

1 082 063

1 060 994

286 250

14 Sum investeringsinntekter

1 429 361

1 386 192

468 029

15 Videreutlån

520 000

320 000

258 626

16 Bruk av lån til videreutlån

520 000

320 000

258 626

17 Avdrag på lån til videreutlån

129 000

129 000

103 048

18 Mottatte avdrag på videreutlån

129 000

129 000

103 048

0

0

0

282 042

216 114

574

0

0

4 210

143 944

143 944

78 000

0

0

0

425 986

360 058

82 784

0

0

0

6 Sum investeringsutgifter

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler

19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring fra drift
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne
investeringsfond
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond
23 Dekning av tidligere års udekket beløp
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket
beløp)

Tabell 12.4 Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1.ledd1)
Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

Justert årsbudsjett 2021

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer
1

Nye Tou, 3. byggetrinn

1 000

2

Kvernevik og Sunde bydelshus

3 300

3

Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst

2 500

4

Stavanger rådhus, rehabilitering

5

Nytt kommunehus Rennesøy, inkl. sentrumsutvikling og rekkefølgekrav

6

Ny beredskapssentral, OK23

50 000
2 000
500

Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

7

Akropolis mulighetsstudie

8

Brannstasjon Judaberg, nybygg

13 800

9

Schancheholen, brannstasjon

94 500

10

Lervig Brannstasjon

112 000

11

Lervig, parkering og næring

5 000

12

Lervig, kontorer

1 000

13

Lervig, bydelsfunksjoner

1 000

14

Finnøy, teknisk lager

4 000

15

IT, datasenter ny arkitektur

16

IKT oppgraderinger, Rennesøy

17

Administrasjonsbygg, utbedring

1 000

18

Kjøp og utvikling av prosjekter

5 000

19

Byggemodning Madla/Revheim

4 000

20

Kunst i offentlig rom

8 300

21

Sykkelparkering OK23

1 600

22

Minnesmerke for krigsseilerne

1 246

23

Regnskap, kundebehandlingssystem og remittering Autopay

450

24

Regnskap, robotisering fakturering

300

25

Meråpent på Finnøy

1 000

26

Meråpent på Rennesøy

1 000

27

Sølvberget IT

500

28

Flytting av Rennesøy bibliotek

700

Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

Justert årsbudsjett 2021
3 895

20 000
625

340 216

Forvaltning
29

ENØK tiltak på kommunale bygg

20 000

30

Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis

7 500

31

Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme

4 000

32

Skolebygg, oppgradering av SD-servere

4 500

33

Institusjoner, løpende rehabilitering

1 000

34

Sykehjem, Teleslynge-/IR anlegg

2 000

35

Stokka sykehjem, garasje til buss

1 500

Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

Justert årsbudsjett 2021

36

Erichstrupsgate, vedlikehold

500

37

Riving gamle bru skole

200

38

Rehabilitering sykehjem

18 000

39

Rehabilitering av formålsbygg (Vedlikeholdspakke, flere prosjekter)

19 796

Forvaltning Totalt

78 996

Oppvekst og utdanning
40

Tastaveden skole

41

Kvernevik skole

42

Madlamark skole

43

Lervig skole

5 000

44

Vaulen skole

5 000

45

Skoler, inventar og utstyr

2 500

46

Skoler, investering i IKT/Smartteknologi

2 000

47

Skoler, løpende rehabilitering

2 500

48

Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen

1 000

49

Helsestasjon og jordmortjenesten - inventar og utstyr

3 350

50

Trådløst nett i barnehager og SFO
Skolebygg Totalt

60 000
5 000
164 450

890
251 690

Barnehagebygg
51

Grovgarderober i 6 barnehager

10 000

52

Lervig, barnehage

19 000

53

Strømvik, barnehage

30 600

54

Teknikken, barnehage

52 500

55

Barnehager, inventar og utstyr

1 000

56

Barnehager, løpende rehabilitering

2 000

57

Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål

1 000

Barnehagebygg Totalt

116 100

Helse- og velferd
58

Finnøy helse- og omsorgssenter

59

Nye signalanlegg ved sykehjemmene

60

Solborg-prosjektet

25 000
5 000
30 300

Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

61

Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje

62

Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer

2 000

63

Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse

1 650

64

Biler, virksomheter i Helse og velferd

1 500

65

Velferdsteknologi

66

Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap

6 760

67

Stavanger legevakt, mulighetsstudie

2 500

68

Bofellesskap Eltarvåg

1 500

69

Mosvannparken mulighetsstudie, dagsenter

1 900

70

Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor

2 000

71

Utstyrsmidler levekår - Rehabiliteringsseksjonen
Helse- og velferd Totalt

Justert årsbudsjett 2021
20 000

10 000

430
110 540

Bolig
72

Kjøp av bolig

7 800

73

Kjøp av bolig

8 500

74

Brannsikring risikoutsatte boliger

2 000

75

Rehabilitering av kommunale boliger

20 000

76

Tastarustå B7

40 000

77

Etablererboliger

30 000

78

Brukereid bofellesskap

19 000

79

Boliger til flyktninger og vanskeligstilte

50 000

80

St. Petri bofellesskap for eldre

20 000

81

Bofellesskap for eldre med demens
Sum bolig

2 000
199 300

Byggdrift
82

Kjøkken, utstyr

1 000

Sum byggdrift

1 000

Idrett
83

Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav)

8 000

84

Madlamark, idrettshall

1 500

85

Lervig, idrettshall

1 000

Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

Justert årsbudsjett 2021

86

Idrettsbygg, løpende rehabilitering

87

Mulighetsstudie Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus

2 000

88

Madlamark skole, varmtvannsbasseng

3 000

89

Kunstgressbane Tasta idrettspark

9 550

90

Kunstgressbane Kvernevik (Vedlikeholdspakke)

6 000

Idrettsbygg Totalt

31 550

500

Vannverket
91

Tiltak i Finnøy

3 800

92

Tiltak i Rennesøy

1 900

93

Byomforming

20 000

94

Fornyelse

38 000

95

Lekkasjereduksjon

1 000

96

Vannledninger i utbyggingsområder

2 000

97

Vannverket, kjøretøy og utstyr
Vannverket Totalt

800
67 500

Avløpsverket
98

Tiltak Rennesøy

99

Byomforming

40 000

100

Fornyelse

50 000

101

Fremmedvannsreduksjon og separering

10 000

102

Vannføringsmålere avløp
Avløpsverket Totalt

400

2 000
102 400

Renovasjon
103

Nedgravde containere

2 500

104

Nye avfallsbeholdere, kjøp

2 500

Renovasjon Totalt

5 000

Park og vei
105

Nye veianlegg

2 100

106

Vei, rehabilitering

1 500

107

Asfaltering

5 000

108

Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien

9 250

Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

Justert årsbudsjett 2021

109

Kongsgaten, rehabilitering

110

LED-lys, utskifting av gatelysarmatur

10 250

111

Gatelys

12 250

112

Bruer/kaier, rehabilitering

5 750

113

Nedsenkbare pullerter-erstatning

3 000

114

Fremkommelighet

3 000

115

Sentrum

7 000

116

Trafikksikkerhet

19 275

117

Intensiv belysning fotgjengerfelt

2 200

118

Kannik skole, uteområde

7 390

119

Skoler, uteområder

4 600

120

Kreative lekeplasser

4 500

121

Barnehager, uteområder

7 000

122

Parkanlegg/friområder, rehabilitering

123

Prosjekt friområde

124

Bypark

2 000

125

Lervig park

3 000

126

Nytorget

127

Uteområdet i rådhuskvartalet

2 000

128

Forprosjekt uteområdet rådhuset

1 400

129

Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg

6 100

130

Idrettsanlegg

6 000

131

Kunstgressbaner, rehabilitering

132

Granulatoppsamling kunstgressbaner

133

Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning

10 600

134

Sykkelstrategi

20 750

135

Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner

136

Åmøyveien, gang og sykkelvei

137

Bymiljøpakken, mva

138

Oppgradering av uteområde Hagatoppen

139

Toa Scene, uteområdet

7 500

200
17 200

10 200

16 500
3 000

2 250
12 500
1 000
690
3 500

Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

140

Børehaugen, rekkefølgekrav

141

Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand

142

Fortau Vikevåg - sykehjem

3 000

143

Lys ridesti Sørmarka

1 000

144

Tennisbaner Sørmarka

2 250

145

Skilting ikke landfaste øyer

146

Levekårsløft Storhaug

147

Drikkeplasser/fontene og lekepark
Park og vei Totalt

Justert årsbudsjett 2021
3 000
970

740
4 300
700
246 415

NIS
148

Utstyr, biler og maskiner

6 850
6 850

Kirke
149

Domkirken 2025

80 000

150

Hundvåg kirke, rehabilitering

38 340

151

Revheim gravlund

4 000

152

Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering

2 500

153

Ventilasjonsanlegg, utskiftning kirker

4 200

Kirkebygg Totalt

129 040

Miljø
154

Forurenset sjøbunn-prosjekt

2 000

Miljø Totalt

2 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
155

Egenkapitaltilskudd KLP

156

Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET)

2 000

157

Kjøp av aksjer, Finnøy biogassanlegg

3 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Totalt
Sum brutto investeringer

24 750

29 750
1 718 347

Finansiering av investeringer
158

Overføring fra drift

282 042

159

Låneopptak

945 063

Nr.

Bevilgningsoversikt - investering, (jf. forsk. § 5-5, 2. ledd)

160

Bruk av ubundet investeringsfond

143 944

161

Momsrefusjon investering

211 528

162

Konserninterne utlån, mottatte avdrag

163

Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån

45 735

164

Stavangerregionen Havn og IKS, avdrag ansvarlig lån

12 282

165

Spillemidler, kunstgressbaner

166

Spillemidler, idrett

22 500

167

Salg av varige driftsmidler

21 900

168

Husbanktilskudd

16 800

169

Tilskudd til Tou Scene
Finansiering av investeringer totalt
Sum udekket

Tabell 12.5 Bevilgningsoversikt investering del 2 (§ 5-5, 2.ledd1)

Justert årsbudsjett 2021

11 053

2 500

3 000
1 718 347
0

